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Foram longos meses de restrições, para que pudés-
semos nos proteger de um inimigo invisível, que 
ainda estamos aprendendo a enfrentar. Tivemos de 
aprender uma nova forma de desempenhar nossas 
atividades, o home office parece que veio para ficar. 
Novas ferramentas e novos usos para ferramentas 
antigas, novas estratégias de comunicação e inte
gração (calls, reuniões, alinhamentos e afins); e a 
dedicação incansável de sempre.

Com a cobertura vacinal finalmente alcançando 
bons níveis no país e os índices de contágio e inter-
nações reduzindo a cada dia, após quase dois anos 
de pandemia, com vários desafios superados e mui-
to aprendizado, podemos finalmente dizer: em no-
vembro iniciamos nosso Retorno responsável ao es-
critório.

Tal qual temos feito durante toda a pandemia, a volta 
está sendo executada com planejamento criterioso, 
alinhamento entre gestores e colaboradores, comu-
nicação assertiva e, por algum tempo ainda, foco 
principal na saúde das pessoas. Tudo para garantir 
que nosso time sinta-se novamente seguro para fre-
quentar o escritório e manter ao vírus bem longe.

Há um detalhamento para cada mudança no Plano 
Conecto. Fique atento aos nossos canais de comu-
nicação interna.

E para facilitar essa transição entre a sala de casa 
e o departamento, preparamos algumas dicas práti-
cas aos profissionais que desejam começar a prepa-
ração para deixar, mesmo que parcialmente, o home 
office:



Sem rupturas bruscas: Afrouxar os laços que ficaram mais intensos com a família 
e até com os pets requer empatia e um certo tempo. Nesse aspecto, o aconselhável 
é reduzir o convívio de maneira gradativa.

Faça pausas para relaxar e se adaptar: Aproveite os pequenos intervalos do tra-
balho para andar pelo escritório. Além de diminuir a sensação de ansiedade que 
talvez apareça nesse momento, essas caminhadas podem facilitar a adaptação ao 
ambiente interno e externo, incluindo a presença de pessoas e de ruídos com os 
quais nos desacostumamos. Não espere que tudo esteja como antes: talvez seu 
amigo do departamento tenha resolvido continuar em home office e seu restau-
rante predileto tenha fechado, mas é uma oportunidade de ampliar fronteiras.

Não se esqueça de conversar com o time de Gestão de Pessoas: Por fim, se sur-
girem questões físicas ou mentais ligadas ao retorno presencial, não hesite: fale. 
Esse diálogo será importante para que a empresa esteja mais preparada para rece-
ber e adaptar as equipes.

Direção

Planeje seu dia: No início da pandemia, a necessidade de trabalhar de casa pegou 
todos de surpresa e levamos um tempo até nos adaptar ao cenário. Aos poucos, 
estabelecemos limites de horários, limites físicos (quem ocupa qual parte da casa) 
e uma rotina que possibilitasse minimamente separar o trabalho dos momentos de 
descanso. Depois de tanto tempo, muitos conseguiram e estão tão satisfeitos com 
o arranjo que querem mantê-lo. Mas, para quem vai voltar, é importante 
conscientizar-se que o caminho de volta também vai tomar um tempo.

Acostume-se a socializar: Depois de tantos meses solitários, muitas pessoas es-
tão mais sensíveis a palavras, tons de voz, contrariedades e estímulos. Socializar 
deixou de ser natural. A dica é forçar um pouco a socialização para que ela volte ao 
patamar de antes, ou algo perto disso. Abra oportunidades para cafés e conversas 
informais. Isso também vale para aquelas equipes que ainda não tiveram a opor-
tunidade de se conhecer pessoalmente. Rever os colegas e dividir as angústias do 
dia a dia pode ajudar. Isso também pode fazer com que você deixe um pouco de 
lado as suas próprias dificuldades, olhando “para fora do seu mundo”.

