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São Paulo, quinta-feira, 17 de maio de 2018

Bots podem conversar como
humanos?

Coworking: aspectos
jurídicos e impacto no
mercado imobiliário

Em tempos de comunicação digital instantânea, quantos minutos você acharia aceitável esperar pela
resposta de uma empresa para uma reclamação sua? 30 minutos? 45 no máximo?
Sérgio Passos (*)

Os espaços de coworking
têm aumentado de
maneira expressiva nos
últimos tempos, o que
tem gerado uma série de
mudanças no mercado
imobiliário

P

U

preferem os chatbots como meio de comunicação primário para
contatar as empresas.
Um levantamento da LivePerson com 5 mil consumidores de
seis países indicou que 33% têm uma percepção positiva dos
chatbots, enquanto 19% têm uma percepção negativa. Os 48% se
disseram indiferentes, desde que o problema deles seja resolvido.
O contato automatizado dos negócios é um caminho sem volta
e será um fator determinante de competitividade a medida que
o mundo se torna multicanal e multi device. Claro que tudo isso
precisa de uma estratégia alinhada com o perﬁl e o público-alvo
que deseja atingir.
Adotar o chatbot na empresa é uma ação inteligente por parte
do gestor, pois permitirá agilizar processos, otimizar o dia a dia e
melhorar a experiência do cliente com sua marca. Quando bem
implementada, essa solução irá revolucionar o atendimento,
tornando-o mais moderno e trazendo maior vantagem competitiva
para o seu negócio.
Se não quiser perder seu cliente para a concorrência, é bom
se convencer rápido de que passou da hora de incorporar os
chatbots ao seu time de atendimento. Ou você corre o sério risco
de acabar falando sozinho.
(*) - É co-fundador e atual CTO da Take, empresa pioneira no mercado mobile e
criadora da plataforma BLiP, que permite construir, gerenciar e evoluir chatbots.

Leilões
LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 05/06/2018 - 10:05h - 2º LEILÃO: 07/06/2018 - 10:05h

1º LEILÃO: 12/06/2018 - 10:05h - 2º LEILÃO: 14/06/2018 - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQH
GR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL$SDUWDPHQWR
QORFDOL]DGRQRSDYLPHQWRGR%ORFR%GRHPSUHHQGLPHQWRGHQRPLQDGR&RQGRPtQLR$EVROXWRVLWXDGRQDUXD0DULQD&UHVSLQQR6XEGLVWULWR±0RRFD
FRPDiUHDSULYDWLYDGHPðDiUHDFRPXPGHPð FREHUWDGHPðGHVFREHUWDGHPðMiLQFOXtGRRGLUHLWRDYDJDGHJDUDJHPSHUID]HQGR
DiUHDWRWDOGHPðHFRUUHVSRQGHQGRDIUDomRLGHDOGH,PyYHOREMHWRGD0DWUtFXODQGR2¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR
632EV,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão:
dia 05/06/2018, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 07/06/2018, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis,
São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: FABRIZIO RODRIGUES SAMPAIO DE SALESEUDVLOHLURGLYRUFLDGRDQDOLVWDGHVLVWHPDV5*Q
66363H&3)0)QUHVLGHQWHHP6mR3DXOR63 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/000101. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGD
DUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLUR
VRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$
644.045,93 (Seiscentos e quarenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e noventa e três centavos) 2º leilão: R$ 527.275,39 (Quinhentos e vinte
e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ
2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWR
GDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUiLQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV 
¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUD
QRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQR
SDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ
]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRV
GHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHO
SUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQL
IHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGH
GHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDH
GRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDV
HDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR
9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomR
DFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRH
ORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDV
UHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRV
RVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGH
UHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUH
RYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVD
PHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO
2 QmR SDJDPHQWR GRV YDORUHV GH DUUHPDWDomREHPFRPRGD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R GHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR
FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWH GR D DUUHPDWDQWH ¿FDQGR HVWH D  REULJDGR D  DSDJDU RYDORU GDFRPLVVmR GHYLGDR D /HLORHLUR D  
FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWH D YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGD
GHVWLQDGRDRUHHPEROVR GDV GHVSHVDV LQFRUULGDVSRUHVWH 3RGHUi R D  /HLORHLUR D  HPLWLU WtWXOR GH FUpGLWRSDUD D FREUDQoDGH WDLV YDORUHVHQFDPLQKDQGRRD
SURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHO
SRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXH
UHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH
/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*

www.zukerman.com.br

INFORMAÇÕES:

