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O que é preciso para sua empresa se destacar no digital? : Por Julia Miranda, 
Formada em Administração, é pós-graduada em Marketing e Mídias Sociais pela 
FGV e estudou em uma das melhores escolas de Marketing Digital, a Digital 
Marketer, localizada no Texas, Estados Unidos.

No mundo em que vivemos, cada 
vez mais conectado, é imprescin-

dível que empresas estejam presentes 
no digital. A presença no digital requer 
pesquisa, criação de conteúdo e estra-
tégia para se aproximar e interagir com 
o seu cliente, indo muito mais além do 
que, simplesmente, ter um site ou um 
perfi l em rede social.

Com a facilidade de acesso à internet, 
consumidores estão buscando cada vez 
mais produtos e serviços através desse 
meio. Tudo está ali, a poucos cliques. 
Assim, as empresas precisam estar pre-
sentes nesse universo onde possíveis 
clientes buscam por soluções. 
O meio digital se tornou uma forma 
muito efi caz de prospectar clientes e as 
chances de ter sua empresa conhecida 
aumentou muito, o que não é diferente 
para a concorrência. Mas o que fazer 
para se destacar no digital?

Uma boa presença digital é uma forma 
de se destacar, construindo autoridade 
para sua empresa, tornando-a referên-
cia no seu nicho e aumentando o seu 
valor. Para isso, é preciso produzir con-
teúdo de relevância e qualidade com 
constância e estratégia. Estar presente 
nas redes sociais de forma profi ssiona-
lizada e as utilizando para atrair e gerar 
interesse dos usuários. 
Ter um blog para oferecer conteúdo re-

levante a audiência, sendo um recurso 
importante para demonstrar autori-
dade, trazendo informações para que 
o possível cliente veja o valor e com-
prometimento da marca. Realizar a 
otimização dos conteúdos e do site faz 
com aumente a probabilidade de ser 
encontrado por mecanismos de busca, 
aumentando sua visibilidade. Além de 
utilizar ferramentas do Google para 
aumentar a presença no on-line e estar 
em contato com leads através de e-mail 
marketing. Tudo isso, quando feito 
com um planejamento estratégico es-
pecífi co para a empresa e o público que 
se quer alcançar, fará com que atinja os 
clientes de forma assertiva, conquistan-
do engajamento e confi ança. E, para fa-
zer uso das ferramentas disponíveis de 
forma estratégica, alcançar bons resul-
tados e estar à frente da concorrência, 
a ajuda e experiência de uma agência 
de marketing digital pode ser essencial.

Agência InSocial

A InSocial é uma agência de marketing 
digital que está desde 2018 no merca-
do, é especialista em Redes Sociais e 
conta com uma equipe de profi ssionais 
experientes.

A empresa oferece serviço de geren-
ciamento de mídias sociais para o qual 
criou um Método Exclusivo e persona-
lizado para atender empresas de for-
ma diferenciada, buscando soluções 
específi cas para cada tipo de mercado 
e segmento. Também disponibiliza o 
serviço de tráfego pago através dos 
maiores especialistas na área, utilizan-
do grandes plataformas de anúncios 
para aumentar a visibilidade do negó-
cio, conquistar mais clientes ou leads e 
possibilitar que a empresa venda mui-
to mais. Além de serviço de Inbound 
Marketing com criação e compartilha-
mento de conteúdo voltado para um 
público-alvo específi co, criando um re-
lacionamento que pode ser duradouro 
com o potencial cliente; e, com profi s-
sionais altamente capacitados, oferece 
solução de criação de identidade visu-

al, um dos principais pontos de contato 
com o público e responsável por gran-
de parte do valor percebido da marca. 
Todos os serviços oferecidos através de 
um processo personalizado e humano.

Atualmente, atende clientes nacionais 
e internacionais e tem seu profi ssiona-
lismo, efi ciência, dedicação e talento 
comprovados por cases como da Prade 
e Prade Advogados que é referência em 
Santa Catarina, Vox2you Florianópo-
lis, Globalbot e N Coisas.

Julia Miranda

À frente da agência InSocial está Julia 
Miranda, CEO e fundadora, empreen-
dedora referência na área de Marke-
ting e Mídias Sociais. Aprendi desde 
cedo que o conhecimento leva à nos-
sas maiores realizações. Formada em 
Administração, é pós-graduada em 
Marketing e Mídias Sociais pela FGV e 
estudou em uma das melhores escolas 
de Marketing Digital, a Digital Marke-
ter, localizada no Texas, Estados Uni-
dos. Teve a oportunidade de morar na 
Europa o que ampliou seus horizontes. 
C om perfi l empreendedor, fundou 
algumas empresas no decorrer de sua 
vida profi ssional, mas entendeu que o 
seu propósito é ajudar empresas a cres-
cerem e alavancarem resultados.

A Julia Miranda e a agência InSocial es-
tão preparadas para guiar a sua empre-
sa a alcançar resultados de efi ciência, 
na sua comunicação on line e off  line, 
na melhoria dos processos de atendi-
mento e com estratégias de marketing 
de alta performance, para se destacar 
entre os seus concorrentes.

Acompanhe a Julia Miranda e a InSocial 
nas redes sociais!
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Com o aumento no número de roubo de cargas no país, cresce a procura por serviços 
que difi cultam a ação dos criminosos no momento do crime

Segundo a Associação Nacional do 
Transporte de Cargas e Logística 

(NTC&Logística), os roubos de carga 
registraram aumento de 1,7% no país 
em 2021. Essa é a primeira alta desde 
2017, e o prejuízo fi nanceiro atingiu no 
total R$ 1,27 bilhão

De acordo com o Instituto Brasilei-
ro de Geografi a e Estatística (IBGE), 
o setor de serviços cresceu 1,7% em 
março desse ano no comparativo com 
o mês anterior. Esse é o maior nível 
desde maio de 2015, sendo que a ativi-
dade que mais se destacou na pesquisa 
foi o setor de transportes (2,7%), que 
avançou pelo quinto mês consecutivo 
graças ao rodoviário de cargas, espe-
cialmente o vinculado ao comércio ele-
trônico e ao agronegócio. Porém, esse 
avanço acabou resultando em um ou-
tro aumento no país: o crescimento do 
roubo de cargas. Segundo a Associação 
Nacional do Transporte de Cargas e 
Logística (NTC&Logística), os roubos 
de carga registraram aumento de 1,7% 
no país em 2021. Essa é a primeira alta 
desde 2017, e o prejuízo fi nanceiro 
atingiu no total R$ 1,27 bilhão.

Diante dessa situação, muitas empre-
sas decidiram procurar serviços capa-
zes de garantir que suas cargas sejam 
entregues de forma segura para evitar 
possíveis prejuízos. Sendo assim, ins-
tituições que oferecem recursos e pro-
dutos que difi cultam o roubo de mer-
cadorias e aumentam a segurança na 
hora de realizar o transporte das car-
gas, acabaram registrando crescimento 
durante esse período, como é o caso 
da startup T4S Tecnologia. O plano de 
criar a empresa surgiu em 2016 com o 
início das operações em 2017.

Os empresários Enrico Rebuzzi e Luiz 

Henrique Nascimento sentiram na 
pele o que era sofrer com os prejuízos 
de roubo de cargas, pois antes de fun-
dar a T4S, eles tinham uma empresa 
de logística em 2003, e passavam por 
essa situação direto. Com a experiência 
adquirida nós tempos em que ambos 
trabalhavam com logística, eles desen-
volveram um sistema batizado de Blo-
queador Independente.

“Como o fator tempo é a chave do su-
cesso para as quadrilhas, uma vez que 
precisam sair do local do crime em 
poucos minutos e em poder do veículo, 
O Bloqueador T4S difi culta essa rapi-
dez ao criar uma série de difi culdades a 
quem tenta desativá-lo.” – explica Luiz 
Henrique Nascimento, diretor da T4S 
Tecnologia.

O risco para o bandido assim aumenta 
e, junto com ele, a tendência de aban-
dono do veículo e motorista com a car-
ga intacta. O bloqueador imobiliza o 
veículo na hora quando o ladrão tenta 
efetuar o roubo com um “jammer”, co-
nhecido popularmente como “chupa-
-cabra”, aparelho que neutraliza o sinal 
de GPS/GPRS dos rastreadores.

A segunda situação de bloqueio auto-
mático é quando a quadrilha tenta vio-
lar os sistemas de rastreamento. 
Em outros casos como paradas ou des-
vios de rota não programados, as cen-
trais de monitoramento poderão enviar 
comandos de bloqueio remotamente. 
A empresa já conseguiu evitar um pre-
juízo de R$2.300.000 de um caminhão 
em São Paulo que carregava uma carga 
de fertilizantes. Depois do painel do 
veículo ter sido violado, o veículo foi 
bloqueado automaticamente. Já a Blin-
dagem Elétrica, no caso de tentativa de 
roubo da carga com rompimento ou 
perfuração do baú, um arco elétrico é 
formado repelindo instantaneamente 
os agressores com choques de alto im-
pacto de 20 mil volts, porém não letais.

O produto é composto por painéis que 
revestem todas as faces internas da car-
roceria “baú” do caminhão, com a mis-
são de proteger carga e veículo. 
O sistema não oferece qualquer risco 

aos trabalhadores e transeuntes. Por 
conta do aumento de roubo de cargas 
no país, o faturamento da empresa do-
brou no ano passado, sendo que a T4S 
encerrou 2021 com lucro de R$40 mi-
lhões, sendo que em 2020 foi de R$21 
milhões.

Sobre a T4S Tecnologia

Enrico Rebuzzi e Luiz Henrique Nasci-
mento são fundadores do maior opera-
dor logístico de e-commerce no Brasil, 
a Direct Express/Directlog. Pela gestão 
de Rebuzzi e Nascimento, a Directlog 
se tornou líder de mercado e os execu-
tivos decidiram alçar novos voos ao in-
vestirem em conjunto com um terceiro 
sócio, Marcílio Machado, Consultor de 
TI e Engenheiro graduado pelo ITA, 
em um modelo de negócio ligado à 
tecnologia para o setor de transpor-
te. Com uma visão empreendedora, 
transformaram uma das principais di-
fi culdades do transporte de cargas em 
oportunidade de investimento, criando 
soluções para a melhoria da segurança. 
Assim nasceu a T4S Tecnologia, com a 
missão de inovar e contribuir de forma 
decisiva no combate aos prejuízos mi-
lionários dos roubos de carga no país.

Saiba mais em www.t4stecnologia.
com.br
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O papel da liderança no modelo de trabalho phigital – Por: Ivana Nascimento é 
Sales Performance da Roost, empresa de tecnologia especializada em soluções 
com foco em automação IoT, segurança, monitoramento omnidata, redes, edge 
performance e armazenamento.

Não é fácil, mas não é impossível li-
derar, motivar e desenvolver pes-

soas trabalhando em home offi  ce ou no 
novo modelo híbrido. Com a pande-
mia, as empresas tiveram que se rein-
ventar e se adaptar ao cenário da gestão 
à distância. Os desafi os impostos pro-
vocaram uma mudança de paradigmas 
e obrigaram muitos a administrar as 
tarefas pessoais ao mesmo tempo que 
lidavam com os compromissos profi s-
sionais. Sem falar na preocupação de 
contrair uma doença desconhecida e 
suas consequências.

Existem vários métodos e formas de 
estreitar o vínculo do colaborador com 
a empresa e suas atividades quando o 
trabalho é presencial. Mas como mo-
tivá-lo quando ele está a quilômetros 
de distância? Como fazer com que ele 
enxergue o seu propósito para não de-
sanimar e deixar a produtividade cair?

Para manter a equipe motivada é fun-
damental fazer com que o colabora-
dor se sinta reconhecido e valorizado 
como peça importante na engrenagem 
da empresa. Um instrumento de mo-
tivação importante, nesse contexto, é a 
perspectiva. Alinhar propósitos como 
missão, visão e valores ajuda gestores e 
colaboradores a caminharem na mes-
ma direção, fazendo com que os pro-

fi ssionais refl itam sobre a carreira, as 
conquistas e suas contribuições para a 
companhia.

Estimular o senso de pertencimento 
demanda esforço individual do líder, 
o que não signifi ca, necessariamente, 
uma jornada de trabalho exaustiva, 
mas a simplicidade de conhecer o po-
tencial dos membros da equipe e dar 
feedbacks, mesmo em momentos crí-
ticos. Incentivar o aprendizado con-
tínuo, não somente técnico, mas tam-
bém o desenvolvimento de habilidades 
emocionais estimula o engajamento e a 
adesão às metas propostas.

Liderar com responsabilidade e pro-
tagonismo é buscar soluções para os 
problemas que surgem, atendendo a 
expectativa dos liderados e deixan-
do claras as atribuições e políticas do 
novo mundo phigital. Outro ponto im-
portante é fomentar a capacidade de 
autogestão e a autonomia dos colabo-
radores, sempre com transparência na 
relação para sustentar a fl exibilidade 
que se impôs ao mundo corporativo.

O modelo híbrido possibilita a alter-
nância dos locais de trabalho ao longo 
da semana e a vivência com os bene-
fícios das duas realidades: a doméstica 
e do ambiente profi ssional. As idas ao 
escritório promovem a reconexão com 
a cultura organizacional e contemplam 
aqueles que sentem falta da proximi-
dade com suas lideranças.  Também 
contribui com a saúde mental, uma vez 
que promove a troca de experiências ao 
retirar a pessoa do isolamento do lar.

Devemos sempre questionar se há es-
paço e fl exibilidade para montar uma 
dinâmica de trabalho que seja coerente 
com as diretrizes da organização, e que 
tenha sinergia com o time.
 Quando a equipe segue unida - em 
qualquer lugar em que esteja traba-
lhando - e o líder assume o seu prota-
gonismo, motivando os colaboradores 
por meio de uma comunicação clara e 

assertiva, todos desempenham um tra-
balho de excelência...e o futuro da or-
ganização se torna promissor.
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O custo-benefício em adquirir um carro por assinatura – Por: Alan Lewkowicz, 
administrador de empresas e CEO da ComparaCAR.

A praticidade em só abastecer e não 
se preocupar com mais nada atrai 

uma nova demanda de motoristas que 
prioriza o tempo

Só quem dirige um automóvel sabe o 
prazer da liberdade de ir e vir, no dia 
e hora que melhor convier, e no con-
forto particular do seu carro. Voltando 
um pouco no tempo, ter um veículo 
era sinônimo de status, assim como ter 
uma linha telefônica e, principalmente, 
ter uma casa própria. Vindo mais prá 
cá, há mais ou menos 30 anos atrás, o 
carro ainda representava um excelente 
bem material, onde servia, inclusive, 
como entrada para aquisição de um 
imóvel.

Contudo, um outro modelo de negó-
cio chegou para revolucionar a forma 
de se relacionar com o carro. Há pelo 
menos cinco anos, o carro por assina-
tura é uma forma de aquisição de um 
automóvel pagando-se um valor men-
sal por um tempo determinado. Nessa 
leitura, fi ca o questionamento, então, 
entre a diferença de assinar um carro 
ou comprar.