Prepare sua mente: Volte a seguir os horários parecidos com aqueles do trabalho 
presencial. Afine a rotina como se já estivesse no escritório, é uma forma de di-
minuir o impacto no retorno. Além disso, esteja ciente que, possivelmente, você não 
vai dar conta de todas as atividades do dia de primeira, assim como aconteceu no 
início do regime remoto. Haverá um novo período de readaptação em que a produ-
tividade pode ser ligeiramente menor. E tudo bem.





Por Aline Lima - Gestão de Pessoas



Um lugar lindo projetado pela renomada arquite-
ta Lina Bo Bardi, é um dos pontos mais procurados 
para se visitar em São Paulo. o MASP possuí um gi-
gantesco acervo cultural, um dos maiores do país.

Para quem é apaixonado por cores vibrantes e vivas, 
uma visita na Vila Madalena não pode ficar de fora 
das boas programações para serem realizadas em 
São Paulo. As galerias são repletas de belos grafite 
que enchem de brilho as ruas do bairro, lembran-
do que uma dos incríveis grafites que podem ser vis-
tos por lá é do Eduardo kobra, a visita vale e muito..

Preparado para um novo universo? Não podemos citar 
São Paulo sem falarmos da Avenida Paulista, conhecida 
por reunir em um único ambiente distintas culturas e lazer, 
A melhor sugestão para conhece-la de uma forma difer-
enciada é o aluguel de bicicletas, ela possui uma ciclovia 
que te leva de um ponto a outro, ligando-a por inteiro. Você 
pode aproveitar com calma todos os pontos incríveis dela.

Avenida Paulista

MASP -Museu de Arte de São Paulo

Vila Madalena e suas galerias ao ar livre
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LUGARES PARA 
TURISTAR EM  SÃO PAULO



Desde 1938, ano em que o Jardim 
Botânico foi criado, é conhecido pela 
imensa variedade de espaços verdes, 
proporcionando um passeio incrível 
pela mata atlântica, e pode propor-
cionar uma visita na nascente do Rio 
Ipiranga. Um passeio ímpar e incrível.

O Sesc Pompéia é um maravilho-
so centro cultural, recheado de 
diversos eventos, como dança, 
teatro, performances, que se en-
contram em diversas salas de ex-
posições. O espaço fornece além 
destes incríveis eventos Culturais, 
restaurantes, alguns serviços liga-
dos á saúde, esporte e cidadania.

Jardim botânico

Sesc Pompéia

Por Aline Lima - Gestão de Pessoas



Equilíbrio 
A dupla japonesa Daisy Balloon, expõe mais de 9 mil balões na exposição 

“Equilíbrio”, que esta disponível desde o dia 28/09, e estará aberta ao 
público até o dia 28/11. Entrada gratuita.

 
Exposição localizada no Japan House - Avenida Paulista 52, Jardim Bela 

Vista - São Paulo
 

Disponível nos dias de terça, Quinta , Sexta, Sábado das 09:00 às 18:00 
e no Domingo das 10:00 às 17:00.

34º Bienal de São Paulo
 

A composição da bienal conta com mais de 20 instituições, trazendo a 
exibição de 91 artistas de todos os lugares do mundo. A exposição 

acontece uma vez por ano, e já está aberta ao público. Disponível nos dias 
de Terça - Quarta - Quinta - Sexta - Sábado e feriado, das 10h às 19h 

(entrada até 18h30)
 

Quinta e sábado, das 10h às 21h (entrada até 20h30) 
Lembrando que a entrada será permitida apenas com o comprovante da 

vacinação, impresso ou online.
 

Exposição localizada no Pavilhão Ciccilio Matarazzo - Portão 3

Rainha do Rock! Rita Lee
 

Exposição com diversos detalhes sobre a vida e carreira de Rita Lee, um 
apanhado de itens que compuseram sua carreira de mais de 50 anos. 

Exposição no MIS (museu da imagem e do som)
 

Avenida Europa, 158 Jardim Europa - São Paulo 
A exposição tem venda de ingressos apenas online, 

R$50,00 inteira e R$25,00 meia entrada.
 