(11) 2184-0900

Heber Participações S.A. - Em Recuperação Judicial

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQH
GR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL$SDUWDPHQWR
Q~PHURORFDOL]DGRQRDQGDUGR(GLItFLR9LOODJHVLWXDGRjUXD-DFXULFLQ~PHURQRVXEGLVWULWR±-DUGLP3DXOLVWDSRVVXLQGRDiUHDSULYDWLYDGHPð
DiUHDFRPXPGHPðWRWDOL]DQGRDiUHDFRQVWUXtGDGHPðFDEHQGROKHDIUDomRLGHDOGHGRWHUUHQRHGHPDLVFRLVDVFRPXQVGRFRQGRPtQLR
,PyYHOREMHWRGD0DWUtFXODQGR&DUWyULRGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR632EV,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRV
GRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 12/06/2018, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 14/06/2018, às 10:05 horas.
LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: HELMANN GURGEL, EUDVLOHLURDGPLQLV
WUDGRUGHHPSUHVDV5*Q66363&3)0)QFDVDGRSHORUHJLPHGDFRPXQKmRSDUFLDOGHEHQVQDYLJrQFLDGD/HLQFRP
MARIA DO SOCORRO BARROS ALMEIDA GURGEL, EUDVLOHLUDGRODU5*Q66363&3)0)QUHVLGHQWHHP6DQWRV63 CREDOR
FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGH
GRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUD
VHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES:
1º leilão: R$ 1.767.238,35 (Um milhão, setecentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 877.355,63
(Oitocentos e setenta e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRV
HGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDR
DUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUi
LQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDda lei. DO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGH
UHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDV
QDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmR
FDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWD
PHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXH
SRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HL
GHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHO
SHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXH
VHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmR
PHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmR
WHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRU
HYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGR
GHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWH
WRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRV
UHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomR da
DUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHV
SRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLV
GHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmR
GROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWR GRVYDORUHV GHDUUHPDWDomREHPFRPRGD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R GHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDV
FRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D DUUHPDWDQWH¿FDQGRHVWH D REULJDGR D DSDJDURYDORUGDFRPLVVmRGHYLGD
R D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWH D YLQWHSRUFHQWR GRODQFH
RXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUiR D /HLORHLUR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUDDFREUDQoDGHWDLVYDORUHV
HQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDD
DTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HV
REHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXH
UHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*

www.zukerman.com.br

INFORMAÇÕES:

(11) 2184-0900

Doreta Empreendimentos e Participações S.A.Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 01.523.814/0001-73 - NIRE 35.300.346.882
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
O Srs. Silmar Roberto Bertin e Fernando Antonio Bertin, na qualidade de membros do conselho de administração da
Heber Participações S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”), no uso das atribuições que lhes conferem os artigos
123 e 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), convocam os senhores acionistas a se reunirem em assembleia
geral extraordinária, a ser realizada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas representando 1/4 do capital social
com direito de voto, no dia 05/06/2018, às 10:00 horas, e, em 2ª convocação, com a presença de acionistas representando
qualquer número do capita social, no dia 11/06/2018, às 10:00 horas, todas na sede da Companhia, localizada na Cidade
GH6mR3DXOR63QD$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPDQDQGDUFMVDOD&(3D¿PGHGHOLEHrarem sobre (a)DUDWL¿FDomRGDGHFLVmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWRPDGDHP5HXQLmRUHDOL]DGDHP
que aprovou o ajuizamento do pedido de recuperação judicial da Companhia; e (b)DUDWL¿FDomRHDSURYDomRGHWRGRVRV
atos, incluindo-se o ajuizamento do pedido, praticados pelos administradores até o presente momento relativamente à
recuperação judicial da Companhia. São Paulo,17/05/2018. Silmar Roberto Bertin e Fernando Antonio Bertin, membros
do conselho de administração da Companhia.