Há empresas, como as locadoras que 
conseguem comprar o veículo com 
desconto, ou mesmo às próprias mon-
tadoras, obtendo vantagens em ter 
custos diluídos na sua estrutura. Logo, 
com um custo menor, conseguem ofe-
recer uma mensalidade atraente para 
o cliente. No entanto, é imprescindível 
fazer a conta e ver se bate, porque tudo 
vai depender também do modelo, do 
ano e de outras variáveis para entender 
se, matematicamente, vale a pena ou 
não.

Com a compra de um veículo, os cus-
tos atrelados a ele vem de carona com 
o comprador. Despesas com IPVA, li-
cenciamento, seguro e manutenções 
são premissas para dirigir, sob pena de 
multa – no caso de não pagamento dos 
tributos obrigatórios por lei –, além da 
questão em manter o carro em perfei-
tas condições dos seus principais com-
ponentes para rodar com segurança. 
No caso de veículos novos há, ainda, 
despesas com emplacamento.

No entanto, com a vida cada vez mais 
agitada das pessoas – principalmente 
aquelas que vivem em grandes metró-
poles –, exige-se um tempo para rea-
lizar uma revisão, mesmo que básica, 
como troca de óleo, fi ltros e pneus. 
Nesse contexto ainda entram eventuais 
desgastes, que podem ser mais comple-
xos e demandar mais tempo do moto-
rista que, então, deve encostar o veí-
culo e realizar os reparos necessários. 
Inclusive, há a possibilidade de um 
carro reserva nos dias em que o cliente 
fi car sem o veículo.

Pensando na comodidade desse grupo 
de condutores, a modalidade de carro 
por assinatura é uma excelente opção, 
pois, ao adquirir um veículo nessas 
condições, o motorista paga um valor 
mensal à locadora, e todos os gastos 
com manutenção, impostos e taxas fi -
cam por conta do locatário. É pegar o 
carro, abastecer e cuidar de outras coi-
sas mais importantes na vida.

Porém, tudo requer cautela. Ainda 
precisa ser um motorista atento, pois 
as multas adquiridas no período em 

que o condutor estiver com o carro, 
ele quem deverá arcar com as mesmas. 
Além disso, o carro deve ser mantido 
em perfeitas condições de aparência, 
como na aquisição do mesmo junto à 
locadora. Eventuais descuidos, como 
riscos, amassados e manchas também 
serão cobrados do motorista. Em ca-
sos de acidentes de trânsito, a taxa de 
franquia também será arcada pelo con-
dutor do veículo para acionamento do 
seguro. Nesse caso, na contratação da 
assinatura, deve ser analisada a cober-
tura do seguro, resguardando-se de 
surpresas desagradáveis em caso de si-
nistro.

Pagar uma assinatura de um automó-
vel, ao invés de comprá-lo, também 
pode ser mais atraente do ponto de 
vista do mercado atual, principalmente 
para quem dispõe do recurso para ad-
quirir um carro à vista, pois, devido às 
elevadas taxas de juros, é mais negócio 
deixar o dinheiro investido e renden-
do.

O custo-benefício em adquirir um car-
ro por assinatura é um tanto peculiar. 
Então, de um modo geral, a pergunta 
que fi ca para refl exão e entendimento 
das necessidades pessoais é, quanto 
vale o seu tempo? Ou seja, quanto você 
valoriza não ter que se preocupar com 
questões burocráticas que tomam boa 
parte do dia. Em casos em que o tem-
po que sobra é aquele de reabastecer, 
o carro por assinatura é uma excelente 
opção de escolha.
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Após forte reestruturação, Amaszonas by Nella celebra renovação de certifi cação 
e anuncia novos plano

Adquirida pela Nella Airlines há 
menos de um ano, cia boliviana 

sai de situação pré-falimentar e come-
ça a crescer

A companhia boliviana Amaszonas by 
Nella acaba de receber, das autoridades 
bolivianas aeronáuticas, a renovação 
de seu certifi cado para voos regulares 
de passageiros e carga. A concessão, 
válida por cinco anos, foi emitida pela 
DGAC (Dirección General de Aero-
náutica Civil) e pela ATT (Autoridad 
de Regulación y Fiscalización de Tele-
comunicaciones y Transportes).

A conquista representa um marco para 
a cia, que estava em processo pré-fa-
limentar antes de ser adquirida pela 
Nella Airlines Group. “Quando ad-
quirida, a empresa estava deixando de 
cumprir diversas normas regulatórias, 
e não é possível renovar uma conces-
são de uma linha aérea regular se não 
houver 100% de compliance com a le-
gislação e a regulamentação do país”, 
afi rma Cristiane Secco, advogada da 
banca Albuquerque Melo, que supor-
tou integralmente o trabalho jurídico 
de reestruturação. “Coordenamos todo 
o projeto, desde a aquisição da Amas-
zonas pela Nella até agora”, afi rma Sec-
co, sócia responsável pela área de M&A 
e especialista em aviação do escritório.

Segundo ela, a reestruturação levou 
quase um ano, e envolveu negociações 
de contratos de leasing, dívidas traba-
lhistas, tributárias e com fornecedores, 
além de adequações relacionadas às 
normas de segurança.  “Com base na 
legislação boliviana, o grupo de traba-
lho atuou fortemente, evitando que a 
companhia entrasse em falência”, afi r-
ma Secco.

Futuro

Com a conquista, a Amaszonas by Nella 
anuncia novos planos. O primeiro de-
les é fi nalizar o processo de mudança 
de nome para Nella Airlines Bolivia, já 
em fase fi nal. Além disso, a cia busca 
a certifi cação do Boeing 737-800NG e, 
até o início de 2023, iniciar a mudança 
da frota, saindo dos Embraer 190 com 
capacidade para 110 passageiros para o 
Boeing com capacidade para 189 pas-
sageiros. “O objetivo agora é fortalecer 
as rotas internacionais para Brasil, Chi-
le, Argentina, Peru e Paraguai no seg-
mento de passageiros”, revela o CEO da 
companhia, Mauricio Souza. No setor 
de cargas, haverá expansão entre Bolí-
via e Estados Unidos, com dois Boeing 
737F integrando a frota.

Atualmente, a Amaszonas by Nella 

opera na Bolívia, Chile e Paraguai e pla-
neja retomar voos regulares para Rio 
de Janeiro, São Paulo e Foz do Iguaçu, 
além de Peru e Argentina – operações 
interrompidas pela pandemia.
A Nella Airlines Group, holding ameri-
cana do grupo Nella, é composta pelas 
companhias Amaszonas by Nella (Bo-
lívia) e Albatros by Nella (Venezuela), 
e está em processos de certifi cação no 
Brasil, Chile, Paraguai e Portugal.
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Home offi  ce alivia o peso do preço do combustível – Por: Emauri Gaspar, Co-Founder 
da Run2biz

Se a pandemia da Covid-19 levou 
muitas empresas a colocarem seus 

colaboradores em home offi  ce, acele-
rando uma tendência que já vinha to-
mando corpo no mundo corporativo, 
com as fl exibilizações, muitos traba-
lhadores tiveram a opção de voltar a 
trabalhar onsite (na própria empresa), 
retomando uma rotina mais “normal”.

Porém, um outro fator inesperado aca-
bou infl uenciando a decisão: a alta dos 
combustíveis. Não é novidade que no 
último ano o preço da gasolina e do 
álcool dispararam nos postos de gaso-
lina, chegando à casa dos R$ 8/litro, e 
isso fez com que muitos funcionários 
postergassem a volta aos escritórios e 
continuassem no home offi  ce. Segundo 
uma pesquisa da OnePoll, em parceria 
com a Citrix Systems, 54% dos cola-
boradores preferem fi car trabalhando 
de casa para evitar os altos gastos com 
combustível. Nos Estados Unidos, o 
número chega a ser maior (57%).

As empresas e os trabalhadores apren-
deram nos últimos anos como tornar 
o home offi  ce efi caz e funcional, já que 
não havia outra solução e, no fi m das 
contas, viu-se que não era um bicho 
de sete cabeças. Com essa mudança de 
cultura, começou-se a pesar na balança 
vários outros custos-benefícios, e com 
os preços exorbitantes da gasolina, a 
economia em trabalhar de casa é re-
presentativa.

Empresas que optam por manterem 
seus colaboradores em trabalho re-
moto poupam importantes cifras e 
acabam dispensando seus times do 

enfrentamento diário do trânsito – es-
pecialmente tumultuado nos grandes 
centros – , o que torna o período mais 
produtivo, com redução do nível de es-
tresse dos funcionários.

Essa fi losofi a corporativa precisa es-
tar de mãos dadas com a tecnologia, 
para tornar os processos de gestão de 
empresas mais simples e efi cientes, ata-
cando os problemas, ao invés de criar 
rotinas engessadas que comprome-
tam também a produtividade de seus 
clientes. A hiperautomação pode ser 
uma grande aliada das empresas, me-
lhorando signifi cativamente os fl uxos 
de trabalho. Afi nal, sua função vai exa-
tamente ao encontro de sua funciona-
lidade: ser ferramenta na otimização 
de processos, tornando tudo menos 
repetitivo e mais ágil – inclusive, dimi-
nuindo distâncias! E qualquer empresa 
pode adotar e ser benefi ciada pela tec-
nologia da hiperautomação.
Existem, no mercado, atualmente, sis-
temas com implementação rápida que 
auxiliam na produtividade, fornecendo 
métricas precisas e conectando depar-
tamentos de modo simples. Reduz-se 
retrabalho, falha de comunicação e ris-
cos operacionais.
Trata-se de um cuidado com a empresa 
e com quem trabalha nela que gera a 
união e o engajamento de todos. Com 
organização e planejamento, é possível 
conseguir alcançar bons resultados e 
aí todos se benefi ciam de uma rotina 
mais leve e mais interessante.
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Marcia Golfetti é a nova Diretora de Canais e Operações da NICE para a América 
Latina

A executiva Marcia Golfetti se junta 
ao time da NICE como Diretora 

de Canais e Operações da companhia 
para a América Latina. Ela tem como 
objetivo seguir a estratégia de parcerias 
da empresa, assim como coordenar as 
equipes para garantir o alto desempe-
nho, com uma visão ampla do negócio.

Marcia iniciou sua carreira como Field 
Sales na Westcon e trabalhou como 
Channel Manager na Enterasys Ne-
tworks. Na sequência, atuou na Avaya 
em diferentes funções até se tornar 
Diretora de Canal. Neste cargo, foi res-
ponsável por vendas indiretas no Bra-
sil. Sua função anterior foi como Dire-
tora de Canal por 6 anos na Genesys. 
É formada em Administração e possui 
MBA pela FGV.

“Estou muito orgulhosa em iniciar a 
minha jornada no time da NICE, em-
presa que tem um histórico forte em 
inovação e que, nos últimos anos, vem 
atuando de maneira decisiva na trans-
formação digital do setor de Customer 
Experience, com soluções que agregam 
Inteligência Artifi cial, Analytics, auto-

mação, WFO e autoatendimento, em 
plataformas nativas na nuvem. 
A atuação de nossos parceiros é funda-
mental para a consolidação das estraté-
gias da empresa para a região da Amé-
rica Latina e eu tenho o objetivo de 
colaborar para que estas alianças sejam 
ainda mais agregadoras para todos”, diz 
Marcia Golfetti.

Sobre a NICE

Com o NICE (Nasdaq: NICE), nunca 
foi tão fácil para empresas de todos os 
tamanhos ao redor do mundo criar ex-
periências extraordinárias para o clien-
te enquanto atendem às principais mé-
tricas de negócios. 
Com a plataforma de experiência do 
cliente nativa em nuvem nº 1 do mun-
do, CXone, a NICE é líder mundial em 
soft ware CX de autoatendimento com 
tecnologia de IA e CX assistido por 
agente para Contact Center – e além.

Mais de 25.000 organizações em mais 
de 150 países, incluindo mais de 85 
empresas da Fortune 100, fazem 
parceria com a NICE para transformar 
e elevar  cada interação com o cliente.
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Talvez você já tenha ouvido falar da utili-
zação do Vinil para revestir piscinas, há al-
guns anos esse material ganhou espaço nas 
casas dos brasileiros, mas nem todo mun-
do sabe quem foi precursor desse “boom” 
do vinil no mercado.

Nos anos 80 o mercado de piscinas era 
predominantemente dominado por pisci-
nas de alvenaria e fibra, mas com a falta da 
matéria prima, resultado da crise da épo-
ca, levaram o pioneiro Marcos Sorrilha a 
explorar o vinil como alterativa e foi amor 
à primeira vista, totalizando hoje mais de 
40 anos de experiência na área de piscinas.

Com o passar dos anos, Marcos Sorrilha 
conseguiu trazer ao ramo muita inova-
ção de produtos, como a criação de vinis 
estampados, deixando o material mais 
moderno e sobretudo mais acessível às fa-
mílias brasileiras. Além de consolidar um 
relacionamento exclusivo com clientes, 
fornecedores e colaboradores.

A sabedoria e experiência adquiridas por 
Marcos durante sua trajetória somadas ao 
prazer em proporcionar momentos de la-
zer, alegria e bem-estar aos consumidores 
resultou na sua mais recente realização: a 
fundação da fábrica ALLIANCE PISCI-
NAS, uma empresa familiar fundamenta-
da em comprometimento, responsabilida-
de e atendimento exclusivo.

A Alliance Piscinas conta hoje com má-
quinas e ferramentas de última geração 
para a produção de piscinas de vinil, capas 
térmicas, capas de proteção filtros, moto-
bombas e acessórios, mas, o mais impor-
tante nesta fábrica, são os colaboradores, 
todos possuem muitos anos de experiência 
em suas atividades, o que garante uma ex-
celente qualidade aos produtos e serviços.

Com apenas 4 anos de existência a Allian-
ce Piscinas, ostenta uma estrutura e um 
portfólio que à sustenta no topo ao lado 
das maiores indústrias do Brasil.

Conheça, siga e viva uma experiência 
Alliance Piscinas:

@alliancepiscinas

www.alliancepiscinas.com.br        

(16) 4009-8199 
Rua Augusto Bianchi, 545 
Parque Industrial Lagoinha • Ribeirão 
Preto – SP 
CEP: 14095-140
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Buser anuncia Th iago Avelino como novo CTO

Executivo chega a startup de mobi-
lidade para escalar projetos da área 

de tecnologia, com foco em autonomia 
e efi ciência operacional.

A Buser, maior plataforma de interme-
diação de viagens de ônibus do país, 
anuncia a chegada de Th iago Avelino 
como o novo Chief Technology Offi  cer 
(CTO) da empresa. Com mais de 15 
anos de experiência na área, o profi s-
sional tem como principal missão au-
xiliar na escalabilidade da plataforma 
tecnológica da startup, que hoje já con-
ta com mais de 7,5 milhões de clientes 
cadastrados. Para tanto, Avelino traz 
sua experiência na cultura de Open 
Source, e buscará aprimorar o compar-
tilhamento de conhecimento entre a 
área de TI e demais unidades de negó-
cio, reforçando a cultura de tomada de 
decisão baseada em dados.

