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Transformação digital 
deve começar pelo básico

Nasci em Japurá, no 

noroeste do Paraná, 

uma cidade que tem 9 

mil habitantes

Foi ali, no meio de uma 
fazenda de gado, e um 
ambiente simples, que 

comecei a compreender sobre 
o que realmente faz diferença 
no sucesso de qualquer empre-
endimento: o gerenciamento 
do capital humano. Desde cedo 
notei que todos gostam de ser 
bem tratado e ter o seu trabalho 
reconhecido e é essa a política 
que busco implementar. Sabe-
mos que as pessoas são o nosso 
ativo mais importante.

Uma boa gestão de pessoas 
entende a necessidade do 
outro, sabe atrair, conquis-
tar, reter, sabe o que cada 
um precisa para viver bem. 
Eu tenho prazer em poder 
contribuir com a evolução 
dos empregados da empresa, 
tenho conversas diárias, com 
muitos colaboradores para 
ensinar coisas simples como, 
por exemplo, a fazer um fl uxo 
de caixa, sobre os objetivos de 
sua vida pessoal e profi ssional, 
como estão se preparando e o 
que os motiva a evoluir.

Como líder e gestor eu sei 
que é preciso que meus colabo-
radores tenham a vida pessoal 
e fi nanceira bem resolvida, 
uma pessoa cheia de dívidas 
não vai conseguir produzir 
de forma adequada, vai estar 
sempre com a cabeça em outro 
lugar, e quero ajuda-los para 
não ter este tipo de preocupa-
ção, pois preciso deles 101% 
focados em nossos clientes. 
Decidi ajudar estas pessoas 
a olhar para o básico, fazer o 

simples, de maneira efi ciente, 
que gere resultados reais para 
suas vidas e para a empresa, 
sendo assim, busco o melhor 
que cada colaborador pode 
entregar.

Cada gestor sabe que precisa 
manter os colaboradores enga-
jados, fazer com que todas as 
tarefas e metas sejam cumpri-
das de acordo com o planejado. 
E cabe aos líderes encontrar 
formas de adaptar a empresa 
e todos que dela fazem parte 
às mudanças do mercado.

Sei que os funcionários 
também podem ter este cres-
cimento como meta. Eu incen-
tivo para que cada líder pense 
como dono e encontrem os 
caminhos da mudança, temos 
sempre que nos reinventar, 
criar coisas novas. Toda em-
presa de tecnologia precisa 
respirar a mudança.

Além de identifi carmos os 
líderes, programamos investir 
na formação da equipe. Isso ga-
rante com que os funcionários 
reciclem seus conhecimentos 
e consequentemente, passem 
a oferecer um melhor serviço 
e um melhor atendimento aos 
nossos clientes porque somos 
preocupados com a qualida-
de da prestação de nossos 
serviços. E não há nada de 
espetacular nisso, é algo bem 
simples, mas que muitas vezes 
é esquecido pelas grandes 
corporações, pelos CEOs das 
maiores empresas. 

E voltando ao básico da boa 
administração estamos trans-
formando a empresa, sendo 
mais produtivos e com uma 
equipe mais feliz.

(*) - É CEO da CorpFlex.

Edivaldo Rocha (*)

A - Meios de Pagamento 
Hoje, no Transamérica Expo, das 14h00 às 17h00,  a Cards Payment & 
Identifi cation 2017, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e 
Consumo, realizam o Fórum Varejo, um evento especifi co para varejistas, 
que abordará temas como meios de pagamento, perfi l do novo consumi-
dor, novas tecnologias e logística. Conta com quatro palestrantes: João 
Galassi, da Abras; Danilo Nascimento da Dotz, Hélio Biagi e Ricardo 
Yamaguti, da BTR Financial; e Israel Nacaxe, da Propzmedia. Painel 
debate as  expectativas em relação ao futuro dos meios de pagamento. 
A participação é gratuita, porém necessita de uma pré-inscrição, que 
deve ser realizado no site do evento (www.cards-expo.com.br). 

