
A expressão popular 

“uma imagem 

vale mais que mil 

palavras”, criada por 

Confúcio (552/479 

a.C.), utilizada para 

transmitir a ideia do 

poder da comunicação 

através das fi guras e 

ideogramas não cai em 

desuso

A frase - que até os dias 
de hoje é explorada no 
mundo da propaganda 

e do marketing, nos leva à 
conclusão de que a interlo-
cução visual é muito mais 
apelativa e explicativa do 
que a descrição ou narração 
de fatos. A sabedoria chinesa 
é algo sempre atual. Arrisco 
dizer que, se uma imagem 
vale mais que mil palavras, 
os vídeos, que como o próprio 
dicionário diz: são técnicas de 
reprodução de imagens em 
movimento - valem mais que 
inúmeras palavras. 

Uma prova disso é chegar-
mos à Era Youtube e vermos 
que as redes sociais se con-
sagraram como uma ótima 
ferramenta de conexão entre 
empresas e seus clientes. 
Coincidência ou visão, Confú-
cio, desde os tempos primór-
dios, já destacava e valorizava 
a boa postura nas relações 
sociais. O fato é que os vídeos 
não são mais uma tendência 
do marketing online. Eles são 
uma realidade. 

E isso nos mostra a impor-
tância das empresas mar-
carem presença no mundo 
digital. Vimos o aumento de 
41% nas inserções de conteú-
dos audiovisuais no Facebook 
no terceiro trimestre de 2017 
em comparação ao mesmo 
período de 2016. Outro pon-
to interessante é que daqui 
a dois anos o consumo de 
conteúdo online tenha uma 
fatia maior de 80% destinada 
a vídeos. 

Não é novidade que o 
aparecimento de inúmeras 
tecnologias para explorar 
no mundo da comunicação 
e do marketing transformou 
a sociedade: hoje totalmente 
imediatista. E que este ime-
diatismo está relacionado à 
facilidade em compreender 
determinada situação a partir 
do uso de recursos visuais, 
auditivos e em constante 
movimento. O que devemos 
levar em consideração é que 
só vai se sobressair quem 
tiver vídeos para mostrar 

seus conteúdos, incluem-se 
aqui aqueles que falam sobre 
produtos e serviços.

Neste contexto, o estudo da 
semiótica é fundamental para 
criar uma estratégia por meio 
dos vídeos. Não basta postar 
conteúdos em movimento. É 
necessário ter bem claros os 
objetivos deles e, a partir daí 
criar uma estratégia e resumir 
tudo isso em menos de um 
minuto, preferencialmente.

Nos negócios, os anúncios 
de empresas neste formato 
crescem a cada dia e ain-
da existe muito potencial. 
Empresas que não tinham 
recursos financeiros para 
anunciar em televisão paga 
agora podem promover seu 
marketing de conteúdo no 
formato multimídia, uma vez 
que as redes sociais que in-
cluem Facebook, YouTube e 
Instagram estão priorizando 
os vídeos e sedentas por con-
teúdos de qualidade. 

Desta forma, trabalhar 
com mídias audiovisuais em 
redes sociais ajuda a engajar 
e fi delizar públicos de todas 
as áreas de atuação, além de 
estimular as vendas. A forma 
que as pessoas interagem com 
as empresas e prestadores de 
serviços mostra isso hoje. Se 
você publica um vídeo, ele 
tem muito mais chances de 
aparecer do que uma imagem 
estática, por exemplo. 

Outro fator interessante 
que vi em minha experiência 
de quase uma década de 
trabalhos em redes sociais se 
refere ao tráfego online, ou 
seja, o tempo gasto pelo con-
sumidor no ambiente virtual 
assistindo vídeos aumenta 
consideravelmente dia após 
dia, movimentando anun-
ciantes, empresas de mídia 
e publishers a mirarem seus 
holofotes para o segmento. 

Por isso sempre digo que o 
argumento de Confúcio, des-
de a antiguidade, nos mostra 
que a comunicação simbólica 
expressa muito mais que pa-
lavras. Se for em movimento, 
vale mais que milhares de 
palavras! Porém, não podemos 
esquecer de ter nossos valores 
e conceitos completos, com-
plexos e inteligentes. 

E viva a era do comparti-
lhamento de conteúdos de 
qualidade!

(*) - Formado em marketing
pela Universidade Metodista,

com complementação em Pesquisa 
de Mercado pela ESPM,

e pós-graduado em Gestão 
Estratégica de Serviços pela 

FGV, exerce o cargo de diretor de 
planejamento da WebSnap, agência 

full service de marketing digital.