CNPJ/MF nº 15.315.842/0001-00 - NIRE 35.300.435.796
Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
O Sr. Reinaldo Bertin, na qualidade de diretor e de membro do conselho de administração da Doreta Empreendimentos e
Participações S.A.- Em Recuperação Judicial (“Companhia”), no uso das atribuições que lhes conferem o Artigo 8, §1º, do estatuto social e os artigos 123 e 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“LSA”), convoca os senhores acionistas a se reunirem
em assembleia geral extraordinária, a ser realizada, em 1ª convocação, com a presença de acionistas representando 1/4 do
capital social com direito de voto, no dia 06/06/2018, às 10:00 horas, e, em 2ª convocação, com a presença de acionistas representando qualquer número, no dia 12/06/2018, às 10:00 horas, todas na sede da Companhia, localizada na Cidade de São
3DXOR63QD$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPDQDQGDUSDUWH-DUGLP3DXOLVWDQR&(3D¿PGHGHOLEHUDrem sobre: (a)DUDWL¿FDomRGDGHFLVmRGD'LUHWRULDWRPDGDHP5HXQLmRUHDOL]DGDHPTXHDSURYRXRDMXL]DPHQWR
GRSHGLGRGHUHFXSHUDomRMXGLFLDOGD&RPSDQKLDH(b)DUDWL¿FDomRHDSURYDomRGHWRGRVRVDWRVLQFOXLQGRVHRDMXL]DPHQWR
GRSHGLGRSUDWLFDGRVSHORVDGPLQLVWUDGRUHVDWpRSUHVHQWHPRPHQWRUHODWLYDPHQWHjUHFXSHUDomRMXGLFLDOGD&RPSDQKLD
São Paulo, 17/05/2018. Reinaldo Bertin, diretor da Companhia e membro do conselho de administração da Companhia.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009165-41.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) DANIELA STAPF, Brasileiro, RG 35072094-0, CPF
223.482.978-09, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, CNPJ - 43.371.723/0001-00. 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, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de R$ 6.421,70, 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 02 de abril de 2018.
(16 e 17)

Edital de Citação e Intimação. Prazo de 60 dias. Processo Nº 0131332-04.2011.8.26.0100. O Dr.
Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8º Vara Cível do Foro Central/SP, na forma da
lei, etc. Faz saber a ALOHA EDITORIAL LTDA, sociedade empresária com sede na Rua Macedônia
nº 10 – Vila Nina – 02834-010 – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF Nº 01.691.001/0001-92,
Márcio Masculino Alves, brasileiro, empresário, inscrito no CNPJ Nº 107.446.728-05, atualmente
em lugar incerto e não sabido, e a Renata Weber Neiva, brasileira, empresária, inscrita no CPF sob
nº 063.415.158-47, atualmente em lugar incerto e não sabido que ação de Execução de Título
Extrajudicial foi proposta por Credit Brasil Fomento Mercantil S/A. Estando os executados em lugar
ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias, paguem o débito atualizado, podendo, no prazo de
15 dias, opor embargos, sendo que, esse prazo, reconhecendo o crédito do exequente, poderá
comprovar o depósito de 30%. Incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até seis
parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir os 20 supra, ficando
advertida de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o edital, afixado e
publicado na forma da lei. SP, 23/11/2014.
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1ª VRP – Capital. (',7$/ '( &,7$d2 35$=2 '(  ',$6 H[SHGLGR QRV DXWRV GD $omR GH
8VXFDSLmR 352&(662 1 - 868&   2 $  'RXWRU D  3DXOR &pVDU
%DWLVWDGRV6DQWRV00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUDGH5HJLVWURV3~EOLFRVGR)RUR&HQWUDO&tYHOG a
&RPDUFD GH 62 3$8/2 GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D R V  UpXV
DXVHQWHV LQFHUWRV GHVFRQKHFLGRV HYHQWXDLV LQWHUHVVDGRV EHP FRPR VHXV F{QMXJHV VH FDVDGRV
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Gilberto Thomé e Maria José Oliveira Thomé, ajuizaram
ação de USUCAPIÃO YLVDQGR D GHFODUDomR GH GRPtQLR VREUH R LPyYHO ORFDOL]DGR QD 5XD
'HVHPEDUJDGRU -RDTXLP %DQGHLUD GH 0HOOR Q ORWH  4G  &-  - 9LVWD 9HUGH - 3LULWXED São Paulo - 63 FRP iUHD GH  Pð FRQWULEXLQWH Q - DOHJDQGR SRVVH PDQVD H
SDFtILFD QR SUD]R OHJDO (VWDQGR HP WHUPRV H[SHGH-VH R SUHVHQWH HGLWDO SDUD FLWDomR GRV
VXSUDPHQFLRQDGRV SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV D IOXLU DSyV R SUD]R GH  GLDV
FRQWHVWHP R IHLWR 1mR VHQGR FRQWHVWDGD D DomR R UpX VHUi FRQVLGHUDGR UHYHO FDVR HP TXH VHUi
QRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL

1ª VRP – Capital. EDITAL '( &,7$d2 35$=2 '(  ',$6 H[SHGLGR QRV DXWRV GD $omR GH
8VXFDSLmR 352&(662 1 - 868&   2 $  'RXWRU D  5RGULJR
5DPRV00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUDGH5HJLVWURV3~EOLFRVGR)RUR&HQWUDO&tYHOGD&RPDUFD
de SÃO PAULO, GR(VWDGRGH6mR3DXORQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D R V  Carmen Fidelis,
Ornare Construções, na pessoa de Fabiana Maria Crispim; Álvaro Andrade de Oliveira, Pereira
Leite ou José Álvaro Pereira LeiteUpXVDXVHQWHVLQFHUWRVGHVFRQKHFLGRVHYHQWXDis interessados,
EHPFRPRVHXVF{QMXJHVVHFDVDGRVIRUHPKHUGHLURVHRXVXFHVVRUHVTXH Girsiley de Fátima dos
Santos Negri e outros, ajuizaram ação de USUCAPIÃO YLVDQGR D GHFODUDomR GH GRPtQLR VREUH R
LPyYHOORFDOL]DGRQD 5XD (OLDV &DVVHE Q - JardLP 6DQWD 0{QLFD - 3LULWXED - São Paulo SP, com
iUHDGHPðFRQWULEXLQWHQ-DOHJDQGRSRVVHPDQVDHSDFtILFDQRSUD]ROHJDO
(VWDQGR HP WHUPRV H[SHGH-VH R SUHVHQWH HGLWDO SDUD FLWDomR GRV VXSUDPHQFLRQDGRV SDUD TXH QR
SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV D IOXLU DSyV R SUD]R GH  GLDV FRQWHVWHP R IHLWR 1mR VHQGR
FRQWHVWDGDDDomRRUpXVHUiFRQVLGHUDGRUHYHOFDVRHPTXHVHUiQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO6HUiR
SUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL

4ª VC - Capital. (',7$/ '( ,17,0$d2 - 35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 -
 2 $  00 -XL] D  GH 'LUHLWR GD  9DUD &tYHO GR )RUR &HQWUDO &tYHO (VWDGR GH 6mR 3DXOR
'U D  %DLDUGR GH %ULWR 3HUHLUD -XQLRU QD IRUPD GD /HL HWF )$= 6$%(5 D MARIA RITA LOPES
LAURINDO&3)-TXHMD EDUCACIONAL LTDA lhe ajuizou uma Ação Monitória, ora
em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-DDRSDJDPHQWRGH5 DWXDOL]DGRDWp
  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDULJQRUDGR IRL GHWHUPLQDGD D ,17,0$d2 SRU (',7$/ SDUD
TXH HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD HIHWXH R SDJDPHQWR GR GpELWR DWXDOL]DGR VRE SHQD GH
LQFLGrQFLDGHPXOWDGHHGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGHGDIDVH GHH[HFXomRFRPH[SHGLomRGH
PDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomRQRVWHUPRVGRVDUWHGR&3&ILFDQGRWDPEpP$'9(57,'$
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH QRYD LQWLPDomR SDUD HP  GLDV D IOXLU DSyV RV  GLDV VXSUD RIHUHoD
LPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDO SRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL1$'$0$,6'DGRH
SDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHPDUoRGH.