Avelino chegou à Buser em março 
deste ano, na posição de Arquiteto de 
Sistemas Sênior. Ao se envolver em 
projetos de gestão e desenvolvimento 
de pessoas, e com bagagem de anos na 
área, recebeu a proposta para assumir 
o cargo do então CTO, Tony Lâmpada. 
“A Buser chamou minha atenção pelo 
projeto Buser Tech, que está forman-
do jovens talentos na área de TI. Achei 
uma ideia sensacional e quis fazer par-
te. Chegando aqui, passei a me envol-
ver cada vez mais com o tema, até que 
o Tony me fez a proposta de assumir 
a cadeira de CTO”, conta Avelino. Na 
nova posição, o executivo irá liderar 
um time com mais de 130 profi ssio-
nais, incluindo os 39 estagiários da pri-
meira turma do Buser Tech, programa 

universitário lançado pela plataforma 
em abril.

Tony Lâmpada, que ocupava a cadeira 
anteriormente, permanece na startup, 
agora na função de Principal Engineer. 
“Estou na Buser desde os primórdios, 
quando o Marcelo Abritta começou a 
operação. Isso aqui é uma grande es-
cola, das melhores experiências que 
vivi, cheia de aprendizados e conquis-
tas. Agora pretendo fi car mais perto da 
engenharia e educação, podendo cola-
borar para a criação de novas soluções 
e planejar o crescimento da área, na 
parte operacional mesmo. Vi então que 
era a hora de mudar e, com a chegada 
do Avelino, percebi que tinha encon-
trado o profi ssional ideal para o mo-
mento que vivemos na Buser”, afi rma 
Tony, graduado em Engenharia pelo 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA) e um dos responsáveis pela cria-
ção da plataforma.

Avelino tem formação em Matemática 
pelo IME-USP e em Processamento de 
Linguagem Natural pela Universida-
de Stanford (Califórnia, EUA). O exe-
cutivo já passou por big techs como 
Google, Twitter e Filmow. Além disso, 
possui uma extensa carreira de consul-
toria e empreendedorismo, tendo sido 
responsável, por exemplo, pela cria-
ção da Levpay, empresa de pagamento 
bancário online, e da Nuveo, focada 
em soluções de Inteligência Artifi cial. 
Sua última experiência foi na Decode, 
do Grupo BTG.

Sobre a Buser

A Buser nasceu com a missão de pro-
mover serviços de transporte melho-
res e a preços mais acessíveis. Nos três 
primeiros anos de atividade, a empresa 
promoveu o fretamento colaborativo 
com uma plataforma para conectar 
viajantes a empresas de ônibus no qual 
os passageiros dividem a conta fi nal 
do fretamento. Nos últimos meses, a 
startup evoluiu, passando a ser uma 
plataforma de mobilidade coletiva 
multisserviços, atuando também como 
marketplace de passagens, em parce-

ria com grandes companhias, e agora 
com o Buser Encomendas. Com mais 
de 7,5 milhões de pessoas cadastradas 
na plataforma digital, a empresa conta 
com mais de 400 parceiros (entre fre-
tadores e viações maiores), utilizando 
uma frota parceira de até 1.200 ônibus. 
Para mais informações, acesse: 

www.buser.com.br.
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Os desafi os do 5G para as operadoras – Por: Felipe Locato, Gerente de Tecnologia da 
Logicalis Brasil

A chegada das redes 5G ao merca-
do brasileiro deve representar um 

mundo de novas oportunidades para 
as operadoras de telecom. 
Com a implementação das redes, es-
tas empresas devem ampliar muito sua 
oferta de serviços, principalmente para 
o mercado corporativo. No entanto, 
isso não acontecerá sem que uma série 
de desafi os sejam enfrentados.

Um dos principais, e imediato, é a falta 
de mão de obra qualifi cada no Brasil. 
Acostumadas a trabalhar com infraes-
truturas geralmente baseadas em uma 
única tecnologia, ou fornecedor, as 
operadoras terão que trabalhar agora 
com ambientes multivendor, o que vai 
exigir profi ssionais com múltiplas ha-
bilidades. Para se ter uma ideia, uma 
pesquisa realizada no ano passado pela 
Feninfra (Federação Nacional de Call 
Center, Instalação e Manutenção de 
Infraestrutura de Redes de Telecomu-
nicações e de Informática) aponta que 
em curto prazo haverá uma demanda 
de 1,5 milhão de profi ssionais para tra-
balhar com redes 5G no Brasil e o mer-
cado não terá profi ssionais capacitados 
para atender essa demanda.

Por isso, será importante que estas em-
presas busquem parceiros capacitados. 
A implementação das novas redes vai 
exigir conhecimento na implantação e 
orquestração de um ecossistema de nu-
vens híbridas e trabalhar em conjunto 
com integradores já acostumados a es-
tes ambientes será importante para o 
cumprimento de prazos e SLAs exigi-
dos pela ANATEL.
Em outra frente, estão as antenas. 
A estimativa é que um território hoje 

coberto por 4 mil antenas 4G, na nova 
tecnologia vai precisar de 7 mil ante-
nas. Aqui, além da construção da nova 
infraestrutura e da contratação de pro-
fi ssionais para operar este parque, as 
operadoras terão que lidar também 
com as regulações locais, cujas apro-
vações, em muitos casos, podem levar 
mais de um ano.

Este último efeito deve ser amenizado 
pelo Decreto 10.480/2020, que defi niu 
o prazo de 60 dias entre o pedido de 
instalação de antenas pelas empresas 
de telecomunicações e a autorização 
dos órgãos municipais. 
O não cumprimento do prazo permite 
que as empresas instalem a infraestru-
tura sem o aval municipal, desde que 
cumpram todas as normas de licencia-
mento.

Depois de encontrar profi ssionais qua-
lifi cados e implementar suas redes, as 
operadoras também terão que buscar 
novas formas de monetizar suas redes 
5G. Estamos falando de uma mudança 
grande no ambiente, que exigirá uma 
nova abordagem. Um estudo do IDC 
aponta que até 2024, as redes 5G no 
Brasil vão gerar cerca de US$ 22 bi-
lhões de receita, principalmente por 
meio de oportunidades que aumentem 
seu uso, como internet das coisas (IoT) 
e Inteligência Artifi cial (IA), que antes 
não eram massifi cadas justamente por 
falta de redes que as suportassem.

Estas tecnologias permitirão, por 
exemplo, a venda de planos para que 
empresas possam gerenciar suas frotas 
de carros autônomos por meio das re-
des 5G. Como este, existem vários ou-
tros exemplos que trazem consigo uma 
preocupação extra e outro desafi o: 
segurança. Imagine que um ataque ci-
bernético em um ambiente de IoT pode 
causar uma série de problemas, como 
suspender a energia de uma smart grid 
que use a rede 5G.

O fato é que ambientes IoT já são na-
turalmente complexos e com o 5G ten-
dem a se tornar ainda mais. Garantir 
a segurança destes ambientes também 

vai depender de parcerias bem estabe-
lecidas com integradores que tenham 
conhecimento em ambientes com esse 
nível de criticidade, e hoje existem 
poucos no mercado preparados para 
isso.

Com esta série de novos desafi os a se-
rem enfrentados, as operadoras de te-
lecomunicações devem se tornar mais 
dependentes de parcerias com empre-
sas especialistas. Elas não terão braço, 
ou conhecimento, para fazer a integra-
ção destes ambientes multivendor e, 
mais à frente, garantir sua segurança. 
Estamos falando de empresas que há 
décadas trabalham com um único for-
necedor de rede e que, por isso, terão 
pela frente um enorme desafi o cultural 
e de processos.

Trabalhar com as redes 5G vai exigir 
uma revisão de processos internos. 
Difi cilmente uma operadora que vai 
implementar sua rede conseguirá dese-
nhar, planejar e administrar essa nova 
rede sozinha. As maiores já percebe-
ram isso e estão trabalhando para se 
adequar a essa realidade, preparando 
sua abordagem multivendor e realizan-
do homologações nesse sentido.

Do lado dos integradores, há um movi-
mento forte de capacitação profi ssional 
e montagem de times especializados 
para enfrentar os problemas que as 
operadoras trarão. Temos que ter em 
mente que a adoção massiva das re-
des 5G vai acontecer em médio prazo. 
Inicialmente as operadoras vão vender 
os planos móveis tradicionais, mas no 
momento em que eles começarem a se 
sofi sticar, a demanda por parceiros es-
pecializados vai se intensifi car, e temos 
que estar todos preparados.
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Novo sócio na Spacecaps, empresa-mãe da LOUD, Gui Monteiro vai liderar as 
áreas de marketing e growth

Executivo já passou pelas empresas 
Uber, Kavak, Buser e possui sólida 

experiência em companhias de tecno-
logia e inovação, além de já ter sido ga-
mer profi ssional

A Spacecaps, empresa-mãe da LOUD, 
maior organização de games do Brasil 
e uma das maiores do mundo, anuncia 
o executivo Gui Monteiro como novo 
sócio, à frente das áreas de marketing e 
growth. O novo chief Marketing offi  cer 
(CMO) e chief Growth offi  cer (CGO) 
tem como prioridades impulsionar a 
expansão da Spacecaps no mercado 
efervescente de Web3, gaming e block-
chain.

Com mais de 15 anos de carreira, Gui 
Monteiro já passou pela Uber, Kavak, 
Buser, entre outras empresas, sem-
pre na equipe de líderes das áreas de 
marketing, construção de reputação e 
customer experience. 
Além de ter sólida experiência em em-
presas de tecnologia e inovação, o exe-
cutivo também já foi gamer profi ssio-
nal e é apaixonado pelo setor. 

De acordo com ele, os objetivos da Spa-
cecaps vão ao encontro do que sempre 
sonhou para o mercado e essa sinergia 
permite conectar sua visão de mundo 
e sua expertise na área de tecnologia 
com as metas de expansão da empresa.

“Fui jogador profi ssional de Counter-
-Strike há mais de 20 anos e empreen-

der na área de gaming sempre foi um 
sonho meu. Receber o convite para fa-
zer parte da Spacecaps, uma das maio-
res empresas do mundo no setor, é mo-
tivo de orgulho e de muita realização”, 
diz Monteiro.

Renan Khoury assume como 
novo CHRO

A Spacecaps também anuncia a che-
gada de Renan Khoury na posição 
de chief Human Resource offi  cer 
(CHRO), responsável pela gestão de 
pessoas e cultura organizacional.

Com MBA pela FGV e mestrado na 
Florida Atlantic University, Khoury 
tem uma trajetória profi ssional de qua-
se 20 anos, com passagem por empre-
sas de tecnologia de hipercrescimento 
e empresas globais, contribuindo na 
formação de equipes, em coaching 
executivo e planejamento de desenvol-
vimento de carreira nos Estados Uni-
dos, Canadá, Rússia e Portugal.

Neste novo desafi o, Khrouy vai liderar 
a pauta de iniciativas para fortalecer a 
conexão entre as pessoas e os seus lo-
cais de trabalho, ampliando as expecta-
tivas de crescimento das equipes.

“Quando conheci a Spacecaps, vi um 
potencial gigantesco que não é tão ex-
plorado no País e ainda é muito em-
brionário no mundo. Vamos propor 
ações de grande impacto para as em-
presas, gamers e infl uenciadores ao re-
dor da Spacecaps”, afi rma o executivo.

Sobre a Spacecaps

A Spacecaps é uma plataforma para 
empreendedores com a missão de im-
pulsionar novos negócios na indústria 
de games e Web3 em países emer-
gentes. A holding é dona de empre-
sas como LOUD, Snackclub, Dropull, 
Monomyto, Outplay, Druid e Sundae. 
Juntas, somam mais de 300 milhões de 
seguidores apaixonados por games em 
diferentes redes sociais.
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Entrevista Especial - Como a Medicina Tradicional Chinesa pode impactar nos 
resultados da sua Empresa.

Aparecida Queiroz e Isabel Graça, do 
Espaço Ágape , localizado na cidade de 
São Paulo concederam uma entrevista 
para a Revista Empresários focando 
como a Medicina Tradicional Chinesa 
pode impactar nos resultados da sua 
Empresa.

A medicina empresarial é uma grande 
aliada de bons resultados da sua em-
presa. Se você não sabe como, pense 
como andam as dinâmicas de saúde e 
bem-estar da sua companhia. O valor 
investido vale a pena? E o mais impor-
tante: existe, de fato, cuidado com a 
saúde dos profi ssionais?

Existem empresas que têm despe-
sas consideráveis com tratamentos e 
medicação de funcionários, além do 
cumprimento dos rendimentos pa-
gos durante licenças, por exemplo. No 
entanto, a medicina empresarial bem 
aplicada tem foco no monitoramento 
individualizado dos profi ssionais.

Revista Empresários - O que é o 
Espaço Ágape?

O Espaço Ágape atua na área de Prá-
ticas Integrativas com ênfase em Acu-

puntura, Reiki e Hipnose Clínica, 
proporcionando saúde, bem-estar e 
qualidade de vida de nossos clientes.

Não tratamos apenas os sintomas das 
doenças, mas as causas que estão inter-
ligadas ao desiquilíbrio energético.

Nossa equipe multidisciplinar é forma-
da por profi ssionais  com especializa-
ções nas diversas áreas, com ênfase na 
Medicina Tradicional Chinesa e Hip-
noterapia.

Revista Empresários - Nos fale sobre 
os fundamentos da Medicina Tradicio-
nal Chinesa.

A acupuntura tem base fi losófi ca no 
Taoísmo e fundamenta-se no Yin (ter-
ra) e Yang (céu), forças opostas e com-
plementares.  A partir de então, for-
ma-se a teoria dos 05 elementos: fogo, 
terra, metal, água e madeira.

De acordo com a MTC as doenças são 
desarmonias ou bloqueios das energias 
vitais ao organismo.  A dor, por exem-
plo é uma estagnação de Qi (energia 
vital) e Xue (sangue) num determina-
do ponto do organismo.

O transporte de energia pelo corpo é 
feito por meio de canais energéticos, 
chamados de meridianos.

Revista Empresários - Como a MTC 
poderá impactar positivamente os 
resultados da empresa?

O grande desafi o para as empresas é 
compreender o que, dentro do am-
biente de trabalho, gera a pressão que 
ocasiona problemas de saúde, como: 
estresse, ansiedade, depressão, proble-
mas psicológicos, doenças psicosso-
máticas, problemas de relacionamento, 
improdutividade, absenteísmo e falta 
de engajamento.

A MTC promove o entendimento e 
equilíbrio das emoções do colabora-
dor, contribuindo para que a saúde or-
ganizacional da empresa se harmonize, 
e que os colaboradores possam execu-
tar suas tarefas com plenitude. 

Revista Empresários - Como a pande-
mia e o trabalho home offi  ce afetou as 
pessoas?

O cenário de pandemia trouxe mu-
danças profundas para as políticas e os 
comportamentos corporativos. 

As pessoas, por muito tempo, foram 
incentivadas a serem super-homens, 
sem possibilidade de demonstrarem 
cansaço, fadiga e menos ainda proble-
mas emocionais.

Com a pandemia empresas e colabo-
radores precisaram mudar completa-
mente a forma como lidam com essa 
situação, adequando-se as condições 
físicas, psicológicas  e tecnológicas.