Mais que milhares
de palavras

Rodrigo Caminitti (*)

www.netjen.com.br

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

ou ligue para

netjen@netjen.com.br
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SEXTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2018

RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO
Quando a empresa reduz seu quadro de funcionários e deixa de ter 
obrigatoriedade em contratar jovens aprendizes, poderá rescindir 
o contrato antecipado com os contratados? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A REFORMA TRABALHISTA, QUAL É A ESTABILIDADE DA GES-
TANTE APÓS O PARTO PARA SER DEMITIDA?

A estabilidade da gestante com a reforma trabalhista não foi alterada, 
a gestante tem estabilidade desde a confirmação da gravidez até 
cinco meses após o parto. Base Legal: art. 10, inciso II, “b” do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias.

APOSENTADO AFASTADO POR DOENÇA
Funcionária aposentada pelo INSS, está se afastando do trabalho por 
motivo de doença, deverá ser encaminhada ao INSS para perícia. Caso se 
recuse como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHER COMPLEMENTAÇÃO
Funcionário que for contratado por horas trabalhadas, não correspon-
dendo o valor mensal pago por elas a um salário mínimo nacional, 
terá que recolher INSS para complementação? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE DENTRO DO SEU PERÍODO AQUISITIVO GOZOU 
DE 10 DIAS DE FÉRIAS E GOSTARIA GOZAR DE MAIS 14 DIAS DE 
FÉRIAS, OS 6 DIAS RESTANTES PODEMOS PAGAR COMO ABONO?

O abono de férias corresponderá a 10 dias, ou seja, 1/3 do direito 
completo de férias. Assim, os 6 dias restante não poderão ser consi-
derados como abono.

ANOTAÇÕES NA 2ª VIA DA CTPS
Funcionário perdeu a carteira de trabalho e tirou uma 2ª via. O que 
anotar na nova carteira referente ao registro de trabalho atual? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

Digigraf Distribuidora 
Comércio e Serviços S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº. 
894, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os 
documentos do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2017.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2018.
Diretor Presidente: Ricardo Costa Zerbini

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0003109-40.2005.8. 26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 30ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Márcio Antonio Boscaro, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Newiton Santos, RG 24.477.549-7, CPF 128.862.438-76, e LIA MARA MAZELLI,
RG 15.468.109, CPF 076.006.638-80, que nos autos da ação Ordinária proposta por Sociedade
Beneficente São Camilo , ora em fase de Cumprimento de Sentença, foi deferida a sua Intimação por
edital para que efetue o pagamento do valor de R$800.049.36 (valor de 26/09/2017), que deverá ser
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias
supra, sob pena de multa e Honorários Advocatícios de 10 % (art.513, §2º, IV, do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2018.                            (15 e 16)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009814-53.2017. 8.26.0127 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ªVC, do Foro de Carapicuíba, Estado de SP, Dr(a). Leila França Carvalho Mussa, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Catiane Nogueira Paranhos, RG 408230423, CPF 294. 430.268-05,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pague a
quantia de R$ 3.429,53, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente,
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de Carapicuíba, aos 12 de dezembro de 2017.                                       (15 e 16)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015308-20.2016. 8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Daniela Claudia Herrera
Ximenes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Armenak Waroujan Torikian, que Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, lhe ajuizou ação de Cobrança, que foi julgada improcedente em
sentença, a qual foi reformada pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que condenou o réu no pagamento da
sucumbência, bem como da verba honorária a favor do procurador da autora, fixada em 10% do valor
da condenação. Iniciado o cumprimento de sentença, encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi
deferida a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra,
pague a quantia de R$ 18.680,92 (setembro/2016), que deverá ser atualizada pela tabela prática do
TJSP, acrescida de custas (artigo 523, do CPC), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 513, §1º do CPC), expedindo-se, desde logo, mandado de
penhora e avaliação. Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Com o transcurso do prazo, sem pagamento e sem manifestação nos autos,
será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de SP, aos 29 de agosto de 2017.                                                            (15 e 16)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0018871-73.2017.8. 26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Paulo de Tarsso da
Silva Pinto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Marcelo Souza Romano, CPF 325.544. 298-20 que por
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Instituto Educacional São
Miguel Paulista. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV
do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
pague a quantia de 58.287,90, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do
débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de novembro de 2017.                                          (15 e 16)