4ª VC – Reg. Itaquera. E',7$/'(,17,0$d2- 35$=2'(',$6352&(6621-
2 $ 00-XL] D GH'LUHLWRGD9DUD&tYHOGR )RUR5HJLRQDO9,,- Itaquera, Estado de São
3DXOR'U D &DUORV$OH[DQGUH%|WWFKHUQDIRUPDGD/HLHWF)$=6$%(5D JULYANE BANDEIRA DA
SILVA%UDVLOHLUR&3)-TXHSRUHVWH-Xt]RWUDPLWRXuma ação Monitória, ora em fase
de Cumprimento de Sentença PRYLGD SRU AMC - Serviços Educacionais LTDA, condenando-a ao
SDJDPHQWR GH 5  DWXDOL]DGR DWp   (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRL
GHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/SDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDHIHWXHR
SDJDPHQWRGRGpELWRDWXDOL]DGRVRESHQDGHLQFLGrQFLDGHPXOWDGHHGHKRQRUiULRVSDUDDIDVHGH
H[HFXomRGHFRPH[SHGLomRGHPDQGDGRGHSHQKRUDHDYDOLDomRQRVWHUPRVGRVDUWHGR
&3&ILFDQGRWDPEpP$'9(57,'$LQGHSHQGHQWHPHQWHGHQRYDLQWLPDomRSDUDHPGLDVDIOXLUDSyV
RVGLDVVXSUDRIHUHoDLPSXJQDomR6HUiRSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPD
GDOHL1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR3DXORDRVGHDEULOGH

MMV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA. EPP, Torna público
que requreu á Prefeitura Muncipal de São Paulo - Secretaria do Verde e do meio
Ambiente a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de Artefatos de
Material plástico para outros usos não especificados anteriormente sito á Praça General
Eduardo da Silva nº 439 - Bairro Limoeiro - SP - Processo nº 2016-0.147.135-8.

netjen@netjen.com.br

(*) - São advogados da área
Imobiliária do Lobo de Rizzo
Advogados.

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br
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OBRIGAÇÃO DE RETIRAR O PRÓ-LABORE
Sócio da empresa é aposentado, é obrigatório ter uma retirada pro
labore? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
CONFORME A NOVA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA O PRÊMIO PAGO
EM FOLHA DE PAGAMENTO ATÉ DUAS VEZES AO ANO, NÃO SERÁ
CONSIDERADO SALÁRIO?
O pagamento do prêmio será feito em folha de pagamento e demonstrado no holerite, juntamente com as demais parcelas salariais. Para
que não haja natureza salarial, o prêmio deverá ser pago rigorosamente
conforme previsto no parágrafo 22 do artigo 457 da CLT.
DOCUMENTO DE RESCISÃO DE COMUM ACORDO
Para a rescisão por acordo deve haver um pedido/carta do funcionário
solicitando para a empresa o acordo, como proceder? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
PRESTOU SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
Autônomo prestou serviço de manutenção de veículos e emitiu uma
NFS-e para a empresa, qual o código de retenção do INSS? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODE LANÇAR DESCONTOS NO RECIBO DE FÉRIAS REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE?
Esclarecemos que não há previsão legal expressa, contudo, entendemos
não haver impedimento em descontos na remuneração de férias, uma
vez que se trata de uma antecipação do salário, contudo, preventivamente, orientamos que os descontos referentes ao art.462 da CLT, saldo
devedor e empréstimo consignado, seja feito somente com a devida
autorização expressa em convenção coletiva.
RECEBER ADICIONAIS DURANTE AS FÉRIAS
Quando o funcionário recebe insalubridade e periculosidade, e entra
de férias tem direito de receber? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões
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LEILÃO DE IMÓVEL