Terça - Quarta - Quinta - Sexta - Sábado - Domingo 
Das 10h às 18h

EXPOSIÇÕES

Por Aline Lima - Gestão de Pessoas



      Acesso livre a todos os espaços sem 
distinção
      Toda linguagem ou hábitos pejorativos a 
diversidade racial que evidencie desconforto 
seja banida
      Estabelecer políticas 
públicas que combatam toda e qualquer dis-
criminação racial

Por Aline Lima - Gestão de Pessoas



Canal Conecto
Aprenda como instalar como descobrir o processador e a placa 

mãe no Linux Mint

A Conecto te explica :)

Utilizando CPU-X



Já imaginou a facilidade de poder acessar diversas contas bancárias 
usando uma única plataforma, sem a necessidade de ter vários aplica-
tivos ou tokens? Já pensou em receber uma análise de suas movimen-
tações, alertas sobre suas despesas mensais ou ofertas de produtos 
financeiros, isso tudo baseado na sua real necessidade e padrões de con-
sumo? Essas são apenas algumas das possibilidades do Open Banking, 
a nova iniciativa do Banco Central.

Open Banking, que significa “banco aberto”, ou “sistema bancário aber-
to”, é um conjunto de regras e tecnologias que permitirá o compartilha-
mento de dados e serviços de clientes entre instituições financeiras por 
meio da integração de seus respectivos sistemas. Tudo parte do prin-
cípio de que os dados do consumidor são de sua propriedade e não do 
banco ao qual ele está vinculado. Sendo assim, este teria o direito de 
decidir compartilhá-los e obter vantagens a partir disso. 

Hoje, infelizmente, o Brasil enfrenta uma grande assimetria de informa-
ções, os clientes estão “presos” a poucos e grandes bancos. Imagine 
que um cliente tem conta no banco A; e essa instituição detém o históri-
co de crédito desse cliente, que indica, por exemplo, se ele é ou não um 
bom pagador. Nesse cenário, se o cliente deseja pedir um empréstimo 
ao banco B, no qual não possui conta aberta, ele terá dificuldade. Isso 
acontece porque o banco B não tem dados suficientes para aferir a ca-
pacidade de pagamento da pessoa, para liberar ou não o crédito, pois é 
o banco A que tem essas informações.

Falta o que os bancos chamam de “score de relacionamento”, que é uma 
métrica que auxilia essas instituições a projetarem o risco da operação. 
Assim, a operação se torna mais arriscada para o banco B e ele tende a 
não conceder o crédito. O cliente fica, então, dependente da instituição 
na qual tem conta e sujeito às suas taxas, o que incentiva ainda mais a 
já alta concentração bancária no país.

O Open Banking pretende reduzir essa barreira de entrada, democratizando 
não só os empréstimos, mas diversos tipos de produtos financeiros, para 
que os bancos, fintechs, instituições de pagamentos, possam comparti-
lhar as informações entre eles e o cliente tenha o direito de escolher qual 
instituição oferece as melhores condições para cada serviço financeiro.

 O que é Open Banking? E por que eu preciso saber?



Como vai funcionar?
Essa integração das instituições financeiras será feita através de APIs 
(interfaces de programação de aplicação, em tradução livre), que são 
responsáveis por padronizar o formato pelo qual as informações serão 
transmitidas e “fazer a ponte” entre as diferentes plataformas. 

Vale dizer que a API não foi criada para o Open Banking. É um elemento 
universal de tecnologia, que já é amplamente usado hoje na integração-
de sistemas em diversos âmbitos. Basicamente, é a forma como todos 
os softwares “se falam” dentro da internet. Já utilizamos as APIs de 
forma prática e segura todo o tempo: quando fazemos o cadastro de 
um site ou aplicativo, que permite que façamos login com perfil de uma 
rede social, por exemplo. Em outro uso comum, a Uber utiliza uma API 
do Google Maps para que tenha os mapas no seu aplicativo.