Edital de Citação Prazo de 20 (Vinte) dias. Processo Nº 0121996-39.2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 11ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Flavia Poyares Miranda, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Marco Antonio de Campos Camargo, CPF 021.912. 078-12, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para
recebimento da quantia de R$12.673,06, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes e não cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta
cidade de SP, aos 05 de outubro de 2017.                                                                                      (15 e 16)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1026085-96.2016. 8.26. 0405 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 7ª VC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a). Wilson Lisboa Ribeiro, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Joaquim da Silva Reis, RG 8.906.277, que lhe foi proposta uma ação de Monitória
por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando em síntese
inadimplência do réu quanto ao pagamento de serviços contratados, representados pelas faturas de
números 229538587, 233676642 e 237507997. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação e Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que
no prazo de 15 (quinze) dias úteis efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$
14.822,66, a ser devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos contra a ação monitória, tudo nos
termos do artigo 701 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 19 de janeiro de 2018.                      (15 e 16)

- Regional Sto. Amaro. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE ANTONIO LUIZ CRUZ MARTINS, 
REQUERIDO POR MARIA ANGELA CRUZ MARTINS - PROCESSO Nº1045765-49.2015.8.26.0002. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Andréa Castillo Garcia Paranhos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 26/10/2017, 
transitado em julgado aos 27/11/2017 foi decretada a INTERDIÇÃO de ANTONIO LUIZ CRUZ 
MARTINS, por ser portador de doença mental irreversível, declarando-o(a) absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Maria Angela Cruz Martins. O presente edital será publicado por três vezes, 
com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 14 de dezembro de 2017. 

Carlos Cruz (*)

Segundo o Indicador Mo-
vimento do Comércio, 
apurado pela Boa Vista 

SCPC, o setor cresceu 1,5% no 
ano passado, na comparação 
com 2016, o que representa a 
primeira expansão desde 2014. 
Seguindo esses dados, podemos 
esperar que 2018 seja um perío-
do ainda melhor para as vendas. 
Mas será que você, gestor, está 
preparado para vender mais? 

Fazer o planejamento de todo 
o ano é fundamental, levando 
em conta todas as estratégias 
e táticas – sim, elas têm signi-
fi cados diferentes: a estratégia 
mostra a posição atual e traça 
a trajetória para se chegar à 
posição desejada; já a tática é 
a implementação dessa estra-
tégia, é o colocar em prática as 
ações pré-defi nidas. Enquanto 
a estratégia é abstrata e baseada 
em objetivos de longo prazo, a 
tática é concreta e baseada na 
descoberta das melhores ações 
imediatas.

Para defi nir o plano e tirá-lo 
do papel, é necessário reservar 
um tempo para estudar o seu 
negócio, para avaliar o potencial 
de cada proposta, para conhe-
cer o perfi l dos seus clientes, 
para identifi car as oportunida-

Um planejamento 
eficiente nas vendas

O ano de 2017 foi marcado por uma leve retomada na economia do país e, consequentemente, nas vendas.
soluções corretas, porém 
exige que o profi ssional 
reserve um tempo para 
estudo e planejamento;

 4) Coloque em prática - De-
pois da fase de análise, 
existem as ações táticas. 
Avalie quais atitudes se-
rão tomadas, por qual mo-
tivo e o que é preciso fazer 
para atingir os objetivos 
propostos. Para aumen-
tar o ticket-médio, por 
exemplo, uma estratégia 
é estimular o time de 
vendas com workshops e 
comissões diferenciadas, 
com o intuito de oferecer 
aos profi ssionais novas 
técnicas de abordagem e 
ainda mantê-los concen-
trados;

 5) Estipule prazos - Para 
o período tático, faça 
cronogramas com os 
passos que deverão ser 
dados dentro do período 
estipulado. Possuir todo 
o planejamento em um 
documento permite ter 
uma noção de prioridades 
e urgências. Monte o seu 
Plano Tático de Vendas e 
bons negócios!