Segundo o levantamento apresentado 
pela Medicina S/A, dos 2000 brasilei-
ros entrevistados, 57% das pessoas afi r-
maram ter passado a cuidar da saúde 
mental em razão da pandemia e 72% 
escolheriam trabalhar em uma empre-
sa que tenha programas voltados para 
cuidados com a saúde . A apuração 
também traz que 61% concordam que 
o estresse do trabalho já prejudicou sua 
saúde.

Revista Empresários - Quais os 
principais transtornos identifi ca-
dos pós pandemia?

Uma pesquisa realizada pela FGV em 
parceria com o Institute of Employ-
ment Studies do Reino Unido, apontou 
dentre as maiores queixas:

.         Dor nas costas (56% do total de 
participantes), no pescoço (55%) e nos 
ombros (50%);
.         Difi culdade para dormir (55%)
.          Fadiga ocular (45%),
.          Fadiga (43%)
.          Enxaquecas (42%);
.         Sensação de ansiedade (30%);
.          Sensação de isolamento e solidão 
(11%).

Revista Empresários - Quais as 
proposta de tratamento para estes 
transtornos?
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A MTC avalia o indivíduo de forma 
integral: mente e corpo fazem parte da 
mesma totalidade.

O primeiro passo é o diagnóstico, que 
leva em consideração avaliações ener-
géticas, funcionais, orgânicas e prin-
cipalmente a identifi cação da emoção 
que está por transtorno, o que na MTC 
é denominado de síndrome.

Identifi cada as síndromes, estabele-
ce-se um plano de tratamento, com-
preendo técnicas como Acupuntura, 
Biomagnetismo,  Auriculoterapia, Ele-
troacupuntura, Gua Shá,  Reiki, Vento-
soterapia, entre  outras.

Revista Empresários - A acupuntura é 
uma técnica segura ?

Muito segura e efi caz!  Quando se apli-
ca a agulha no ponto especifi co  do 
meridiano uma mensagem é enviada 
ao sistema nervoso central que libera 
neurotransmissores ao local, promo-
vendo o equilíbrio do Yin e Yang.

Atualmente as agulhas são fi nas, fi rmes 
e descartáveis, de diversos tamanhos 
para o maior conforto do cliente. 

 Para quem não se sente a vontade com 
agulhas, temos a Eletroacupuntura.

Revista Empresários - Como 
funciona o Biomagnetismo?

É uma técnica desenvolvida pela Nasa 
para atender as necessidades dos astro-
nautas que chegam a terra e foi apri-
morada por um médico mexicano para 
combater o vírus do HIV.

Após inúmeros estudos, constatou-se 
que a aplicação de imãs positivos e ne-
gativos sobre o corpo humano neutra-
lizam vírus, fungos, bactérias e parasi-
tas.

Em função das ondas magnéticas, este 
tratamento não pode ser realizado em 
pessoas que fi zeram radioterapia, qui-
mioterapia com menos de treze anos.   
Também existem restrições para ges-
tantes.

Revista Empresários - Como a MTC 
pode ser implantada na empresa?

A MTC tem por objetivo alinhar as 
energias Yin e Yang do todo e isto só é 
possível estando alinhada com a cultu-
ra da empresa, seus objetivos e sua for-
ma de INTERAÇÃO com o meio.

Nossa atuação inicia-se com um tra-
balho junto ao departamento de Re-
cursos Humanos para alinhamento de 
como a MTC poderá interagir no meio 
e alcançar os melhores resultados.

Com este levantamento, conseguimos 
defi nir um plano de ação que contem-
pla a defi nição das melhores técnicas, 
tempo de atendimento e local.

Por exemplo, temos empresas que 
atendemos os colaboradores em ´casa, 
outras encaminham alguns casos para 
a nossa clinica e as que possuem es-
paço físico nós vamos até a empresa, 
evitando assim deslocamento do cola-
borador.

Revista Empresários - Qual a 
solução para empresas que não 
possuem um espaço físico, mas 
querem que o atendimento no 
local de trabalho?

Nossa sugestão é trabalhar com Auri-
culoterapia que é uma técnica de diag-
nóstico e tratamento baseada no pavi-
lhão auricular, ou seja, um tratamento 
através da orelha.

O tratamento é baseado no estímulo de 
pontos específi cos através de sementes 
que irão refl etir no funcionamento do 
organismo. 

Sua aplicação independe de espaço re-
servado e pode ser feita na própria ca-
deira do posto de trabalho. 

Revista Empresários - E quanto a 
infraestrutura?  O que o Espaço 
Ágape disponibiliza a empresa?

Se a pessoa for na clinica já esta tudo 
preparado para receber o cliente.

Nas outras formas de atendimento (re-
sidencial ou empresa) contamos com 
terapeutas devidamente qualifi cados, 
macas, e todo o material de biossegu-
rança exigido pela Anvisa.

Um diferencial nosso são os óleos fi to-
terápicos e aromoterapia que usamos 
durante a sessão que elaboramos a par-
tir de insumos da Amazonia.

Revista Empresários - Como assim 
Amazonia?

Temos uma relação com a Amazonia 
construída a partir de vivencias na Al-
deia de Bragança situada no Parque 
Nacional de Tapajos.

Bem como vivenciamos a Cultura dos 
Boraris, onde temos a gratidão por to-
dos os ensinamentos adquiridos.

Com isto temos um canal aberto para 
ter em nosso atendimento, o que o Bra-
sil tem de melhor na sua fl ora medici-
nal.

Revista Empresários - Simples 
assim?

Pois é...  Um ponto outro ponto fun-
damental é que a empresa faça uma 
campanha de conscientização da im-
portância da saúde do colaborador, 
porque ele precisa estar envolvido no 
processo.

Algumas pessoas sabotam seu trata-
mento, faltando as sessões.   O que no 
fi nal do resultado gera muita diferença.

Site:  www.espacoagape.com.br

Instagram:terapiasespacoagape.com.br

Telefone:  11 9 9285-5599
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Empresa dispensa uso de copos descartáveis para ajudar o meio ambiente

Substituição do item por recipientes 
duráveis também reduz custos ope-

racionais

Com a sociedade cada vez mais atenta 
à necessidade de adoção de medidas 
de preservação ambiental, as empresas 
que desejam se manter competitivas 
nas próximas décadas devem prezar 
pelo desenvolvimento sustentável em 
seus processos. Nesse cenário, substi-
tuir os copos descartáveis usados para 
tomar água e o famoso cafezinho por 
recipientes duráveis auxilia não apenas 
na proteção ao meio ambiente, mas re-
duz custos operacionais.

Dados da Associação Brasileira de Em-
presas de Limpeza Pública e Resíduos 
(Abrelpe) apontam que diariamente 
são utilizados 720 milhões de copos 
descartáveis no Brasil. Esse montante 
equivale a 1,5 mil toneladas de resí-
duos descartados no meio ambiente, 
sendo que a não reciclagem desse ma-
terial pode ocasionar poluição hídrica. 
Levantamento da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) indica que 80% do 
lixo dos mares está ligado ao plástico.

Outro dado preocupante é o fato de 
que um copo plástico pode levar até 
400 anos para se decompor no meio 
ambiente. Ademais, o descarte desse 
material em aterros sanitários interfere 
na decomposição de resíduos orgâni-
cos que estão no lixo. 
Por isso, recomenda-se o uso de copos 
e canecas feitos com materiais como 
polipropileno, alumínio, aço inoxidá-
vel, cerâmica e vidro dentro das em-
presas.

 “Julho Sem Plástico”

Nascido na Austrália, em 2011, o “Ju-
lho Sem Plástico” é um movimento que 
tem como objetivo reduzir ao máximo 
o uso de plástico nas atividades diá-
rias durante um mês. Criado pela Ear-
th Carers Waste Education, estima-se 
que, atualmente, 120 milhões de pesso-
as, de 177 países diferentes, participem 
da campanha.

No Brasil, a rede de farmácias Nissei 
decidiu reduzir o uso do material – e 
não somente durante o mês de julho. 
Ainda em 2020, 290 colaboradores ad-
ministrativos da empresa receberam 
uma caneca de metal e um squeeze, di-
minuindo, assim, a utilização de copos 
plásticos descartáveis na companhia.

 “A iniciativa surgiu com o objetivo de 
diminuir a produção de lixo pela em-
presa e causar um impacto positivo, 
tanto social quanto ambiental. 
Queríamos mudar o hábito dos nossos 
colaboradores para que todos pudes-
sem contribuir para a preservação do 
meio ambiente”, explica a idealizadora 
da ação na Nissei, Eduarda Cordeiro.

Desde o início do projeto, em outubro 
de 2020, a Nissei deixou de utilizar cer-
ca de 10 mil copos plásticos, o que tem 
gerado uma economia mensal de R$ 
400, aproximadamente.

“Para nós, o desenvolvimento sustentá-
vel é fundamental. Precisamos preser-
var o meio ambiente e cuidar do plane-
ta para as próximas gerações. Além de 
ter dispensado o uso de copos descar-
táveis por parte dos colaboradores, a 
Nissei oferece aos clientes espaços para 
o descarte correto de medicamentos 
em lojas selecionadas”, fi naliza Eduar-
da.

Sobre as Farmácias Nissei

Com mais de 35 anos de tradição no 
mercado paranaense e atuação nos 
estados do Paraná, São Paulo e Santa 
Catarina, a Nissei é considerada a sé-
tima maior rede de farmácias do país 
em número de lojas, segundo a Abra-

farma (Associação Brasileira de Redes 
de Farmácias e Drogarias). A rede é 
credenciada do Programa do Governo 
Federal Farmácia Popular, que oferta 
descontos especiais e até remédios es-
senciais gratuitos.

A Nissei conta hoje com mais de 330 
lojas, que geram mais de 6 mil empre-
gos diretos e atendem a mais de 3,5 
milhões de clientes por mês. A rede foi 
responsável por introduzir o conceito 
de drugstore no mercado paranaen-
se e oferece ao estado o maior núme-
ro de farmácias 24 horas. As lojas são 
conhecidas por seus espaços moder-
nos, de fácil localização, amplos esta-
cionamentos, diversidade de produtos 
e disponibilidade de farmacêuticos 
qualifi cados, que promovem o melhor 
atendimento profi ssional.
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Easy B2B facilita negociações entre empresas
Propósito da startup é oferecer uma plataforma que conecta empresas, franquias e fornecedores em compras de grandes 
volumes de suprimentos

Trabalho da equipe da Easy B2B que 
agiliza compras entre empresas ga-

nhou força com a transformação digi-
tal (Foto: Divulgação) 

Fundada em 2019, a Easy B2B é uma 
startup de varejo digital destinada a fa-
cilitar o processo de compra e vendas 
entre empresas. Hoje a sua plataforma 
atua na aquisição de produtos em um 
funcionamento que até lembra os co-
nhecidos marketplaces, um conceito 
muito associado a nomes como Mer-
cado Livre, Amazon e outros focados 
para o consumidor fi nal. Entretanto, a 
diferença da Easy B2B é que ela opera 
exclusivamente entre empresas (o cha-
mado B2B).

Transformação digital em compras 
corporativas

Um ano depois da sua fundação, a Easy 

B2B sentiu os efeitos da transformação 
digital com a pandemia da Covid-19. 
Com muitas empresas sendo obrigadas 
a digitalizar seus processos, a startup 
surgiu no momento certo como a me-
lhor solução nas ocasiões em que uma 
grande empresa precisava comprar 
os suprimentos necessários para seus 
funcionamentos. E a Easy B2B propõe 
resolver essa necessidade de aquisições 
de grandes volumes de materiais com 
poucos cliques. 

Perfi s de clientes

A startup possui três perfi s de clientes 
distintos: distribuidores, franqueado-
res e grandes compradores. A linha-
-mestra que conduz o trabalho da Easy 
B2B é comum entre eles: "Possuímos 
uma plataforma onde os compradores 
podem fazer pedidos de itens e mate-
riais em grandes volumes como papel, 

materiais de escritório e de limpeza. 
Esses pedidos são processados de for-
ma automática e isso gera um ganho de 
tempo e dinheiro para os nossos clien-
tes" explica Renato Ferraz, cofundador 
e CEO da Easy B2B.

Personalização como estratégia de ne-
gócios

Os grandes compradores têm a vanta-
gem de contar com a personalização 
da plataforma Easy B2B. Por ser White 
Label, a empresa pode contratar a pla-
taforma em um sistema que pode levar 
seu nome. Tudo o que ela tem que fazer 
é emitir um comunicado de que a par-
tir daquele momento há um sistema to-
talmente feito para atender às peculia-
ridades de negociações B2B de forma 
intuitiva. "Toda vez que outra empresa 
precisar comprar esses materiais, não 
vai precisar mandar um e-mail com 
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uma lista que pode demorar horas ou 
até mesmo dias. O pedido pode ser re-
alizado diretamente pela plataforma de 
forma instantânea", argumenta Renato.

Monetização da plataforma 

Os pagamentos das compras realizadas 
na plataforma são realizados via bole-
to ou transferência eletrônica. Hoje a 
Easy B2B monetiza de três formas. 
O primeiro modelo é o mais simples, 
envolve setup e o pagamento de men-
salidade. Um outro modelo de precifi -
cação, envolve o pagamento por núme-
ro de pedidos. "Trabalhamos, também, 
com um outro modelo que é um per-
centual sobre o volume de transações 
(GMV) daquele cliente. Dependendo 
do cliente, do tamanho ou segmento, a 
gente customiza o modelo de precifi ca-
ção", comenta Renato.

A origem da ideia

A Easy B2B nasceu em uma imersão 
no Innovation Lab em São Francis-
co (EUA) em 2019, no Startup Base 
Camp. "A partir daquela ocasião, re-
modelamos nosso negócio para che-
garmos onde estamos hoje, que é uma 
plataforma tecnológica que facilita o 
processo de compra e vendas entre em-
presas", explica Rafael Ferraz, cofunda-
dor e CPTO da startup. 

O negócio foi criado com a percepção 
de que haveria algum momento em 
que a transformação digital atingiria as 
negociações entre empresas. 
A premissa foi confi rmada com a pan-
demia, quando a Easy B2B registrou 
um aumento da adesão de novos usu-
ários em sua plataforma devido às res-
trições impostas pela Covid-19. 

Os indicadores chamaram a atenção 
a ponto da rodada da startup ser uma 
das mais bem sucedidas na plataforma 
de investimentos em startups CapTa-
ble, onde o projeto recebeu aporte de 
349 investidores. 

Mais informações no site: https://www.
easyb2b.io/ 
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Grupo Stefanini reforça liderança feminina e sua torre de marketing digital durante o 
Digitalks Expo 2022

Palestras das executivas Shirley Fer-
nandes e Amanda Gasperini foram 

destaques durante o evento, além das 
premiações

O Grupo Stefanini marcou presen-
ça durante os dois dias do Digitalks 
Expo 2022, maior evento de negócios 
da economia digital do País, realizado 
nos dias 24 e 25 de agosto no São Paulo 
Expo.

A participação do Grupo no even-
to começou com o painel “Women in 
Business” com a presença de Shirley 
Fernandes, sócia-diretora da N1 IT, 
empresa do Grupo focada em consul-
toria em TI especializada em serviços 
em nuvem e segurança digital, junta-
mente com Ju Ferraz, do Holding Clu-
be, Lívia Mendonça da Alelo, Tatyane 
Luncah, do Mulheres no E-commerce 
e mediação de Edilene Loiola, head do 
Mulheres no E-Commerce.

