
Para que aconteça 

qualquer transformação 

é necessário arriscar. 

E para arriscar é 

preciso uma boa dose de 

empenho e ousadia 

Vivemos uma era em que 
a constante mudança 
não nos dá mais a opção 

de permitir ou não a transfor-
mação. Seja nas nossas vidas 
pessoais, seja nos rumos que 
seguimos na condução dos 
negócios. Porém, percebo 
que ainda há muita resistên-
cia por parte de empresários 
para realizar esses ajustes e 
passar por novos processos de 
convencimento que visem à 
transformação. Essa condição 
precisa mudar.

Um dado preocupante. 46% 
das empresas brasileiras afi r-
mam que um dos desafi os da 
transformação digital se dá 
por falta de visão estratégica, 
segundo estudo realizado pela 
consultoria KPMG. Ou seja, 
observando o cenário como um 
todo, o nível de conhecimento 
sobre o tema é extremamente 
superfi cial, sobretudo entre os 
líderes de grandes companhias. 
E isso é muito grave, uma vez 
que se cria um ambiente des-
favorável para a transformação 
digital. 

A falta de líderes digitais nas 
empresas tradicionais impede 
o surgimento de novos modelos 
de negócio. Por isso reforço: 
para arriscar é preciso ousar. 
Se muitos diretores entendem 
a importância da transformação 
digital nos rumos das empresas, 
a maioria ainda engatinha nesse 
processo. 

Segundo dados da IDC, um 
em cada três CEOs das três mil 
maiores empresas da América 
Latina tem a transformação 
digital como base de sua estra-
tégia corporativa para este ano. 
Ainda de acordo com a consul-
toria, em 2020, 60% de todas 
as empresas terão articulado 
completamente sua estratégia 
de plataforma digital para toda 
a organização e estarão em 
processo de implementar tal es-
tratégia. É mandatório que essa 
percepção cresça rapidamente.

Mas entre os que já possuem 
essa consciência, o que os im-
pedem de avançar? De novo, 
arriscar. Se manter atualizado 
em um ambiente digital e em 
constante e rápida atualização 
não é tarefa fácil. O entendi-
mento dessas novas tecnologias 
pressupõe tempo. E a busca 
por resultados imediatos im-
pede isso, na visão de muitos 
diretores. Somado a isso, a 
necessidade de investimentos 
fi nanceiro na adoção dessas 

tecnologias e falta de percepção 
clara de seu resultado também 
jogam contra. 

Como justifi car o direciona-
mento de recursos em tecno-
logias que estão em constante 
evolução? Isso também pode 
ser bastante arriscado, argu-
mentam esses líderes. Todos 
esses argumentos são válidos 
e devem ser levados em con-
sideração, porém em certo 
ponto refutados. A principal 
preocupação dos gestores nos 
últimos anos, no Brasil, foi com 
a sobrevivência do negócio. O 
cenário era receita em queda e 
despesas crescentes. 

Essa é uma consequência 
natural entre as empresas. 
Entretanto, difi culdades assim 
sempre vão existir e não devem 
servir como impeditivo para 
uma estratégia de transforma-
ção digital no core-business das 
empresas. Esses ajustes devem 
ser feitos. Do contrário, daqui 
a pouco, a preocupação será o 
tempo perdido. 

Por isso, aproveite o cenário 
atual e ouse. Não se trata de 
competir com companhias 
que já possuem no seu DNA 
uma visão digital, mas de se 
adaptar com a realidade. Para 
isso, é preciso ir ao encontro 
do velho mundo com o novo 
mundo. Ou seja, as empresas 
precisam atualizar não somente 
suas tecnologias, mas também 
seus modelos de negócios, 
encontrando maneiras de se 
diferenciar com novos produtos 
e serviços. 

Aqui um ponto importante: 
sem a reformulação da tecno-
logia e a capacidade desta de 
se adaptar constantemente, 
difi cilmente as companhias con-
seguirão se tornar competitivas 
a ponto de atender as demandas 
e expectativas de seus consu-
midores. Em um ambiente em 
que a transformação digital se 
relaciona de forma inerente 
às mudanças do ambiente de 
negócios, é vital que essa seja 
implementada. 