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 
Vendas (www.ibvendas.com.br).
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des e os gaps. Confi ra algumas 
ações fundamentais para po-
tencializar as vendas neste ano:
 1) Defi na objetivos - Para 

planejar as atitudes que 
serão tomadas durante 
o ano, determine o que 
deseja alcançar. É im-
possível optar por uma 
tática, sem ter um norte 
para seguir. Por exem-
plo, busque aumentar a 
carteira de clientes, com 
o intuito de melhorar as 
vendas e expandir seu 
networking;

 2) Saiba analisar- Após de-
fi nir quais são as metas, 
é importante analisar se 

o que está sendo feito 
atualmente é efi ciente. 
Se a resposta for “não” 
ou “não o suficiente”, 
está na hora de mudar as 
táticas de vendas. O ven-
dedor que não consegue 
realizar uma negociação 
de forma assertiva, por 
exemplo, deve investir na 
quantidade de contatos 
realizados;

 3) Estude o mercado e a 
clientela - O vendedor 
deve conhecer bem o seu 
setor e os responsáveis 
pela tomada de decisão. 
Isso ajuda a enxergar os 
problemas e a oferecer as 

O subsecretário de Fisca-
lização da Receita Federal, 
Iágaro Jung Martins, disse 
ontem (15) que o perdão de 
dívidas e a lentidão nos pro-
cessos administrativos e ju-
diciários no Brasil favorecem 
a sonegação de impostos. No 
ano passado, a Receita autuou 
empresas e pessoas físicas no 
valor de R$ 204,99 bilhões, o 
maior valor desde 1968.

“A questão da grande 
sonegação é incentivada 
pelos sinais que o próprio 
país passa aos contribuintes. 
Quando o contribuinte tem 
certeza que ao ser identi-
ficado, ele vai encontrar 
um Refis que vai perdoar a 
suas dívidas, ou que ele vai 
encontrar um contencioso 
administrativo e judicial 
que leva muito tempo para 
julgar os seus processos, ele 
vai sempre acreditar que a 
impunidade tributária é uma 
opção”, disse.

O Refis é um programa 
de parcelamento de dívidas 
tributárias, por meio do qual 
o contribuinte recebe des-
contos nos juros da dívida 
que acumulou, entre outros 
benefícios. A intenção do 

Projeto concede 
porte de arma à 
segurança do metrô

Os agentes de segurança 
metroviária poderão ter porte 
de arma. A permissão está pre-
vista no projeto de autoria do 
senador Hélio José (Pros-DF), 
que está em análise na Comis-
são de Constituição e Justiça. 
A proposta altera o Estatuto 
do Desarmamento para esten-
der aos agentes de segurança 
metroviária a possibilidade de 
portar arma de fogo, como já 
é autorizado para as carreiras 
de agentes prisionais e para as 
guardas portuárias.

Hélio José argumenta que 
os metrôs das grandes cidades 
brasileiras têm sido palco de 
crimes que vão de furtos a ho-
micídios e, às vezes, vêm sendo 
usados como meio rápido de 
fuga para os criminosos. Com 
isso, segundo o senador, as 
centenas de milhares de pes-
soas que utilizam diariamente 
os metrôs se sentem cada vez 
menos seguras.

O senador ressalta que a le-
gislação que rege a segurança 
metroviária permite aos agentes 
atividades como vigilância, ações 
de manutenção da ordem, cola-
boração com a polícia e até prisão 
em fl agrante e, mesmo assim, o 
Estatuto do Desarmamento não 
concede a eles o porte de arma. 
Na sua visão, essa proibição é 
uma contradição, pois “quem dá 
a missão dá os meios”. 

O projeto seria, assim, uma 
forma de ajustar a lei e colaborar 
com mais segurança para os 
agentes e para os usuários e 
receberá decisão terminativa na 
Comissão. Se for aprovado e não 
houver recurso para sua análise 
pelo Plenário, poderá seguir 
para a Câmara (Ag.Senado).

Perdão de dívidas favorece 

Subsecretário de Fiscalização da Receita Federal

Iágaro Jung Martins.

governo ao lançar o Refi s é 
arrecadar pelo menos parte 
dos recursos devidos. Martins é 
enfático ao defender que “seria 
interessante que o país não mais 
tivesse Refi s”. O subsecretário 
disse que os processos adminis-
trativos duram em média seis 
anos, ou dois anos no caso dos 
valores mais altos, para serem 
concluídos. 

Após esse período ainda é 
possível recorrer à Justiça, o 
que pode demorar cerca de 
nove anos. No total, os proces-
sos podem durar 15 anos. Após 

todo esse trâmite, a média 
de adesão às autuações, isto 
é, o que deverá de fato ser 
pago à Receita é, de acordo 
com Martins, 85% do valor 
autuado. Dos valores autu-
ados em 2017, 97,21% estão 
pendentes de julgamento 
ou em fases intermediárias 
de cobrança. “O modelo de 
processo administrativo e 
judicial do Brasil demora. 
Se tivesse um processo mais 
rápido, seria mais rápida a 
recuperação”, disse o subse-
cretário (ABr).
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