mas delas é a demanda
pela ocupação de um
setor tradicional, que não
anda tão aquecido: o mercado
de lajes corporativas, de 300 a
6.000 m², em áreas ociosas ou
recém-construídas em zonas
empresariais como Berrini, Faria
Lima, Pinheiros, Paulista e Barra
Funda. Estão surgindo também
possibilidades de negociação
envolvendo a locação built to
suit para escritórios coworking
(a construção e posterior locação por encomenda), além
do aumento da aquisição ou
locação de imóveis no Brasil por
grupos estrangeiros que querem
desenvolver os espaços de uso
compartilhado.
Fundos de investimento também vêm avaliando este tipo de
ativo, embora a Comissão de
Valores Mobiliários ainda não
tenha se manifestado expressamente sobre esta possibilidade.
O coworking engloba, principalmente, a cessão de uso de espaço
e instalações e a prestação de
serviços de escritório, complementares e de conveniência sob
a condução e responsabilidade
da empresa, o que gera aspectos
jurídicos especíﬁcos para este
tipo de locação.
A empresa de coworking
deve zelar pela manutenção
do espaço, realizar adequada
limpeza, segurança, entrega de
correspondências, manter a conﬁdencialidade das informações,
assim como cuidar da guarda
de materiais, equipamentos e
pertences. Igualmente, é comum
que sejam previstos serviços
de impressão, Wi-Fi, café, recepcionista, telefonia e outros
funcionários no local. Deve-se
observar o horário de funcionamento, as regras de convivência
e penalidades contratuais.
O coworker deve solicitar documentos que comprovem os direitos da empresa de coworking
sobre o imóvel (proprietária, locatária ou possuidora a qualquer
outro título) e a possibilidade de
exploração de tais atividades no
local. Na hipótese do coworking
ser localizado em condomínio
(ou estrutura similar), deve-se
analisar a Convenção de Condomínio e o Regimento Interno.
As regras contidas nos regulamentos devem ser observadas,
especialmente o horário de funcionamento, as regras de acesso
e as atividades desenvolvidas.
A empresa de coworking deve
fornecer as condições necessárias para que o coworker não
eventual possa estabelecer domicílio ﬁscal (que permite emissão
de notas ﬁscais) e obter o seu
próprio alvará de funcionamento.
Para tanto, deve haver previsão