B - Energias Renováveis
Começa hoje (23) e vai até quinta-feira (25), no São Paulo Expo, a 6ª 
EnerSolar + Brasil/Feira Internacional de Tecnologias para Energia 
Solar. Apresentando as mais recentes tecnologias, produtos e serviços 
voltados para o setor de energias renováveis, o evento reune toda a 
cadeia da indústria produtiva dos segmentos da energia solar, eólica, 
biomassa e GTDC, a fi m de auxiliar o desenvolvimento e expansão do 
setor e infl uenciar pessoas e empresas a investir na diversifi cação de 
fontes renováveis de energia. A expansão do setor estimula a criação de 
novas tecnologias e produtos de mais de 80 expositores. Programação 
e mais informações: (http://enersolarbrasil.com.br/16/feira-congresso-
-ecoenergy/).

C - Biotecnologia no Esporte 
A prática de atividade física em jejum ganha cada vez mais adeptos, 
assim como exceder na quantidade dos exercícios durante os trei-
nos. Os especialistas questionam essas tendências que prometem 
resultados imediatos. A UFSCar está lançando o curso “Biotecnologia 
Aplicada ao Esporte”, a utilização da biologia molecular nas práti-
cas esportivas. Embasamento teórico e prático quanto às análises 
genéticas, que são cada vez mais utilizadas para descobrir talentos 
no esporte. É voltado para profi ssionais da Saúde que atendam pa-
cientes diretamente, como nutricionistas, fi sioterapeutas, médicos, 
educadores físicos, mas também para os que atuam em laboratórios, 
como biólogos, físicos, biotecnólogos, dentre outros. Informações 
(www.biotecesporte.faiufscar.com). 

D - Vestibulinho da Saúde 
Interessados em cursar Ensino Técnico na área de Saúde podem se 
inscrever até o dia 6 de junho no Vestibulinho da Escola Técnica de 
Saúde Pública Professor Makiguti, que fi ca em Cidade Tiradentes Zona 
Leste da capital. Ao todo são 480 vagas disponíveis em quatro cursos. 
técnicos: Saúde Bucal, Farmácia, Análises Clínicas e Gerência em Saúde. 
As aulas acontecem nos períodos matutino, vespertino e noturno. Para 
cada curso e período serão oferecidas 40 vagas. As inscrições podem 
ser feitas pelo site (www.nossorumo.org.br) ou em um posto montado 
na própria escola (Av. dos Metalúrgicos, 1945). Nos últimos três dias 
de cadastro (2, 5 e 6 de junho) o posto funcionará até às 20h00. A taxa 
de inscrição é de R$ 28,90.

E - Mídias Sociais
Com a popularização dos smartphones, as mídias sociais nunca foram 
tão acessadas, e em uma frequência quase que impossível de ser aferida. 
Há todo momento são fotos, mensagem, propagandas, protestos dos 
mais variados tipos e para diversos públicos. A necessidade de mostrar 
o que pensa, ou o que está fazendo, nunca se tornou tão essencial na 
sociedade. Quem deseja saber um pouco mais sobre o assunto, pode 
participar do curso presencial “Planejamento de Mídias Sociais”, pro-
movido pela ESPM, nos dias 9 e 10 de junho, das 19h30 às 22h30. Mais 
informações no site: (http://www2.espm.br/cursos/espm-sao-paulo/
inovacao-em-planejamento-de-midias-sociais).