Em um papo descontraído, as painelis-
tas falaram sobre difi culdades, paradig-
mas e a importância da união feminina 
no mercado corporativo. A executiva 
também reforçou o quanto é relevan-
te ter um propósito de vida. “Há uma 
certa escassez de propósitos alinhados 
aos objetivos que acabam frustrando a 
produtividade. Encontre o seu propó-
sito de vida, pois ele te direcionará no 
mundo pessoal e corporativo”.

Na sequência, Guilherme Stefanini, 
CEO da HAUS, plataforma de marke-
ting digital do Grupo Stefanini, e Mar-
cus Piombo, VP de Operações, rece-
beram o prêmio Empresa +Digital. 
O Grupo foi premiado na categoria 
Grande Porte.

Francisco Gioielli, CEO do +Digital 
Institute, responsável pela premiação, 
destacou o portfólio de serviços e as 
ventures do Grupo, bem como o cres-
cimento nos últimos anos. Durante o 
discurso, ambos os executivos agrade-
ceram e reforçaram o quanto a premia-
ção mostra a transformação digital do 
Grupo.

Ainda no dia 24, Amanda Gasperini, 
head de Analytics, Growth & Martech 
da Gauge, empresa do Grupo Stefanini, 
fez a palestra “Como as mudanças no 
digital com o cookieless irão impactar 
no seu negócio?”.

Amanda destacou a chegada do Google 
Analytics 4 (GA4), o fi m dos cookies e 
identifi cadores de terceiros e como as 
empresas devem se adequar para o fu-
turo diante dessa nova realidade.

 “A nova era cookieless não é só sobre 
dados, é também sobre negócios. Com 
essa mudança teremos impactos como 
maior investimento em dados primá-
rios (First Party Data) e queda na ren-
tabilidade de mídia. Hoje, a maioria 
das empresas não coletam dados pri-
mários e as que coletam não usam no 
seu marketing. Assim, é preciso come-
çar a pensar nas estratégias agora para 
estar preparado para quando a mudan-
ça chegar em 2024", alertou.

Já no dia 25, o Grupo Stefanini ganhou 
o prêmio World Summit Awards - 
etapa Brasil com a plataforma de live 
commerce Alive Haus, na categoria 
Negócios e Comércio.

A premiação foi recebida por Guilher-
me Stefanini, que fi cou lisonjeado pelo 
projeto estar entre tantos outros de ex-
trema relevância para a sociedade.

O World Summit Awards seleciona, 
promove e divulga anualmente os pro-
jetos mais inovadores, criativos, inclu-
sivos e com maior impacto social, que 
ofereçam soluções para os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas.

Sobre a Stefanini

A Stefanini é uma multinacional brasi-
leira com 35 anos de atuação no merca-
do, que investe em um completo ecos-
sistema de inovação para atender as 
principais verticais e auxiliar os clien-
tes no processo de transformação digi-
tal. Com ofertas robustas e alinhadas às 
tendências de mercado como automa-
ção, cloud, Internet das Coisas (IoT) e 
User Experience (UX), a empresa vem 
sendo reconhecida com várias premia-
ções na área de inovação. Atualmente, a 
multinacional brasileira conta com um 
amplo portfólio, que mescla soluções 
inovadoras de consultoria e marketing, 
mobilidade, campanhas personaliza-
das e inteligência artifi cial a soluções 
tradicionais como Service Desk, Field 
Service e outsourcing (BPO). 
Presente em 41 países, a Stefanini 
é apontada como a quinta empresa 
transnacional mais internacionalizada, 
segundo ranking da Fundação Dom 
Cabral.
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Yara emite R$ 520 milhões em CRA com liderança do Banco Alfa

YaTrata-se da maior emissão da Yara 
no mercado brasileiro, que benefi cia-
rá produtores rurais com acesso a li-
nhas de fi nanciamento acessíveis para 
aquisição de fertilizantes. A operação 
foi estruturada pela Ecoagro, uma das 
principais provedoras de recursos para 
o agronegócio no País

A Yara anuncia a emissão de R$ 520 
milhões em Certifi cados de Recebíveis 
do Agronegócio (CRA) para 26 reven-
das e cooperativas, voltadas a levar aos 
produtores rurais de todo o País linhas 
de fi nanciamento acessíveis para a 
aquisição de soluções nutricionais. 
A operação, que foi liquidada em ju-
nho, foi estruturada e emitida pela Eco-
agro, uma das principais provedoras de 
recursos para o agronegócio brasileiro 
e coordenação líder do Banco Alfa. 
Esta é a quarta vez que a Yara emite 
este tipo de certifi cado no Brasil, sendo 
a maior operação da empresa no mer-
cado brasileiro de capitais. 
No ano passado, em duas emissões, a 
companhia emitiu R$ 335 milhões em 
Certifi cados de Recebíveis do Agro-
negócio, também com a liderança do 
Alfa. 
“A matriz de fi nanciamento do agrone-
gócio está mudando e acreditamos que 
o mercado de capitais é um dos cami-
nhos. A Yara tem o cliente em seu foco 
de atuação e busca sempre oferecer um 
portfólio completo e novas formas de 
se relacionar com a empresa, assim 
como linhas de fi nanciamento e con-
dições para que os produtores rurais 
tenham acesso facilitado às soluções”, 
disse Pedro Machado, gerente sênior 
de Finanças da Yara Brasil. 
Os Certifi cados de Recebíveis do Agro-
negócio (CRAs) são títulos de renda 

fi xa lastreados em recebíveis origina-
dos de negócios entre produtores ru-
rais (ou de suas cooperativas). 
Os CRAs cobrem fi nanciamentos ou 
empréstimos relacionados à produção 
e à comercialização de produtos, insu-
mos agropecuários e máquinas utiliza-
dos na produção agropecuária. 
Segundo Augusto Martins, diretor-
-executivo de Corporate & Investment 
Banking do Alfa, esta nova operação 
consolida a relevância do Alfa na es-
truturação de operações inovadoras e 
bem-sucedidas no segmento de capi-
tais. “Além disso, demonstra ainda o 
reconhecimento de clientes importan-
tes, como a Yara, que já está em sua 
quarta operação conosco, ao trabalho 
personalizado e alinhado às estratégias 
e objetivos de cada cliente que o Alfa 
desenvolve”, ressalta o executivo.
De acordo com Milton Menten, sócio-
-executivo da Ecoagro, essa ação fi nan-
ceira reforça a importância da Ecoagro 
na captação de recursos para garantir o 
fornecimento de insumos para o Agro-
negócio, assim como a credibilidade da 
Yara refl etida na confi ança dos investi-
dores. “É mais uma prova da transfor-
mação do agronegócio brasileiro, cada 
vez mais atrativo para investidores e 
mais aberto a novas frentes de negó-
cios”, afi rma.

Sobre a Yara
A Yara, líder mundial em nutrição de 
plantas, cultiva conhecimento para ali-
mentar o mundo e proteger o planeta 
de forma responsável. 
Para concretizar esses compromissos, 
desenvolve ferramentas agrícolas digi-
tais destinadas à agricultura de preci-
são e trabalha em estreita colaboração 
com seus parceiros em toda a cadeia de 
valor de alimentos. Fundada na Norue-
ga, em 1905, para resolver a emergente 
crise de fome na Europa, está presente 
no mundo todo, com mais de 17 mil 
colaboradores e operações em mais de 
60 países, com um objetivo comum: 
ser a empresa de nutrição de plantas 
do futuro. Em 2020, a companhia pas-
sou a adotar uma nova estrutura global 
organizacional, com operações dire-
cionadas para suas unidades regionais 
(Américas, Europa, Ásia/África), uma 
unidade de Plantas Globais/Excelên-

cia Operacional, e uma nova função 
de Farming Solutions, refl etindo maior 
foco no cliente.
No Brasil, a Yara está presente em to-
dos os principais polos agrícolas - são 
5 unidades de produção de fertilizan-
tes e misturadoras em mais de 20 cida-
des, além de 2 escritórios corporativos. 
Com cerca de 6 mil colaboradores, a 
empresa busca desenvolver soluções 
nutricionais sustentáveis para todos 
os perfi s de produtores e culturas, co-
laborando com o crescimento da agri-
cultura e o protagonismo do país no 
desafi o de alimentar uma população 
mundial crescente. Desde que se insta-
lou no Brasil, na década de 70, a Yara 
vem trabalhando para fomentar a pro-
dução nacional de fertilizantes, redu-
zindo a dependência de importação de 
matéria-prima e, consequentemente, o 
custo fi nal dos insumos ao produtor. A 
companhia também fornece soluções 
industriais para a redução de poluen-
tes, melhorando a qualidade do ar das 
cidades.

Sobre o Conglomerado Alfa
O Conglomerado Financeiro Alfa é 
composto por empresas atuantes em 
diferentes segmentos fi nanceiros e de 
seguros e, com vasta experiência e tra-
dição construídas em mais de 95 anos 
de história, busca a excelência no de-
senvolvimento de seus negócios, sem-
pre visando relacionamento de longo 
prazo, tendo o cliente no centro.
Com atuação principalmente nos seg-
mentos de crédito a pessoas jurídi-
cas e físicas, Tesouraria, Administra-
ção de Recursos de Terceiros, Private 
Banking, Wealth Management, Merca-
do de Capitais e Fusões & Aquisições, o 
Conglomerado é formado pelo Banco 
Alfa, Banco Alfa de Investimento, Alfa 
Financeira, Alfa Leasing, Alfa Correto-
ra, Alfa Seguradora e Alfa Previdência. 
Oferecendo segurança, agilidade na 
resposta e solidez, opera com respeito 
aos valores éticos e sustentáveis da boa 
causa ESG, que sempre acompanha-
ram sua trajetória.
Fazem parte do Conglomerado Alfa, 
também, empresas não fi nanceiras de 
setores diversifi cados, tais como hote-
laria (Rede Transamérica de Hotéis), 
materiais de construção (C&C Casa e 
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Construção), agroindústria (Agropal-
ma), águas minerais (Águas Prata), 
alimentos (Sorvetes La Basque), cultu-
ra (Teatro Alfa), comunicações (Rede 
Transamérica de Rádio) e eventos 
(Transamerica Expo Center).

Sobre a Ecoagro
A Ecoagro atua como Elo entre a Ca-
deia Produtiva do Agronegócio e o 
Mercado de Capitais, estruturando 
operações fi nanceiras adequadas tanto 
às necessidades de rentabilidade e se-
gurança de investidores, quanto à de-
manda de recursos para produtores e 
empresas. Há 15 anos no mercado, se 
tornou umas das principais provedoras 
de recursos do Agro, com mais de R$ 
30 bilhões de operação de CRA e R$ 
1,7 bilhão sob gestão em Fundos de in-
vestimentos.
ra emite R$ 520 milhões em CRA com 
liderança do Banco Alfa
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Reconhecimento facial da Microsoft  será usado apenas como recurso para defi cientes 
visuais

Questões de ética e privaci-
dade levam Microsoft a des-

continuar software de face ID

Em 2022 o mercado biométrico facial 
deve movimentar cerca de R$ 53 bi-
lhões no mundo, segundo o relatório 
Allied Market Research. Na contramão 
dessa tendência, a Microsoft  anun-
ciou o fi m do uso de reconhecimento 
facial em suas ferramentas. A decisão 
foi anunciada após uma crescente pre-
ocupação sobre esse tipo de tecnologia 
e frequentes críticas à capacidade da 
tecnologia de identifi car emoções. O 
diretor de tecnologia da InfoWorker 
Tecnologia, Frederico Stockchneider, 
explica que o recurso não vai ser elimi-
nado de fato, mas fi cará indisponível 
para os usuários. 

O especialista, cuja empresa é parceira 
Microsoft  Gold, esclarece que o foco 
dessa tecnologia agora será a acessibi-
lidade. Isso signifi ca que a Microsoft  
continuará utilizando o recurso, só que 
de maneira controlada, para aprimorar 
ferramentas de suporte a pessoas com 
defi ciência visual, por exemplo.

Tecnologia sensível

O uso de tecnologias de reconheci-
mento facial tem se popularizado cada 
vez mais e os debates a respeito do re-
curso acompanham essa evolução. Isso 
porque a biometria facial está entre as 
“tecnologias sensíveis”. Stockchneider 
explica que, no caso da Microsoft , a in-
teligência artifi cial responsável pelo re-
conhecimento facial teria a capacidade 
de rastrear as emoções dos usuários, 
entre outras características. “Isso le-
vanta grandes questões que envolvem 
a privacidade dos usuários”, afi rma.

A preocupação é que o recurso acabas-
se possibilitando a reprodução de este-
reótipos, uma vez que poderia permitir 
identifi car o estado emocional, gênero, 
idade, religião e, até mesmo, sexuali-
dade do indivíduo. “Todos esses dados 
são privados e considerados sensíveis, 
sendo direito do usuário mantê-los 
confi denciais”, alega o especialista.

Além disso, o acesso indevido e desne-
cessário a essas informações - que são 
classifi cadas como dados pessoais sen-
síveis, tanto pela legislação de proteção 
de dados nacional quanto a da Europa 
– e a possibilidade de vazamento des-
ses elementos são considerados fatos 
gravíssimos.

“Havia um risco crescente relacionado 
a ataques virtuais, deep fakes e fraudes 
bancárias envolvendo os dados de re-
conhecimento facial”, explica Stockch-
neider. Para o especialista, o recurso e 
suas ferramentas de segurança ainda 
precisam ser profundamente estuda-
dos, para então serem disponibiliza-
dos, de forma que não ofereça maiores 
riscos aos usuários e instituições.

Frederico Stockchneider

Frederico Stockchneider é empresário, 
diretor de tecnologia na InfoWorker 
Tecnologia e Treinamento. Graduado 
em Sistemas da Informação pela Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR) 
e MBA em Gestão Estratégica de Em-
presas pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV). Responsável pela gestão e con-
sultoria de projetos e soluções tecnoló-
gicas para diversos segmentos nas áre-
as pública e privada.
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Desafi os decorrentes da indefi nição conceitual dos Criptoativos - Por: Fabio Pereira da 
Silva, professor da FIPECAFI e colunista do Denarius (Boletim Econômico Financeiro da 
FipeCafi  Projetos), e de Th iago Barbosa Wanderley, advogado em São Paulo

Fabio Pereira da Silva (esquerda) e 
Th iago Barbosa Wanderley (direita) | 
(FIPECAFI/Divulgação)

Nos últimos dois anos, a popula-
ridade dos criptoativos aumen-

tou de forma exponencial no mercado 
brasileiro. Segundo o relatório público 
da Receita Federal do Brasil, os valores 
das operações declaradas por pessoas 
físicas e jurídicas em 2021 totalizaram 
200 bilhões de reais, número que pode 
aumentar ainda mais se considerarmos 
que muitas pessoas nunca declararam 
seus investimentos.

As grandes cidades já incluíram os 
criptoativos em sua economia como 
forma de pagamento, sendo possível 
adquirir um imóvel ou mesmo com-
prar uma tradicional pizza paulistana 
utilizando a inovadora criação de Sa-
toshi Nakamoto (Bitcoin) como forma 
de pagamento. No Rio de Janeiro, a 
partir de 2023, será possível até mesmo 
quitar o IPTU por meio deste ativo.