Aqui é importante ressaltar que tudo depende o consentimento do usuá-
rio, ou seja, as empresas deverão compartilhar informações de um clien-
te, mas somente se este assim solicitar e autorizar a transmissão dos 
dados para outra instituição. Todo o processo será supervisionado e 



A implantação dos recursos está sendo feita de forma faseada e parte do 
Open Banking já está “no ar”. Veja abaixo o cronograma deste ano:

Enquanto o Pix é um meio de pagamento instantâneo, o Open Banking é um 
conjunto de regras sob o qual o sistema financeiro nacional vai atuar. 
São recursos independentes, mas que podem atuar em conjunto. Ambos 
fazem parte da agenda de inovação e mais competição do Banco Central.

Já responsável por quase 50% das transações bancárias no país, o 
Pix é uma ferramenta que pode ajudar o Open Banking a evoluir do 
puro compartilhamento de informações para a movimentação do di-
nheiro de forma instantânea. Talvez, já tenhamos até algum sof-
tware que una os dois mundos sendo desenvolvido na empresa…

moderado pelo Banco Central, dentro dos parâmetros da LGPD (Lei Ge-
ral de Proteção de Dados) e da Lei do Sigilo das Operações Bancárias. 
Seguem outras características relevantes: 

- Todo o processo ocorre num ambiente com diversas camadas de segu-
rança, com autenticação do consumidor e das instituições participantes;
- Somente instituições autorizadas participam;
- Há regras também para responsabilização das instituições e de seus 
dirigentes, incluso quanto ao uso indevido dos dados fornecidos;
- O compartilhamento de dados tem prazo definido pelo consumidor e, 
após a expiração, a instituição deve solicitar a renovação ou cessar o 
uso dessas informações;
- O consumidor pode solicitar a exclusão dos dados compartilhados a 
qualquer momento;
- Não haverá cobrança ao solicitar o compartilhamento de seus dados 
da sua instituição para outra.

Open Banking e Pix são a mesma coisa?

Quando começa a funcionar?



Fase 1 (01/02): Instituições participantes disponibilizaram informações pa-
dronizadas sobre canais de atendimento, produtos e serviços oferecidos. 
Nessa fase, nenhum dado de cliente foi compartilhado;
Fase 2 (13/08): Os clientes puderam solicitar o compartilhamento entre ins-
tituições participantes de seus dados cadastrais, de informações sobre tran-
sações em suas contas, cartão de crédito e produtos de crédito contratados;
Fase 3 (29/10): Aberta a possibilidade de compartilhamento dos serviços 
de iniciação de transações de pagamento e de encaminhamento de propos-
ta de operação de crédito;
Fase 4 (15/12): Dados sobre outros serviços financeiros passam a fazer parte do 
escopo, como informações sobre produtos de investimentos, previdência, segu-
ros, câmbio, entre outros, ofertados e distribuídos no mercado (open finance).

A ideia é que esse novo modelo traga redução de custos bancários e diminua burocracias 
em prol do consumidor. A medida é, sem dúvida, um grande avanço para o mercado 
financeiro nacional, gerando serviços melhores e produtos mais personalizados, 
destravando a inovação nas empresas do setor.

Podemos sonhar com um agregador de contas, para quem tem contas ou produtos 
financeiros em diferentes bancos, um dashboard em que o cliente veja todas as 
suas movimentações financeiras, em diferentes instituições, concentradas no mes-
mo local. Seria útil para as pessoas físicas e também para as jurídicas, que poderão 
ver todo o fluxo de capital do negócio em um único lugar.

Outro caminho é a criação de marketplaces. Em vez de oferecer apenas produtos 
próprios, os bancos poderão montar uma plataforma com ofertas de bancos par-
ceiros, de menor ou maior porte. Também podemos pensar em modelos de “agên-
cias de crédito”, que possam concentrar as várias ofertas disponíveis no mercado, 
para aquele cliente específico, e ganhar com a intermediação.