expressa no contrato social da
empresa de coworking que a
permita explorar a atividade de
escritório virtual.
O coworker também deve
levar em consideração a localização, o perﬁl, o espaço cedido,
a possibilidade de personalizar
a área cedida para não perder
a identiﬁcação da sua marca e
a identidade da empresa. Deve
também garantir que o seu
cliente ou com quem venha a se
reunir terá conforto e discrição
para ser atendido no local. À
primeira vista, o contrato poderia
ser confundido com um de locação (regido pela Lei 8.245/91,
que regula a locação de imóveis
urbanos) em conjunto com um
contrato de prestação de serviços (regido pelo Código Civil).
No entanto, com base no argumento de que o uso do espaço não
pode ser realizado de maneira
dissociada da prestação de serviços, alguns juristas entendem
que o contrato de coworking
estaria mais próximo de um
contrato de hospedagem (também regido pelo Código Civil),
em que há aluguel de quarto de
hotel/pousada com serviços de
recepção e limpeza e outros,
não se aplicando a Lei 8.245/91.
Portanto, o coworker não teria as
proteções garantidas ao locatário
nas locações tradicionais (como
o direito à renovação compulsória da locação por meio de ação
renovatória).
Outro ponto importante refere-se ao apetite arrecadatório
das fazendas municipais. Recentemente, o Município de São
Paulo imputou às empresas de
coworking a responsabilidade
solidária pelo pagamento do
Imposto sobre Serviços (ISS) dos
coworkers que não tenham cadastro de contribuinte mobiliário
(CCM) junto à Prefeitura. Ocorre
que parte dos coworkers usam os
espaços de forma eventual (e,
portanto, não seriam obrigados
a ter CCM) e que as empresas de
coworking não possuem relação
direta, nem são beneficiadas
pelas atividades empresariais
dos coworkers. O assunto vem
gerando bastante polêmica e
deve ter novas repercussões em
breve e em outros Municípios.
Diante da falta de regulamentação especíﬁca, o contrato de
coworking deve ser bastante claro
e estabelecer as principais regras
a serem observadas pelas partes,
como tipo do espaço cedido (estações de trabalho, salas compartilhadas ou salas privativas), prazo
(horas, dias, meses), necessidade
de reserva prévia, preços, serviços
adicionais, condições de compartilhamento, regras de convivência e
privacidade, horários de funcionamento e outras questões relevantes
para as partes.
Assim, recomenda-se uma
análise cautelosa no contrato
apresentado, com o auxílio de
especialistas na área jurídica.
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ois aí que está o grande segredo da comunicação em um
mundo onde os consumidores não têm mais paciência para
esperar: chatbots e sua interação automatizada, sem tempo
de espera. A sobrevivência de qualquer negócio, seja no varejo
ou na área de serviços, não duvide mais, estará na transição deﬁnitiva da comunicação com os clientes para os canais digitais.
Mas isso não quer dizer que os meios mais antigos e tradicionais
irão desaparecer por completo. Com o avanço da Inteligência
Artiﬁcial e do Big Data, qualquer canal digital de relacionamento
será considerado um meio para coleta de informações sobre os
clientes. Não importa se a comunicação foi realizada por email,
chat online, chatbot, em sites de defesa do consumidor, nas
redes sociais ou através de uma interação por voz no Alexa, Siri
ou Google Assistant.
A partir da integração e análise das informações recebidas
em todos estes canais digitais, as empresas poderão conhecer
melhor seus consumidores e traçar estratégias de marketing e
vendas mais assertivas, com maior potencial de transformar as
pessoas em clientes.
A impressão que tenho é que muitos ainda enxergam a Inteligência Artiﬁcial como um bicho de sete cabeças.
Nas minhas reuniões de negócios é comum ouvir a pergunta:
“Os robôs podem conversar como humanos?”. Não, eles ainda
não podem conversar como humanos. Mas já podem conversar
com humanos! O que estamos fazendo, neste início da revolução
capitaneada pelos chatbots, é ensiná-los a conversar a partir de
um processo de aprendizado contínuo. E eles aprenderão quanto
mais nós, humanos, os alimentarmos com zetabytes de dados que
serão pílulas para torná-los cada vez mais inteligentes.
A automação do relacionamento e do atendimento será vital
para sustentar o crescimento das vendas no e-commerce. Além
disso, os chatbots irão ajudar a conquistar, reter e converter consumidores cada vez mais exigentes, que precisam tirar dúvidas
em tempo real, no momento em que estão em uma loja virtual.
Caso contrário, eles irão simplesmente abandonar o carrinho e
aumentar as taxas de perdas antes do ﬁm da jornada de compra.
Os robôs servem não apenas para atender os consumidores no
pós-venda, mas especialmente, no caso do comércio eletrônico,
para atender um ﬂuxo de milhares de clientes simultaneamente,
assim como acontece em promoções como a Black Friday.
O Gartner prevê que em 2020 cerca de 85% da interação dos
clientes com as empresas serão realizadas sem intervenção humana. De acordo com outra pesquisa realizada pela Grand View
Research, o mercado global de chatbots deverá atingir US$ 1,23
bilhão em 2025. O estudo mostrou que 45% dos consumidores

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C42F-22F8-E015-4C8B

Daniela de Pontes Andrade e
Franklin Gomes Filho (*)