O Bitcoin foi idealizado para servir 
como uma simples moeda de troca, 
trazendo como principais vantagens 
a transparência das transações (que 
podem ser verifi cadas por qualquer 
usuário), segurança (operações crip-
tografadas) e independência dos Esta-
dos (dado que a própria rede realiza a 
emissão, e não um banco central). Esta 
última característica pode até se con-
fi rmar sob a perspectiva da política 
monetária, mas certamente não será 
aplicada às áreas do direito e da conta-
bilidade. Isso porque, à medida que o 
Bitcoin é transacionado, nasce a neces-
sidade de registrar contabilmente este 
ativo, bem como determinar a tributa-
ção incidente.

Os desafi os impostos aos advogados 
e contadores tem seu ponto inaugural 
numa questão aparentemente básica e 
que ainda não foi resolvida: Afi nal, o 
que é um criptoativo? Tanto os legis-
ladores como os Comitês Contábeis 
ainda travam debates em busca de 
uma defi nição precisa. Enquanto não 
se chega a um consenso, referida me-
dida de riqueza não poderá fi car fora 
das Demonstrações Financeiras, bem 
como o Fisco não deixará tais transa-
ções passarem ilesas da incidência tri-
butária.

Sob a perspectiva jurídica, apesar de 
não haver uma lei conferindo enqua-
dramento específi co, existem diplomas 
infralegais que estabelecem diretrizes 
elementares. O primeiro deles foi o 
“Perguntas e Respostas do IRPF”, do 
exercício 2016, no qual a Receita Fede-
ral do Brasil (RFB) asseverou que 
“As moedas virtuais (bitcoins, por 
exemplo), muito embora não sejam 
consideradas como moeda nos termos 
do marco regulatório atual, devem ser 
declaradas na Ficha Bens e Direitos 
como ‘outros bens’, uma vez que podem 
ser equiparadas a um ativo fi nanceiro”. 
Em uma segunda resposta, a receita 
determinou ainda que os ganhos au-
feridos nas alienações de criptoativos 
estariam sujeitos à tributação sob a sis-
temática do ganho de capital.

A primeira parte do texto manteve-se 
inalterada por diversos anos, com mui-
tos autores tomando por certo que a 
RFB conferiu natureza jurídica de ativo 
fi nanceiro aos criptoativos. No entan-
to, destacamos que a autoridade fi scal 
não afi rmou que o criptoativo “é” equi-
parado a um ativo fi nanceiro, mencio-
nando apenas que eles “podem ser”, o 
que, em nosso entendimento, tem uma 
grande diferença.

Um criptoativo com determinada ca-
racterística pode, por exemplo, ser 
classifi cado como ativo fi nanceiro, e 
outro com outras características, não. 
Corroborando nosso entendimento, 
o Perguntas e Respostas do exercício 
2022 fi rmou que os criptoativos “po-

dem ser equiparados a ativos sujeitos 
a ganho de capital”, suprimindo exa-
tamente o vocábulo “fi nanceiro”, en-
fraquecendo o entendimento de que já 
haveria uma natureza jurídica defi nida 
por parte da RFB.

Ao traçar as obrigações acessórias por 
meio da IN 1.888/19, a RFB trouxe em 
seu art. 5º, inciso I, um conceito de 
criptoativo que não faz referência ex-
pressa ao seu enquadramento como 
ativo fi nanceiro, destacando novamen-
te que não constitui moeda de curso 
legal.

Ante essa indefi nição jurídica, ao re-
alizar o “pagamento” de uma pizza 
utilizando Bitcoin, como deveria ser 
registrado o criptoativo recebido pela 
pessoa jurídica em sua contabilidade? 
Registra-se o ingresso de um Ativo Fi-
nanceiro (nos moldes do CPC 48), um 
ingresso Equivalente a Caixa (CPC 03) 
ou ainda um bem imaterial? Quando 
verifi cada a inexistência de contrapar-
te obrigada ao pagamento, bem como 
alta volatilidade, restaria afastado o en-
quadramento como Ativo Financeiro e 
Equivalente a Caixa, restando a classi-
fi cação como ativo intangível com uma 
espécie de “regra geral”.

Sob a perspectiva da tributação, as dú-
vidas afetam tanto a pessoa que reali-
zou o pagamento da pizza em bitcoin 
como para aquele que recebeu a crip-
tomoeda. Segundo podemos extrair do 
entendimento da RFB, o comprador do 
bem (pizza), ao utilizar o bitcoin para 
quitação da operação, realiza a renda 
relacionada ao ganho de capital, assim 
considerada a diferença entre o valor 
da aquisição e o valor da criptomoe-
da na data da liquidação da operação. 
Dessa forma, fi ca sujeito ao pagamento 
do imposto de renda sobre o ganho de 
capital.

Por sua vez, sob a perspectiva do ven-
dedor da pizza, a apuração tributária 
segue seu curso regular, ou seja, há 
apuração de PIS, Cofi ns, IRPJ e CSLL 
relativa à sua operação comercial, sen-
do possível ainda que apure ganho de 
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capital futuramente quando liquidar a 
criptomoeda recebida em pagamento.
Como se nota, as questões envolven-
do o enquadramento jurídico-contábil 
dos criptoativos estão longe de serem 
cristalinas e ainda há dúvidas que per-
meiam as diversas operações possíveis 
e que envolvem esses tipos de ativos. 
Em nosso entendimento, o cenário 
ideal nos levaria a traçar critérios para 
que a natureza de cada criptoativo fos-
se identifi cada conforme cada caso 
concreto, fazendo um paralelo com as 
situações já existentes e aplicáveis aos 
ativos tradicionais.

Como exemplo, ao analisar uma sta-
blecoin, pelo fato de seu valor encon-
trar-se lastreada numa moeda fi duci-
ária, deveria ser conferida a natureza 
de ativo fi nanceiro. No entanto, como 
todo cenário ideal, o caminho para 
elaboração destes critérios de identi-
fi cação é bastante tortuoso, tendo em 
vista que em muitos dos casos o lastro 
anunciado pela emissora do token não 
corresponde à realidade.

Diante dessas difi culdades para se 
apresentar critérios seguros e aplicá-
veis, possivelmente veremos em breve 
a criação de fi cções jurídicas que atri-
buam uma natureza específi ca para 
cada tipo de token. Como é recorrente 
no direito, referida medida de um lado 
trará mais segurança jurídica, e, do ou-
tro, acarretará novos debates acerca da 
ilegalidade ou ilegitimidade da medi-
da.
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Fundação Celo traz pioneirismo brasileiro e celebra seu projeto #ReFiSummer 
durante o EthCC em Paris com lançamentos, programação e eventos

Em sua segunda edição, o Celo Con-
nect Salon em Paris hospedou par-

ceiros do ecossistema Celo e da mais 
ampla comunidade Web3 em seu es-
paço de eventos com múltiplos anda-
res e 700 m² dedicado ao co-working, 
conversação e conexões, entre os dias 
18 e 22 de julho. E o Brasil marcou pre-
sença com Camila Rioja, LatAm Lead 
da Celo, participou como panelista do 
EthCC, o maior evento anual europeu 
da Ethereum focado em tecnologia 
e comunidade, com o tema “Defi  na 
América Latina: uma escada para sair 
do status emergente.

“Estamos honrados em levar esse de-
bate a um dos mais importantes even-
tos do planeta. A América Latina tem 
mostrado um potencial enorme e o 
DeFi está mudando nosso mundo. 
Da expansão do acesso fi nanceiro para 
os não-bancarizados a novos caminhos 
para criadores e reservas de valor, as 
oportunidades são infi nitas. 
E ter o pioneirismo nesse campo entre 
a comunidade latino-americana é mui-
to valioso para a Celo”, comenta Cami-
la.

Com líderes da Web3 apresentando 
painéis atrativos no Celo Salon, que 
aconteceu em paralelo, os convidados 
ouviram insights sobre diversos temas 
em palestras como “Do ReFi ao DeFi”, 
com Stani Kulechov (Aave), Pablo 
Veyrat (Angle Protocol), Julien Boute-
loup (Curve), Marek Olszewski (Valo-
ra) e moderado por Casey Caruso (Pa-
radigma), até “Hiperestruturas, Bens 
Públicos e ReFi, Oh My!”, com Kevin 
Owocki (Gitcoin) e Xochitl Cazador 
(Fundação Celo).

O Open House teve início na segun-
da-feira, 18 de julho, e foi seguido por 
25 sessões e atividades de bem-estar 
em três dias de programação pensati-
va e um Pitchathon de um dia inteiro, 
liderado pela equipe DevReal da Celo 
Foundation, incluindo Eric Nakagawa,  
Brandy Camacho e Joe Nyzio, que en-
cerrou a semana completa de eventos 
no Celo Connect Salon na sexta-feira, 
22. 

“O #ReFiSummer está ofi cialmente 
aqui”, disse Rene Reinsberg, presiden-
te da Fundação Celo. “Nada supera a 
conexão pessoal, e nos reunirmos nes-
te espaço aqui [em Paris] foi fenome-
nal. Isso me deu muita esperança para 
o que está por vir nos próximos anos, 
estando o mercado em baixa ou não.”

Veja abaixo alguns destaques do Celo 
Connect Salon deste ano: 
• A Fundação Celo lançou (1) 
seu Social Impact Collective, incluindo 
as parcerias com Mercy Corps Ventu-
res, Grameen Foundation, Kotani Pay, 
Umoja, entre outras, e (2) um NFT Re-
source Hub, desenvolvido pela Tatum 
& Mintdropz, com integrações de fi -
nanças regenerativas (ReFi);
• Os Painéis ReFi apresentaram 
Adrian Wons (Senken), Nirvaan Ran-
ganathan (Climate Collective), Ra-
phaël Haput (Toucan Protocol), Chris-
toph Lange (Atem) e Phil Fogel (Flow 
Carbon), entre outros;
• Após a programação ReFi de 
terça-feira, 19 de julho, o termo #ReFi 
foi uma tendência no Twitter;
• As sessões focadas em impacto 
incluíram Andrew Berkowitz (SocialS-
tack), Angelo Kalaw (Fundação Celo), 
Emmah Mumbi (Cinch Markets), Ra-
chel Black (GoodGhosting) e Ashley 
Brooke Taylor (ReSource);
• O EthicHub juntou-se à inicia-
tiva DeFi for the People da Fundação 
Celo para ajudar agricultores não ban-
carizados a acessar capital a baixas ta-
xas de juros;
• As palestras conduzidas pela 
comunidade contaram com Juliet-

te Chevalier (Surge), Miguel Piedra-
fi ta (ConstitutionDAO), Emo Kirk 
(Friends With Benefi ts) e Filipe Mace-
do (Talent Protocol), entre outros;
• Th omas Negrit (FlyWallet) or-
ganizou um workshop sobre IU inclu-
siva;
• Os eventos de happy hour for-
neceram apoio a parceiros climáticos 
(Toucan Protocol) e mulheres na Web3 
(Valora, EQ Exchange);
• A Call Comunitária Kuneco, da 
Fundação Celo, com apresentação de 
Daniel Olarte e Anna Kryukova (Fun-
dação Celo), foi transmitida ao vivo de 
Paris;
• Yassine Mhamdi (Yoon) con-
quistou o primeiro lugar no Pitchathon 
do Celo Salon.

Sobre a Celo

Celo é um protocolo aberto de layer 
one e carbon-negative, com um rico 
ecossistema de parceiros globais que 
criam aplicativos Web3 inovadores 
nos setores DeFi, ReFi e NFT no Celo. 
Acessível a qualquer pessoa com um 
telefone celular, ecossistema Celo in-
clui um conjunto de tecnologia block-
chain de Proof-of-Stake descentraliza-
da (Plataforma Celo), o token nativo 
CELO e vários ativos estáveis Mento 
(cUSD, cEUR, cREAL) que permitem 
que qualquer pessoa possa usar ativos 
digitais como moeda corrente. Lança-
da no Dia da Terra em 2020, a prin-
cipal rede de código aberto da Celo 
agora suporta mais de 1.000 projetos 
criados por desenvolvedores e artistas 
localizados em todo o mundo.
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Boomera Ambipar é premiada pelo Best for Th e Word 2022

A Boomera Ambipar foi uma das 
empresas vencedoras do Prêmio 

Best for the World 2022, na categoria 
Environmental, com destaque para o 
trabalho na criação de soluções em Lo-
gística Reversa e Engenharia Circular. 
Esta é a 5ª vez consecutiva que a em-
presa recebe a premiação.

Reconhecida por sua atuação acerca 
das transformações de resíduos em 
matéria-prima reciclada e novos pro-
dutos, a Boomera Ambipar possui o 
Certifi cado B-Corp, concedido pela 
B-Lab – rede sem fi ns lucrativos - que 
avalia empresas ao redor do mundo 
que respeitam os mais altos padrões de 
desempenho social, ambiental, trans-
parência e responsabilidade legal. 

Todos os anos, o B-Lab reconhece as 
“Empresas B” de melhor desempenho 
e que geram grande impacto com seus 
negócios. Essas companhias são no-
meadas Best for the World™, a partir 
de suas pontuações em cinco áreas de 
impacto: comunidade, clientes, meio 
ambiente, governança e trabalhadores.

“Para nós é um grande reconhecimen-
to este prêmio. Tudo que realizamos é 
com grande empenho e dedicação para 
gerar impactos sociais e ambientais 
cada vez mais signifi cativos. Acredito 

que estamos no caminho certo e vamos 
continuar com o nosso propósito de 
fomentar a economia circular de baixo 
carbono e, desta forma, contribuir para 
uma sociedade mais sustentável” - des-
taca Gui Brammer, CEO da Boomera 
Ambipar.

A Boomera Ambipar une ciência com 
consciência e entrega processos com-
pletos que envolvem cooperativas de 
catadores, estudos laboratoriais, de-
senvolvimento e fabricação de novos 
produtos, atuando, portanto, em três 
principais pontos da cadeia produtiva: 
fabricação, consumo/descarte e reci-
clagem. Com base na metodologia Cir-
cularPack, a empresa propõe uma jor-
nada completa para a transformação 
do resíduo em uma linha de produtos 
com causa, por meio da tecnologia, de-
sign e cooperativas de catadores. Esse 
processo insere as empresas na econo-
mia circular, gerando renda para mui-
tas catadores e proporcionando melho-
rias para o meio ambiente.

Sobre a Boomera Ambipar:

A Boomera foi criada para valorizar e 
dar nova vida a resíduos que acabariam 
em aterros sanitários, especialmente 
materiais considerados difíceis de re-
ciclar. Com a metodologia proprietá-
ria CircularPack, a empresa trabalha 
a economia circular de ponta-a-ponta, 
fazendo ciência com muita consciência 
em seu laboratório de materiais, pas-
sando pela logística reversa, em par-
ceria com mais de 8.000 cooperados, 
transformando resíduos em produtos 
circulares por meio de muita pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. 
Fundada em 2011, e agora parte da 
Ambipar Group, a Boomera foi uma 
das primeiras empresas de economia 
circular certifi cadas como Empresa B, 
membro da Fundação Ellen MacAr-
thur e premiada como Empreendedor 
Social do Ano, pela Folha de São Paulo 
e Fundação Schwab em 2019 e em 2020 
com o reconhecimento do Fórum Eco-
nômico Mundial.
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Com a volta do turismo, cresce o número de vendas de malas e cases

Após forte retração das viagens du-
rante a pandemia, turismo volta 

a crescer no País, e o setor de malas e 
cases acompanha.