F - Mais Amada 
A Nestlé é a marca Mais Amada de 2017. A gigante suíça do setor ali-
mentício, vice-campeã em 2016, interrompeu uma sequência de vitórias 
de empresas automotivas, com Harley-Davidson e Ferrari vencedoras, 
respectivamente, nos anos de 2016 e 2015, no ranking desenvolvido pela 
Offi cina Sophia, empresa de consultoria pertencente à holding HSR. 
As marcas Swarovski (2º), Louis Vuitton (3º), Victor Hugo (4º), Sadia 
(5º), Havaianas/Ferrari (6º), Nike (7º), Lamborghini/Marc Jacobs (8º), 
MAC (9º) e Adidas/Harley-Davidson (10º) completaram o Top-10 na 
pontuação geral. Os novos resultados da pesquisa apontaram também 
maior relevância no driver “Feita pra Mim” na construção do amor às 
marcas. Saiba mais em: (http://www.hsr.specialistresearchers.com.br/
maisamadas2017/).

G - Busca de Talentos 
A Fundação Estudar está com inscrições abertas para a ‘Conferência Na 
Prática’, evento gratuito destinado a universitários e recém-formados. 
Marcado para o dia 1º de agosto, será inteiramente focado na área de 
mercado fi nanceiro, a fi m de conectar os jovens com diferentes organiza-
ções e apresentá-los aos diferentes mercados e funções do setor. Contará 
com empresas dos mais variados segmentos, como bancos de atacado e 
varejo, bancos de investimentos, fundos de venture capital, fundos de 
private equity, seguradoras e gestoras de meios de pagamentos. Serão 
selecionados 250 jovens de alto potencial, que poderão participar de 
sessões de speed coaching com especialistas. Inscrições e mais infor-
mações pelo site (www.napratica.org.br/conferencia).

H - Planejamento Sucessório
A Miguel Silva & Yamashita Treinamento Profi ssional, realiza no dia 11 de 
agosto, das 8h30 às 17h30, o seminário sobre “Planejamento Sucessório 
na Empresa Familiar”. O evento será ministrado pelo professor Miguel 
Silva, tributarista e especialista em direito empresarial, e tem como 
foco  preparar e orientar os fundadores, herdeiros e administradores 
de patrimônio empresarial e demais bens e direitos, para realizar uma 
sucessão empresarial planejada,  com segurança jurídica e exitosa. O 
treinamento é destinado a sócios-titulares, herdeiros, administradores, 
gerentes, controllers, contabilistas, advogados e demais profi ssionais 
envolvidos com a matéria. Mais informações e inscrições (http://www.
sabertreina.com.br/site2013/ver_programa.php?id=211).

I - Fundamentos das Tecnologias
Estão abertas as inscrições para participar do Google Cloud OnBoard, um 
treinamento para desenvolvedores, programadores e especialistas em TI 
sobre fundamentos das tecnologias do Google Cloud Platform. Com inscrições 
gratuitas, o treinamento presencial acontece em 2 de junho, no Allianz Parque, 
em SP, e no DevCamp, em Campinas, além de contar com transmissão ao vivo 
em salas de cinema de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, 
Recife e Salvador. O treinamento será dividido em sete módulos focados 
nas tecnologias e soluções de nuvem do Google, como Google App Engine, 
Datastore, Storage, Container Engine, Compute Engine e Network, Big Data 
e Machine Learning. Mais informações e inscrições: (https://goo.gl/2blcTm). 

J - Destinos Náuticos
A Garmin, líder mundial em navegação por satélite, acaba de anunciar a 
aquisição do ActiveCaptain ™ - um banco de dados eletrônico baseado 
em comunidades que contém informações quase em tempo real sobre 
marinas, ancoradouros, pontos de interesse, locais e perigos náuticos.  O 
que é interessante é que a maioria é gerada pelo usuário para destinos de 
navegação em todo o mundo. O banco de dados possui mais de 250.000 
usuários e pode ser acessado via navegador web ou uma variedade de apli-
cações móveis. Outras informações: (https://activecaptain.com/index.php). 
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Segundo a FecomércioRJ, 45% dos brasileiros desconhece que 

paga impostos ao ir às compras no supermercado.

O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT 
continua analisando os 30 países que possuem as maiores 
cargas tributárias do mundo em relação ao retorno de 

serviços à população, e, em 2017 constatou que pelo 6º estudo 
consecutivo o Brasil é o país que proporciona o pior retorno em 
serviços públicos à sociedade em proporção aos tributos arreca-
dados nas três esferas de poder: federal, estadual e municipal. 