Ainda podem haver dificuldades para a adoção do Open Banking no 
Brasil, já que nem todos entenderiam como o sistema funciona ou estariam sdis-
postos a compartilhar seus dados. No entanto, o histórico recente nos diz o contrá-
rio. Prova disso é o sucesso do Pix, que hoje é o segundo maior sistema de paga-
mento instantâneo do mundo, atrás apenas da solução utilizada na Índia.

A grande verdade é que o consumidor não está interessado em entender o que é o 
Open Banking. Todos querem saber é como podem tirar proveito disso. E assim que 
começarem a surgir novos produtos e serviços, que gerem valor para o cliente, com 
taxas e prazos melhores e com maior transparência, o brasileiro adota.

Oportunidades

Por Eric Eduardo 
Educação Corporativa





Por Reynaldo Zumiotti Jr
Desenvolvimento

Se incomode. Repare nos objetos fora de lugar. Com 
aquela ordem que você não entende o porquê.

O sentimento de não compreender algo ao qual se faz 
parte, é muito perturbador. 

Similiar ao andar sem saber a direção, e ficar imaginan-
do ter que voltar e ter feito todo esforço em vão.

Questione! E depois esteja pronto para entender as 
razões. Porque isso faz toda a diferença.

O âmago da coisa toda é não necessariamente concor-
dar, mas compreender. Saber objetivos, participar dos 

resultados e contribuir.

E caso não concorde, tente melhorar e gerar mais valor 
para a proposta. Mas agora participar é ver que não é 

um caminho sem direção, e também que o esforço tem 
uma motivação justa. Aprendendo isso, vai promover 

melhor suas iniciativas e conseguir o empenho de todos 
os participantes.

Fazendo que todos reconheçam suas razões, terá um 
vínculo genuíno entre atividade e pessoas. E nada de 
“não tem que oficializar nada!” ou “não vou explicar 

nada”, porque isso só compromete sua ideia.

Pois, bons pactos não são formados com aceitação 
absoluta, mas sim com compreensão completa. Este-
ja pronto para compreender o porquê das atividades 

em que está envolvido. E quando tiver que propor algo, 
exponha seus motivos, aponte resultados esperados e 

esteja preocupado com o entendimento de todos.



A Conecto é cheia de talentos incríveis, que não param de evoluir. 
Dedicamos este quadro com a intenção de parabenizar, incentivar 

e acolher nossos colegas que terminaram ou iniciaram ciclos 
maravilhosos.

Deu início a uma graduação na Anhembi 
Morumbi. Curso: Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas.

Daniel Ferreira
Time de Suporte

Concluiu o curso de Comunicação Interna e 
Endomarketing pelo SENAC. 

Aline Lima
Time de Gestão de Pessoas



Casaram-se no dia 25/09/21, nossas 
felicitações ao casal.

Matheus Aquino e Érica Cristina
Time de Suporte Paraná

Seja bem-vindo novo Intregrante 
tbarbosa@conecto.com.br

Início em 18/10/2021 

Thiago Barbosa
Time de Desenvolvimento

Seja bem-vinda nova Intregrante 
amcorrea@conecto.com.br

Início em 18/10/2021 

Alice Marina
Time de Desenvolvimento





O instituto Lado a Lado pela Vida, deu início as campanhas de 
conscientização ao Câncer de Próstata no Brasil, visando popularizar 

conversas contra o preconceito que existe em torno da temática. 
Promovendo mais informações sobre a ida ao médico para a 

realização do exame.
 
Além de promover debates importantes sobre a pauta, a campanha 
também promove maiores mudanças sobre alguns paradigmas que 

acercam o tema.
 

Hoje as campanhas já possuem mais força e espaço em distintos 
ambientes.

Por Aline Lima - Gestão de Pessoas



Após as últimas publicações pudemos notar que 
cozinhar, principalmente na pandemia tem se tornado 

uma paixão entre muitos de nós.
O convite foi feito e respondido com muito carinho, 

vamos aos pratos enviados.

Cozinhar é um ato de amor