De acordo com a PNAD (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios) 
Contínua de Turismo 2020-2021, a 
quantidade de viagens realizadas por 
brasileiros caiu 41% entre 2019 e 2021, 
sofrendo um forte impacto pela pande-
mia de covid-19. Atualmente, porém, 
o setor de turismo já está observando 
melhora: um levantamento da CVC re-
velou que o número de reservas confi r-
madas no primeiro trimestre de 2022 
foi 110,5% maior do que o mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Enquanto isso, outro setor que “pega 
carona” nessa retomada é o de malas, 
cases e outras bagagens. “Estamos em 
pleno crescimento nas vendas de cases 
variados. Entre 2020 e 21 crescemos 
40% e só neste primeiro semestre de 
2022, aumentamos em 15% as vendas 
dos cases. As pessoas estão adquirindo 
desde cases grandes para comportar 
equipamentos e materiais delicados, 
até os menores para pequenos obje-
tos, ou protetores de notebooks, en-
fi m, uma variedade de produtos para 
todo tipo de uso”, conta Ivan Vissechi, 
sócio-fundador da CasesBR, principal 
distribuidora da Pelican no Brasil, que 
comercializa cases de alta resistência.

O e-commerce oferece cases em di-
versos formatos, incluindo de maleta, 
com rodinhas ou em formatos específi -
cos para instrumentos, computadores, 

câmeras e outros itens. Em todo caso, 
o material dos produtos é considerado 
indestrutível e a prova d’água, confe-
rindo a maior proteção possível ao seu 
conteúdo.
“Acredito que a procura por esse tipo 
de compartimento, no caso de viagens, 
faz sentido justamente pelo processo 
de despachar bagagens em aeroportos”, 
explica Rubén Arias, sócio-fundador 
da CasesBR. “Para quem viaja a traba-
lho ou transporta equipamentos deli-
cados, é muito importante garantir a 
proteção durante as viagens”, completa.

Outra razão que pode estar infl uen-
ciando a busca pelos cases de proteção 
é a variedade de destinos. Segundo o 
IBGE, os principais destinos das via-
gens de 2021 foram praias, com 48,7% 
das escolhas, seguidos por ecoturismo, 
natureza ou aventura, com 25,6% 
— esse último já contando com um au-
mento de quase 5% desde 2020.

 “Compartimentos de maior resistência 
são muito indicados para quem esco-
lhe conhecer a natureza, seja na praia 
ou em trilhas. Praticantes de esportes 
radicais também são clientes recorren-
tes nossos, tanto pelos locais em que 
atuam quanto pelos equipamentos de 
segurança que usam, que são justa-
mente transportados com os cases”, 
ressalta Ivan.

Agora, a tendência é que o turismo 
continue a avançar, tanto nacional-
mente quanto internacionalmente, 
mesmo que não alcance todo seu po-
tencial por conta da crise econômica. 
Ainda assim, as expectativas são po-
sitivas: a Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) espera que o setor 
gere, até o fi m do ano, cerca de 190 mil 
empregos, e também que a receita seja 
2,8% maior do que a de 2021.

Ivan acredita que as perspectivas para 
o mercado de cases e malas devem 
acompanhar o otimismo do turismo. 
“Quanto mais pessoas viajando, mais 
bagagem. A procura por alta qualida-
de e proteção é uma consequência que, 
felizmente, conseguimos atender”, con-
clui.

Sobre a CasesBR

O e-commerce CasesBR é referência 
na venda de cases de altíssima qualida-
de no Brasil e um dos principais distri-
buidores autorizados no País dos cases 
Pelican, líder mundial na fabricação 
de cases e maletas indestrutíveis para 
armazenamento de diversos equipa-
mentos e instrumentos. Os cases Pe-
lican são muito usados pelo exército 
americano devido à resistência, sendo 
inclusive à prova d’água.

A CasesBR oferece uma gama variada 
de tamanhos e formatos de cases que 
podem ser utilizados por diversos seg-
mentos de mercado, tais como indús-
tria médica, farmacêutica, audiovisu-
al, musical, bélica, esporte e aventura, 
dentre outros. Além do e-commerce, 
os produtos da empresa podem ser 
encontrados na Amazon, no Mercado 
Livre e nas lojas da Casas Bahia, Ponto 
Frio e Extra. Mais informações no site: 
https://casesbr.com/
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Desvalorização das criptomoedas: por que este mercado está em recessão?

Administrador André Massaro ex-
plica a crise da moeda digital e 

orienta como os investidores podem 
agir neste momento de preço abaixo 
do normal

O mercado de criptomoedas enfrenta 
uma intensa crise, que vem preocupan-
do os investidores e gerando insegu-
rança no universo das moedas digitais 
O bitcoin, criptomoeda mais valiosa, 
por exemplo, perdeu mais da metade 
do seu valor em sete meses. Para se ter 
uma ideia, em 2021 o valor do bitcoin 
era negociado perto de US$ 70 mil, no 
entanto, com o agravamento da crise 
nos últimos meses, o valor do ativo re-
cuou 70%, ou seja, passou a valer cerca 
de US$ 21,5 mil.

O momento, apelidado de ‘crypto win-
ter’ (inverno cripto, em português), fi -
cou ainda mais grave nos últimos dias, 
quando as principais moedas perde-
ram US$ 1 trilhão de valor de mercado. 
Consequentemente, as plataformas de 
negociação interromperam os saques, 
muitas chegaram a demitir seus fun-
cionários e, por conta da volatilidade 
da moeda digital, os investidores estão 
desistindo das aplicações.

Mas, afi nal, o que tem levado o merca-
do de criptomoedas à recessão? Segun-
do o administrador André Massaro, 
coordenador do Grupo de Excelência 
em Administração Financeira – GEAF, 
do Conselho Regional de Administra-
ção de São Paulo – CRA-SP, um dos 
motivos é que a moeda digital teve uma 
valorização acentuada e todos os ativos 
fi nanceiros tendem a retornar aos seus 
preços médios. “Como se diz no jargão 

do mercado fi nanceiro, o preço do bi-
tcoin ‘esticou muito’, por volta de US$ 
70 mil, e sofreu uma grande queda na 
sequência”, comenta Massaro.

Massaro complementa dizendo que há 
outro motivo, mais plausível, que é a 
aversão ao risco. Ele conta que muitos 
investidores, alguns até com uma visão 
um pouco romântica, enxergavam o bi-
tcoin e outras criptomoedas como uma 
classe totalmente à parte, desconectada 
do mercado fi nanceiro, sem infl uência 
das oscilações do mercado e livres da 
infl uência dos bancos centrais. Agora, 
porém, a crise mostrou que isso não é 
verdade.

 “Desde que as criptomoedas se torna-
ram populares, elas vêm se revelando 
como ativos correlacionados com o 
mercado. Nos últimos tempos, as mo-
vimentações das taxas de juros inter-
nacionais (em particular nos Estados 
Unidos, onde a taxa está subindo, e na 
Europa, onde deve subir em breve) têm 
gerado muita apreensão nos investido-
res, que estão evitando aplicações de 
risco. E as criptomoedas, no caso, são 
vistas como um investimento de alto 
risco”, explica o administrador.

É hora de comprar ou vender?

Embora a máxima do mercado fi nan-
ceiro seja “comprar na baixa e vender 
na alta”, Massaro sugere cautela antes 
de adquirir ativos que estão com o pre-
ço abaixo do normal. Por mais que se 
presuma que a queda é uma oportuni-
dade de compra, em razão da crise em 
que o mundo vive pode ser arriscado 
investir nesse momento.

“As criptomoedas podem cair ainda 
mais e isso levar à perda de interesse 
dos investidores. Consequentemente, 
elas podem deixar de existir e, então, 
não vão retornar para os valores origi-
nais. A expectativa de que a queda vai 
terminar e que um novo ciclo de alta 
se iniciará nem sempre se concretiza”, 
alerta o coordenador do GEAF.  

Apesar do inverno cripto, alguns ana-
listas afi rmam que o bitcoin se recu-
pera bem em momentos de crise. No 

entanto, para Massaro, tal afi rmação 
é discutível pelo fato da volatilidade 
da moeda digital. “A história de que é 
só um momento de crise não retrata 
o que estamos vendo agora. A cripto-
moeda não está se recuperando bem, 
pelo contrário, está caindo. Com a taxa 
de juros aumentando, a tese de que o 
bitcoin seria como hedge (estratégia 
de investimentos que tem o objetivo 
de proteger o valor de um ativo) ainda 
não se provou como verdade.”

Perfi l de investidor em criptomoeda

Pelo fato de as criptomoedas serem al-
tamente voláteis, o perfi l do investidor 
desses ativos é mais agressivo, pois ele 
está em busca de grandes movimentos 
e está ciente do risco. Também existem 
outros perfi s, como o de pessoas liga-
das à tecnologia, que se encantam com 
o blockchain (tecnologia que registra 
as transações dos usuários). Há, ain-
da, o perfi l de pessoas que seguem “a 
moda”, mas sequer se dão ao trabalho 
de conhecer o mercado e, como é de se 
esperar, são os que mais se prejudicam 
quando dá errado.

Massaro explica que qualquer pessoa 
pode investir nas diferentes cripto-
moedas, de preços variados, tendo o 
bitcoin entre as mais caras. “As cripto-
moedas, em particular o bitcoin, são 
fragmentadas, ou seja, são quebradas 
em múltiplas frações bem pequenas, o 
que permite a uma pessoa com pouco 
dinheiro entrar nesse mercado. Não há 
uma restrição em relação ao valor in-
vestido.”

Tal facilidade faz com que cada vez 
mais pessoas invistam em moedas di-
gitais. De acordo com as declarações 
emitidas por investidores à Receita Fe-
deral, somente em 2021 os brasileiros 
movimentaram R$ 200,7 bilhões em 
transações com criptomoedas, o dobro 
do resultado registrado no ano ante-
rior.

Cuidados necessários antes de 
investir em criptomoedas

O primeiro passo é entender o merca-
do e saber em qual exchange (correto-
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ra) seu dinheiro está sendo aplicado. 
“Há um ditado no mundo das cripto-
moedas que diz: “not your keys, not 
your coins” (se não são suas chaves, 
não são suas moedas). Então, é preci-
so ter cuidado com a ‘guarda física’ das 
moedas em exchanges, pois temos vis-
to algumas restringindo saques e ces-
sando suas atividades repentinamente”, 
orienta Massaro.

Outro cuidado é com a própria oscila-
ção do mercado e as grandes desvalori-
zações. Para isso, é recomendável estu-
dar e ter em mente que esse é um ativo 
de alto risco, volátil e não regulado. “As 
regras de diversifi cação, de colocar re-
lativamente pouco dinheiro e de não 
concentrar muito o risco devem ser 
observadas múltiplas vezes”, conclui o 
coordenador do GEAF.

Sobre André Massaro: Graduado em 
Administração e pós-graduado em 
Economia, Massaro é autor, consultor, 
professor e palestrante especializado 
em fi nanças, investimentos, economia, 
pensamento crítico e tomada de deci-
sões. Publicou diversos livros sobre in-
vestimentos e fi nanças e é autor/editor 
do blog www.andremassaro.com.br
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Pesquisa aponta que viagens de negócios atingirão a marca de US$ 792 bilhões 
até 2026
Perspectiva é que esse tipo de turismo 
esteja entre os principais contribuintes 
para a economia global

No auge da pandemia da Covid-19, 
em novembro de 2020, Bill Gates, bi-
lionário fundador da Microsoft  e atu-
almente o terceiro homem mais rico do 
planeta, fez previsões drásticas sobre o 
futuro das viagens corporativas: 
“Minha previsão é de que mais de 50% 
das viagens a trabalho e mais de 30% 
dos dias no escritório vão acabar”.

Mas o tempo mostrou que, mesmo 
com muitas incertezas que ainda pai-
ram em torno da indústria de viagens, 
desde o surgimento de mais variantes 
do Coronavírus e a total erradicação 
da Covid-19, a qual parece improvável, 
e a trajetória da guerra entre a Rússia 
e a Ucrânia, no mercado corporativo, 
as pessoas estão saindo do on-line para 
o presencial. Trata-se do retorno das 
viagens corporativas. Um estudo de 
mercado recente publicado pela Global 
Industry Analysts, Inc. (GIA), intitula-
do “Business Travel – Global Market 
Trajectory & Analytics”, apontou que 
as viagens de negócios, domésticas ou 
internacionais, as quais compreendem 
trabalho, hospedagem, alimentação, 
lazer e transporte, estão entre os prin-
cipais contribuintes para a economia 
global e a perspectiva é que atinjam 
US$ 792 bilhões até 2026.

Propelida por esta tendência, a Gol viu 
sua receita líquida com o transporte 
de passageiros, em janeiro e fevereiro, 
atingir patamares de comercialização 
que superaram o mesmo período pré-
-pandêmico de 2019, em 10% e 30%, 

respectivamente – valores que expan-
diram para 60%, em março de 2022, 
alavancados pelo aumento de 63% nas 
vendas para o segmento corporativo e 
o estímulo para as viagens de trabalho 
combinadas com lazer – bleisure.

A Azul, em comparação com 2019, so-
mente no primeiro trimestre de 2022, 
teve um crescimento de 16,8% na re-
ceita de passageiros, comparado com o 
mesmo período de três anos atrás.

Tanto a Gol quanto a Azul deixaram 
claro em sua apresentação trimestral 
aos investidores a importância da re-
tomada das viagens a trabalho para a 
melhora dos indicadores fi nanceiros: 
“Terminamos o trimestre com nove 
meses consecutivos de forte e crescen-
te demanda de lazer, ao mesmo tempo 
em que o corporativo acelerou rapida-
mente, nos permitindo elevar tarifas 
para compensar o aumento dos pre-
ços dos combustíveis”, afi rmou a Azul 
em relatório do primeiro trimestre de 
2022.

Impulsionadas pela expansão da in-
dústria de viagens e turismo como um 
todo, visto que depois de dois anos de 
reclusão as pessoas não aguentam mais 
fi car “trancadas em casa”, pelo aumen-
to das iniciativas de reuniões, lança-
mentos de produtos, feiras, marketing, 
conferências e eventos, bem como pelo 
aumento da globalização de negócios, 
empresas que operam neste cenário 
estão tentando fazer programas bem 
gerenciados e econômicos aos clientes.