O estudo “Carga Tributária/PIB x IDH – Cálculo do Índice de 
Retorno de Bem Estar à Sociedade”,  concluído em março, leva 
em consideração a carga tributária em relação ao PIB, ou seja, 
toda a riqueza produzida no País, e o Índice de Desenvolvimento 
Humano – IDH, que mede a qualidade de vida da população. O 
destaque desta edição é a Suíça, que no último estudo fi gurava 
em 4º lugar e agora aparece na liderança, como o país que, mesmo 
com uma carga tributária não tão elevada, de (26,90%) consegue 
oferecer à população serviços públicos de qualidade.

Já a Austrália que era líder do ranking, passou a ocupar a 4ª 
posição, fi cando atrás da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. O 
Brasil, mesmo com arrecadação altíssima (33,65% do PIB, em 2014 
), não consegue aplicar esses recursos de forma que a população 
tenha um melhor retorno desses valores, fi cando atrás de países 
da América do Sul, como Uruguai e Argentina. Apesar de terem 
cargas tributárias muito próximas à do Brasil,  a Espanha com 
(33,20%) ocupa a 12ª posição; a República Tcheca com (33,50%) 
assume a 15ª;  e Grécia com (35,90%) que mesmo em 20º lugar, 
estão muito à frente do País no que se refere à aplicação de 
recursos em benefícios  dos seus cidadãos.

De acordo com o presidente executivo do IBPT, João Eloi Olenike 
“Infelizmente, o Brasil apesar de registrar sucessivos recordes de 

A Fundação Procon-SP alerta 
aos consumidores que, de acordo 
com Lei Federal nº 12.007/2009, 
fornecedores de serviços públi-
cos ou privados, prestados ao 
consumidor de forma contínua, 
como fornecimento de água, luz, 
telefone, TV por assinatura, es-
colas, cartão de crédito, etc. são 
obrigados a encaminhar aos seus 
clientes, declaração de quitação 
anual de débitos que substitui-
rá os recibos e comprovantes 
mensais emitidos ao longo do 
ano anterior. 

A declaração deve ser envia-
da ao consumidor, junto ou na 
própria fatura a vencer no mês 
de maio ou no mês subsequente 
à completa quitação dos débitos 
do ano anterior. Este documento 
tem que compreender os meses 

de janeiro a dezembro de cada 
ano, tendo como base a data do 
vencimento da respectiva fatura 
e, somente terão direito a este do-
cumento aqueles que estiverem 
em dia com todas as parcelas ou 
mensalidades do ano anterior. 

Caso algum débito seja ob-
jeto de contestação judicial, o 
direito à declaração de quitação 
será apenas dos meses não 
questionados. Se o consumidor 
não tiver utilizado os serviços 
durante todos os meses do ano 
anterior, o documento deverá 
ser referente aos meses em que 
houve faturamento dos débitos. 
Caso o consumidor não receba 
a declaração de quitação de 
débitos dentro do prazo estipu-
lado por lei, deve questionar o 
fornecedor (Procon).

Dólar eleva 
competitividade 
do milho 
brasileiro

A recente forte valorização do 
dólar frente ao Real, devido a incer-
tezas políticas, elevou ainda mais a 
competitividade do milho brasileiro 
no mercado internacional. Com 
isso, o interesse para exportação 
aumentou e houve aproximação 
dos valores do milho no spot dos da 
paridade de exportação. Segundo 
pesquisadores do Cepea, além da 
recente alta do dólar, a maior com-
petitividade do cereal nacional está 
atrelada às consecutivas baixas nos 
preços do cereal brasileiro.

