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Plataforma digital reúne pacote 
inédito de serviços aduaneiros 

tecnologia

MeusEmbarques.com inclui funcionalidades que permitem rastrear cargas e evitar 
gastos decorrentes da retenção de mercadorias durante a pandemia da Covid-19

consultoria

A plataforma MeusEm-
barques.com, lançada 
pelo Grupo Pinho para 

fornecer em poucos cliques 
todas as informações neces-
sárias à gestão da logística 
aduaneira, tornou-se com a 
pandemia da Covid-19 a fer-
ramenta mais robusta do mer-
cado para garantir as entregas 
dos clientes, reduzir processos 
burocráticos e evitar prejuízos 
decorrentes da pandemia. Os 
gastos com retenção de car-
gas, em forma de impostos de 
nacionalização e armazenagem 
de mercadorias, dispararam 
desde março, quando grandes 
portos começaram a reter car-
gas e a dificultar processos que 
são naturalmente complexos.  
 A Pinho acelerou o investi-
mento de R$ 2 milhões que vi-
nha fazendo nos últimos quatro 
anos em desenvolvimento tec-
nológico para oferecer um pa-
cote de serviços digitais inédito 
no país. Cerca de 100 mil pro-
cessos do ramo do desembaraço 
aduaneiro já estão cadastrados.  
 “A pandemia restringiu os 
contatos pessoais e a rotina 
presencial, então todos esta-
mos debruçados no mundo 
digital, que precisa ser cada 
vez mais ágil e seguro”, diz 
Tatiane Vigiarelli, gerente de 
comércio exterior da Ambev. 
Dentro da plataforma, a Ambev 
conseguiu trocar um proces-
so burocrático e manual de 

campanha 

MeusEmbarques.com foi desenvolvida e é gerenciada pela equipe de TI da Pinho▌

Isolamento social: Alimentação interfere 
em emoções, como alegria e felicidade

Marca pessoal 
surge como 
ferramenta                              
imprescindível 
no novo cenário 

Unir experiências, valo-
res e competências distin-
tas em um único propósito. 
Duas das consultoras de 
imagem e marca pessoal 
mais atuantes do mercado 
local, Dani Amorim e Karla 
Giacomet, acabam de lan-
çar a KD Imagem e Marca 
Pessoal. A nova empreitada 
chega repleta de desafios 
no atendimento de profis-
sionais que precisam se co-
locar no mercado de forma 
assertiva diante do novo 
cenário que se desenha. 
 Para tanto, Dani e Karla 
contam, além da formação 
com os melhores nomes 
do mercado, com as ex-
periências individuais de 
transição de carreira há 
alguns anos. “Nos encon-
tramos em momentos pa-
recidos da vida. Eu vinha 
do mercado publicitário e 
a Karla do corporativo de 
grandes empresas. Depois 
de um tempo, percebe-
mos que nossa verdadeira 
vocação era assessorar 
as pessoas em suas esco-
lhas”, conta Dani Amorim.  
Se unir profissionalmente 
no caso de Dani e Karla 
significou juntar tanto o  
expertise adquirido no 
atendimento de grandes 
clientes corporativos – 
multinacionais, grupos 
educacionais e cadeiras 
de varejo – quanto de 
profissionais liberais que 
enxergam a importância 
do personal branding.  
 A KD tem como obje-
tivo assessorar os clientes 
a encontrarem o seu má-
ximo potencial seja como 
profissional liberal, em-
presário ou colaborador 
de empresas. “Não se trata 
de apontar o certo ou o 
errado, mas sim fortalecer 
atitudes autênticas que 
passam a ser incorporadas 
a partir das características, 
do repertório de vida e dos 
objetivos de cada um”, 
explica Karla Giacomet.  
 As consultoras oferecem 
serviços individualizados e 
em grupo, com temas atu-
alizados e relevantes, nas 
áreas de imagem pessoal e 
marca pessoal, contribuin-
do de forma efetiva para 
o crescimento pessoal e 
relevância profissional dos 
clientes. Em seus projetos, 
Dani e Karla imprimem 
sensibilidade, empatia e 
sinceridade para uma en-
trega que realmente faça 
a diferença na vida e na 
carreira das pessoas. 

envio de cartas-protesto por 
uma solução com assinatura 
digital. “Além de demorado e 
custoso, o processo analógico 
exigia o rastreamento dos do-
cumentos e armazenamento. 
A Pinho foi proativa com uma 
solução que validamos com 
a seguradora. Temos usado 
as assinaturas digitais desde 
então, de forma mais segura e 
ágil. E conseguimos uma eco-
nomia de 3% nesse processo.”  
 Economia para empresas  
 A MeusEmbarques.com 

funciona como um portal de 
integração também para os 
processos internos dos clientes. 
“Nosso objetivo foi garantir o 
acompanhamento dos proces-
sos de importação e exportação, 
para que as empresas possam 
visualizar uma série de dados 
e informações, relatórios de 
acompanhamento de status por 
canal, por modal e etc. Clientes 
como a Ambev, que tem mais 
de 200 CNPJs, podem filtrar 
as consultas, um a um, o que 
facilita a visualização dos da-

dos. Mas também podem fazer 
a gestão de acesso de usuários, 
criar grupos, segregar interna-
mente que o usuário X possa 
acessar os CNPJs 1, 2 e 3, por 
exemplo. Além dos status, a 
plataforma permite a visualiza-
ção dos eventos já realizados e 
dos previstos. Podem ser vistos 
os documentos relacionados 
a cada processo, prestação de 
contas do fluxo, com possibi-
lidade de download”, explica 
Mário Dalla Valle, gerente de 
TI da Pinho.

Durante o período de isola-
mento social, causado pela pan-
demia da covid-19, a busca por 
atividades que gerem prazer e 
bem-estar sem sair de casa mos-
trou-se ainda mais necessária 
para a melhora da saúde mental 
da população. Além disso, o in-
teresse e a necessidade de ir para 
a cozinha também aumentaram. 
Mas o que muitos não sabem é 
que preparar sua própria comida 
é uma atividade diretamen-
te relacionada com a alegria.  
 De acordo com a psicóloga 
e professora da Universidade 
Positivo, Janete Knapik, o pra-
zer de preparar uma refeição, 
combinar e harmonizar sabores 
ou criar um novo prato fazem 
com que as pessoas relacionem 
a alimentação com sensações 

de prazer e alegria. “Os hábitos 
alimentares estão relacionados 
com a satisfação com a vida, 
com um bem-estar subjetivo 
positivo. A ciência já mostra que 
a comida pode provocar respos-
tas emocionais classificadas em 
cinco distintas emoções rela-
cionadas às qualidades visuais, 
olfativas e táteis dos alimentos, 
que podem gerar um impac-
to emocional direto”, explica.  
 Além disso, alguns alimentos 
estão diretamente ligados ao 
aumento da imunidade, como 
alho, cebola, frutas cítricas, 
vegetais verde-escuros e carne, 
que são ricos em selênio, zinco, 
ferro, vitamina C, B6, B12 e 
aminoácidos, e atuam na manu-
tenção do sistema imunológico. 
 Com o intuito de levar esse 

Processo de preparo e organização de uma refeição também ▌
estão ligados aos sentimentos 

recado para a casa das famílias 
brasileiras, a Alegra lançou a 
campanha #AlegraQueFazBem. 
Para o gerente da marketing da 
Alegra, Amauri Castro, a inten-

ção é incentivar essa prática de 
reunir a família - presencial ou 
virtualmente - para preparar 
algo saboroso durante o isola-
mento social. 