Como a Onfl y, por exemplo, startup 
100% nacional que tem por propósito 
promover e facilitar a gestão de via-
gens a trabalho. Por lá, foi registrado, 
em maio, um crescimento de 900% 
em relação ao período pré-pandemia. 
Marcelo Linhares, CEO da Onfl y, enal-
tece que é unânime entre seus clientes 
o conceito de que viajar nessa moda-
lidade é fundamental para o estabele-
cimento de parcerias e fechamento de 
novos contratos, e as plataformas de 
gestão de viagens on-line vieram para 
facilitar a vida dos empresários e au-

Reservas de hotel no sistema da 
Onfl y aumentaram 417%, enquan-
to as de avião cresceram em 745%, 
quando comparadas ao mesmo pe-
ríodo do ano passado: "Tendência 
do presencial voltou com tudo", diz 
CEO

Para se ter uma ideia da expansão, só 
no primeiro trimestre do ano, o fatu-
ramento com as reservas de hotel no 
sistema da Onfl y aumentou 417%, en-
quanto o faturamento com as viagens 
de avião cresceu em 745%, quando 
comparados ao mesmo período do ano 
passado.

De olho nessa fatia promissora do mer-
cado, a Onfl y vem se aperfeiçoando e 
se reinventando a cada novo cenário. 
Um exemplo disso é o lançamento do 
seu cartão corporativo, em formato fí-
sico e virtual, e a inclusão de ônibus em 
sua plataforma “all-in-one”, que permi-
te que qualquer colaborador, dentro de 
uma política pré-confi gurada de via-
gens e despesas, consiga reservar suas 
próprias viagens e digitalizar as despe-
sas.

mentar a produtividade dos colabora-
dores: “Então, naturalmente, trata-se 
de um segmento extremamente pro-
missor”.
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Zenklub cria selo para reconhecer empresas engajadas com 
o bem-estar dos colaboradores

Zé Delivery, XP, Shopee, Banco Sa-
fra, Sallve, Raia Drogasil, Gupy e 

Elo7 estão entre as companhias reco-
nhecidas

O Zenklub - maior especialista em 
saúde emocional corporativa do país, 
criou o selo ‘Empresas pelo bem-estar’. 
A iniciativa visa reconhecer empresas 
engajadas e comprometidas em pro-
mover o bem-estar corporativo - co-
locando em prática o objetivo da star-
tup com suas soluções. No total, cerca 
de 200 empresas foram reconhecidas 
nas categorias prata, bronze e ouro. 
Entre elas estão Zé Delivery, XP, Sho-
pee, Banco Safra, Sallve, Raia Drogasil, 
Gupy e Elo7.

Para trazer as empresas tidas como re-
ferências, o Zenklub fez uma avaliação 
baseada no nível de engajamento de 
seu ecossistema de soluções em saúde 
mental. Como o engajamento pode va-
riar de acordo com o tamanho do ne-
gócio e quantidade de colaboradores, a 
startup também fez uma divisão entre 
pequenas, médias e grandes empresas.

Além disso, o Zenklub também avaliou 
o impacto desse engajamento, que traz 
consequências como reconhecimento, 
bem-estar, segurança psicológica, per-
formance, entre outros. “O selo vem 
como uma maneira de reconhecer as 
empresas que fazem do bem-estar um 
ativo para o colaborador e, consequen-
temente, para o negócio. Mais do que 

oferecer um serviço, esses negócios se 
empenham para que o bem-estar faça 
parte de sua cultura, impactando dire-
tamente em seus resultados”, acrescen-
ta Rui Brandão, CEO e cofundador do 
Zenklub.

As avaliações de engajamento e inicia-
tivas serão avaliadas pela startup tri-
mestralmente e novos selos serão dis-
tribuídos para os clientes que fi zerem 
a diferença no bem-estar corporativo 
durante o período.

Segundo o executivo, o reconhecimen-
to também agrega valor ao negócio 
quando o tema é sustentabilidade de 
talentos. “O fato da empresa ter ações 
para garantir o bem-estar do colabo-
rador será cada vez mais colocado na 
balança tanto quando um profi ssional 
escolhe uma empresa para trabalhar 
quanto quando decide permanecer (ou 
não) naquele local”, fi naliza Rui.

Sobre o Zenklub

O Zenklub é o maior especialista em 
cuidado emocional corporativo do 
Brasil, atuando com tecnologia, da-
dos e ciência para entregar um plano 
de ação focado em saúde, bem-estar, 
tratamento e prevenção de forma per-
sonalizada para cada empresa. Com o 
Zenklub, as companhias recebem uma 
solução estratégica que gera desenvol-
vimento pessoal aliado a resultados de 
negócios. Hoje, o Zenklub impacta 1,5 
milhão de pessoas por mês e atende 
mais de 350 empresas, elas Ambev, XP, 
Safra, Raia Drogasil, Renault, Quali-
corp, Tecnisa e Loggi.
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10 dicas para se recolocar no mercado de trabalho

Para Ana Paula Prado, CEO do Info-
jobs, considerar o fi t cultural e ser 

transparente estão entre as principais 
recomendações aos profi ssionais que 
estão buscando recolocação

A recolocação no mercado de traba-
lho não é um processo fácil. Seja por 
conta de um corte ou uma demissão 
voluntária, o momento traz sensações 
que podem variar de ansiedade e pre-
ocupação a expectativas por um futuro 
melhor.

"Pedir demissão enquanto ainda vive-
mos um refl exo de crise econômica e 
sanitária parece distante da realidade 
de muitas pessoas, porém, segundo 
dados do Caged, compilados pela LCA 
Consultores, o Brasil registrou mais de 
6 milhões de auto demissões nos últi-
mos 12 meses. E apesar da desocupa-
ção ter partido por vontade própria 
dos trabalhadores, é natural que alguns 
fi quem confusos ao buscar um novo 
emprego", pontua Ana Paula Prado, 
CEO do Infojobs, empresa de soluções 
tecnológicas para RH. Pensando nisso, 
a CEO listou 10 dicas para a recoloca-
ção no mercado de trabalho.

Mantenha seu currículo sempre atua-
lizado: em primeiro lugar, é essencial 
manter o currículo atualizado, já que 
essa pode ser a porta de entrada para 
uma oportunidade. Dentro deste sen-

tido, descreva suas experiências em or-
dem cronológica: da mais recente para 
a mais antiga. Aproveite o documento 
para detalhar suas últimas experiências 
e contar sobre os projetos que esteve 
envolvido.

 Busque oportunidades em sites de 
recrutamento: hoje em dia, a maioria 
das empresas pedem que os candida-
tos preencham um formulário em seus 
sistemas ou sites de recrutamento. Por 
isso, além de atualizar o currículo é im-
prescindível buscar oportunidades nas 
principais plataformas de vagas, como 
o Infojobs, por exemplo. Desta forma, 
será mais fácil os recrutadores encon-
trarem seu perfi l.

 Faça um mapeamento de vagas: com 
o currículo atualizado e formulários 
preenchidos em sites de recrutamento, 
é possível realizar um mapeamento de 
vagas para uma inscrição mais asserti-
va. Aqui, você pode checar o site das 
empresas que possui interesse e os per-
fi s nas redes sociais, como LinkedIn.

Procure qualifi cação profi ssional: cada 
vez mais, os cursos e atividades extra-
curriculares estão ganhando força no 
mercado de trabalho. Durante a pan-
demia, por exemplo, muitas faculdades 
abriram sua grade de cursos para pos-
sibilitar que as pessoas tivessem mais 
acesso. Se você teve a oportunidade de 
realizar algum deles, não hesite em co-
locá-los no seu currículo.

 Pense sobre seus objetivos de carrei-
ra: esse pode ser o momento ideal para 
refl etir sobre sua trajetória profi ssional 
e seus objetivos de carreira. Come-
ce listando as principais conquistas e 
aprendizados que teve até o momento 
e ordene o que deseja da sua carreira 
nos próximos meses e anos.

 Defi na metas profi ssionais: depois de 
avaliar seus objetivos profi ssionais, 
fi cará mais fácil identifi car quais ca-
minhos buscar e quais oportunidades 
fazem mais sentido para seu momento 
de carreira. Com isso em mente, defi na 
suas metas a curto e longo prazo, e es-
teja sempre atento a elas.

Considere o fi t cultural: fi t cultural 
nada mais é do que o alinhamento entre 
os valores do candidato e da empresa. 
Por isso, antes de aceitar um novo de-
safi o é interessante verifi car o histórico 
da empresa, avaliações de funcionários 
e ex-colaboradores, além de suas prin-
cipais missões. Ao se identifi car com 
esses pontos, você, provavelmente, terá 
mais segurança e ânimo para encarar a 
nova oportunidade.

 Pesquise sobre a empresa: estude sobre 
a empresa e sobre a vaga para alinhar 
seu objetivo com o propósito do lu-
gar. Assim, também é possível ordenar 
quais competências destacar na hora de 
preencher o currículo online e focar no 
momento da entrevista. Muitas vezes, 
durante as entrevistas, os recrutadores 
deixam em aberto um espaço para os 
candidatos fazerem perguntas sobre a 
empresa e sobre a vaga, e é neste mo-
mento que eles medem o interesse do 
candidato.

 Prepare-se para a entrevista de empre-
go: apesar das entrevistas de emprego 
nunca serem iguais, o objetivo é sempre 
o mesmo: conhecer melhor o candida-
to e entender de que forma ele pode 
colaborar com a posição oferecida. 
Desta forma, prepare-se antecipada-
mente para a conversa, estude pergun-
tas e suas possíveis respostas; quanto 
mais alinhado estiver com a mensagem 
que quer passar, mais confi ança passa-
rá. As empresas não contratam currí-
culos, mas sim, pessoas. Logo, no mo-
mento da entrevista é importante, além 
de citar suas experiências profi ssionais, 
inserir e detalhar vivências, contar o 
que de fato fez em seus últimos empre-
gos, o que aprendeu, de que forma a 
oportunidade complementou e de que 
maneira você acrescentou para a em-
presa.

 Seja transparente: essa pode parecer 
uma dica óbvia, mas acredite, muitas 
pessoas ainda aumentam ou até mes-
mo omitem informações na tentativa 
de impressionar os recrutadores. Não 
tem nada melhor do que ser 100% 
sincero. Foi demitido do último em-
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prego por corte de gastos? Não fique 
constrangido. Não é fluente em uma 
língua estrangeira? Fale. Ainda não do-
mina uma certa ferramenta, mas está 
estudando para isso? Conte a verdade. 
Mais importante do que você sabe fa-
zer, é sua vontade de aprender.

 Sobre o Infojobs

Com mais de 35 milhões de visitas ao 
mês e 45 milhões de cadastros, o Info-
Jobs é uma empresa de soluções tec-
nológicas para RH. A plataforma de 
oportunidades profissionais e busca de 
talentos oferece, há 18 anos, ferramen-
tas avançadas para gerir os processos 
seletivos das empresas e facilitam aos 
candidatos a vantagem de cadastrarem 
seus currículos de forma gratuita, con-
templando profissionais de todos os 
perfis. Recentemente, a empresa atin-
giu o número de 100 mil anúncios pu-
blicados, acompanhando a tendência 
de crescimento das oportunidades no 
mercado.
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Como  Chegaremos a Dezembro? – Por: Raimundo Sousa, Mentor de Startups 
em saúde, Sócio e Executivo da Vectormed viabilizadora de negócios em saúde e 
Condutor de Negócios Vencedores

Eleito por uma grande parte das pes-
soas, seja no âmbito pessoal, pro-

fi ssional e comunitário, no Brasil e nos 
principais países ocidentais, o cresci-
mento dos índices infl acionários tem 
trazido fortes dores de cabeças para 
governantes e governados.

Abastecidos pelos diversos meios de 
comunicação, temos acompanhado 
as difi culdades e de certa forma o “es-
panto” de pessoas em países avançados 
como USA, UK, DEW, entre outros, 
em conviverem com os aumentos ex-
pressivos nos custos dos serviços e pro-
dutos necessários a uma vida digna e 
equilibrada.

Aqui no Brasil, especialmente para 
quem tem mais de 30 anos, ainda per-
manece na memoria o -trauma- que 
vivemos por longos anos, convivendo 
com índices de infl ação estúpidos e al-
tamente danosos para a população, so-
bretudo para aquelas   de baixa renda/ 
menor poder aquisitivo.

Mesmo as projeções atuais (boletim 
Focus do BC) indicarem um leve ar-
refecimento em comparação com os 
relatórios anteriores (projeção IPCA 
7.96% ano), é importante lembrar que 

ele se aplica a uma base já infl aciona-
da ( em 2021 a variação do  IPCA su-
perou 10%), e que deve ser  integrado 
com outros indicadores relevantes da 
economia, como taxa de juros (Selic 
próxima de 14%), níveis de desempre-
go ainda superiores a 10% e perdas na 
remuneração média dos trabalhadores 
(qualidade dos empregos e remunera-
ção).

Sabemos que há causas exógenas que 
estão contribuindo com este processo 
infl acionário em torno do mundo.  A 
desestruturação das cadeias produtivas 
mundiais por conta da pandemia do 
Covid. A guerra estúpida defl agrada 
pela Rússia com a Ucrânia, sem pers-
pectivas de soluções a curto prazo, são 
alguns destes fatores. Mas não podemos 
deixar de considerar, particularmente 
nos chamados países emergentes, onde 
nos encontramos, que também prospe-
ra baixos índices de efi ciência/produti-
vidade agregados a uma mão de obra 
de qualifi cação inferior.

É difícil “cravar” um prognóstico e res-
ponder com assertividade á indagação 
acima, mas é possível discutir algumas 
medidas que nos parecem apropriadas 
para chegarmos a dezembro em “pé”, 
não debilitados e preparados para o 
ano 23. Segue alguns insights:

1. Acelerar a busca de melhorias 
na efi ciência das operações. Salvo pou-
cas exceções, nossos níveis de produti-
vidade ainda estão muito distantes dos 
benchmarks internacionais;
2. “Sentar” no caixa e privilegiar 
os recursos para o giro do negócio, 
tendo o cuidado de não desperdiçar as 
oportunidades de projetos que apre-
sentem resultados atrativos em prazos 
curtos;
3. Reavaliá-los e preferencial-
mente não descontinuar projetos es-
tratégicos para o negócio no médio e 
longo prazo. No entendimento majo-
ritário do mercado, estas difi culdades 
são “conjunturais” e as perspectivas 
de médio e longo prazo continuam 
bastante positivas, especialmente para 

quem busca excelência nas entregas 
dos serviços e ou produtos ofertados;
4. Manter e se possível ampliar 
as -redes de proteção social- seja nos 
âmbitos federal, estaduais, municipais, 
e nas próprias organizações. Não há 
como pensar numa sociedade dinâmi-
ca e prospera, sem inclusão das pessoas 
menos favorecidas;
5. Ampliar o engajamento das 
lideranças atuais e potenciais, forta-
lecendo o entendimento e prática da 
Identidade Organizacional do negócio, 
e mantendo-se atentos aos movimen-
tos externos para mitigar surpresas.

Na sua experiencia, como você enxerga 
estes tempos em que estamos vivendo? 
O que te parece os “insights “apresen-
tados? Que contribuições podes trazer 
para melhorarmos o ambiente atual?
Aqui estão as nossas contribuições. Es-
tamos abertos a ampliarmos o diálogo.
Forte abraço. Que você tenha um se-
tembro revigorante para chegar até o 
fi nal do ano.

 Contatos:
Linkedin.com/in/raisousa/
Instagram: @Raimundosousa54
www.vectormed.com.br
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