No mercado doméstico, compra-
dores e vendedores têm travado 
uma competição acirrada, com 
grande parte dos negócios reali-
zada para atender apenas neces-
sidades de curto prazo. No geral, 
agentes estão à espera da entrada 
da segunda safra, comportamento 
que se intensifi cou na última quin-
ta-feira, 18, por conta do câmbio. 
Em Campinas, o Indicador ESALQ/
BM&FBovespa caiu 0,1% entre 12 
e 19 de maio, a R$ 27,07 saca de 60 
kg no dia 19 (Cepea/Esalq).

O mercado f inanceiro 
reduziu a projeção para a 
inflação este ano pela 11ª vez 
seguida. A estimativa para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
passou de 3,93% para 3,92%, 
de acordo com o boletim 
Focus, uma publicação ela-
borada todas as semanas, 
pelo Banco Central (BC), 
e divulgada às segundas-
-feiras.

A projeção para a infl ação 
este ano está abaixo do 
centro da meta, que é 4,5%. 
A meta tem ainda limite 
inferior de 3% e superior de 
6%. Para 2018, a estimativa 
caiu 4,36% para 4,34%, no 
segundo ajuste seguido. A 
projeção de instituições fi -
nanceiras para o crescimento 
da economia (Produto Inter-
no Bruto – PIB) permanece 
em 0,50%, este ano e em 
2,50%, em 2018.
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Brasil arrecada muito, mas não dá 
retorno em serviços à população

O estudo “Carga Tributária/PIB x IDH – Cálculo do Índice de Retorno de Bem Estar à Sociedade”, concluído 
em março, leva em consideração a carga tributária em relação ao PIB, ou seja, toda a riqueza produzida no 
País, e o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, que mede a qualidade de vida da população

arrecadação de tributos, continua oferecendo um péssimo retorno 
aos contribuintes, no que se refere às condições adequadas para 
o desenvolvimento da sociedade como, qualidade do ensino, 
atendimento de saúde pública, segurança, saneamento básico, 
entre outros serviços, fi cando estagnado seis anos consecutivos 
e vendo outros países com carga tributária menor ou equivalente 
evoluírem no ranking.”, observa (IBPT).

Declaração de quitação 
anual de débitos

Mercado reduz projeção de 
infl ação para 3,92% este ano

Para as instituições finan-
ceiras, a taxa básica de juros, 
a Selic, encerrá 2017 e 2018 
em 8,5% ao ano. Atualmen-
te, a Selic está em 11,25% 
ao ano. 

A Selic é um dos instrumentos 
usados para infl uenciar a ativi-
dade econômica e a infl ação. 
Quando o Copom aumenta a 
Selic, a meta é conter a de-

manda aquecida, e isso gera 
refl exos nos preços, porque 
os juros mais altos encarecem 
o crédito e estimulam a pou-
pança. Já quando o Copom 
diminui os juros básicos, a 
tendência é que o crédito fi que 
mais barato, com incentivo 
à produção e ao consumo, 
reduzindo o controle sobre a 
infl ação (ABr).

Processo Nº 0048678-81.2016.8.26.0100 9ª Vara Cível do Foro da Capital - S/P Edital de Intimação -
Prazo 20 dias - Proc. 0147059-03.2011.8.26.0100. O Dr. Valdir Da Silva Queiroz Junior, Juiz de
Direito da 9º Vara Cível do Foro da Capital - SP, Faz Saber a Edmilson Ferreira Silveira, RG 723.763,
CPF/MF Nº 068.314.318-28, que nos autos da ação de Cumprimento de sentença, requerida por
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue
o pagamento do valor de R$ 17.112,08, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa 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, aos 13 de Dezembro de 2016.   (23 e 24)

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002816-73.2016.8. 26.0002/01 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 13ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fernanda
Soares Fialdini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Karina de Souza Barros, CPF 229.993.148-17,
RG 40.822.371.6,que lhe foi proposta uma ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença
por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, objetivando sua Intimação por
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 12.236,40 que deverá ser devidamente
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob
pena de multa 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 30 de março de 2017.                                                                                    (23 e 24)