A falta de incentivos não será 
justifi cada por muito tempo. 
Todo negócio parte para a jorna-
da da transformação digital de 
diferentes pontos. Independen-
te dos objetivos que se almejam, 
das soluções tecnológicas que 
devem ser adotadas e a forma 
como estas serão implementa-
das, o confl ito é um só. Todos 
estão no mesmo dilema. 

Aprender, ajustar e ousar, 
buscando parceiros qualifi ca-
dos, ferramentas adequadas e 
liderança para essa trajetória 
farão todos os investimentos 
se justifi carem.     

 
(*) - É sócio-fundador e CEO do Verity 
Group, especializado em consultoria 
para transformação digital e gestão 

de ponta a ponta.

Sucesso da 
transformação digital 

passa por ajustes, 
aprendizados e ousadia

Alexandro Barsi (*)
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 ASSOCIAÇÃO PARCERIA CONTRA DROGAS
 CNPJ (MF) Nº 01.120629/0001-38

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos todos os membros da Diretoria da Associação Parceria Contra Drogas, para comparecer 
à ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, para deliberar sobre o seguinte assunto: ORDEM DO 
DIA: Previsão de novas Campanhas Preventivas e Educativas Contra o Uso e Abuso de Drogas. 
Discussão da estratégia para a continuidade da entidade. Outros assuntos de interesse geral. 
Eleição para a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A realizar-se: Dia: 06/11/2018 Horário: 
09:00 horas Local: Rua Capote Valente nº439 – Térreo/ Salão – Jardim América – CEP 05409-
001. O presente Edital está sendo enviado via e-mail para cada um dos Diretores e fixado na sede 
da ASSOCIAÇÃO PARCERIA CONTRA DROGAS. São Paulo, 22 de outubro de 2018.

Luiz Lobo - Presidente da Associação Parceria Contra Drogas

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0047995- 54.2010.8.26.0100 (USUC 1057) O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, 
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Manoel Moreno Medeiro e Josiete Nunes dos Santos 
Medeiro, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel 
localizado na Rua Bernardo da Mota, s/nº, lote 13, quadra D - Jardim Soares Distrito de 
Guaianazes - São Paulo SP, com área de 215,92 m², contribuinte nº 115.247.0016-2, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o 
prazo de 20 dias, contestem o feito. 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. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias, expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 
00521 88-15.2010.8.26.0100 (USUC 1158. A Doutora Aline Aparecida de Miranda, MM. Juíza de 
Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SP, do Estado de 
SP,na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)(s) Herdeiros de Joaquim Correa e Cândida Mogarro Correa, 
a saber: Dário Correa, Maria Correa Marconi; Herdeiros de Walter Fernandes dos Santos, a saber: 
Therezinha Eliete Fernandes dos Santos, José Jesus de Vasconcelos, Viviane Aparecida Fernandes 
dos Santos; Confrontantes, a saber: Jaime Ramos Ferreira, Luiz Ceolin, Iracy da Silva Ceolin, Ronaldo 
Pereira de Souza, Maria Cristina Rotero de Souza, Eurico José da Silva, Maria Terezinha Silva, Jurandir 
Ramos Ferreira Filho, Marlene Mufalo Ferreira, Sandra Regina Ceolin, Itamar Lima dos Santos, Julio 
Famelli, Jaime Ramos Ferreira, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que José Antônio Lizardo 
e Joana Darque Bossolan Lizardo, ajuizaram ação de Usucapião, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua Manoel Dias do Campo, nº 296 Casa Verde 23º Subdistrito Casa 

no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
25 e 26/10                                                                                                       

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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ACÚMULO DE FUNÇÃO
Empresa pode incluir cláusula no contrato de trabalho da operadora 
de caixa, que deve fazer vendas sugestivas como parte da sua função, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EFETUOU O ALISTAMENTO MILITAR, ENTRETANTO 
NÃO FOI CONVOCADO, A EMPRESA PODE DEMITI-LO?

O alistamento militar sem que ainda haja data para apresentação ou 
confirmação do recrutamento, por si não garante nenhuma estabili-
dade legal, vez que não há previsão legal. Assim, o mero alistamento, 
permite que o empregado proceda a dispensa, salvo, previsão de 
estabilidade em acordo ou convenção coletiva.

VEÍCULO PARA VISITAR CLIENTES
Empresa que disponibiliza um carro para o funcionário tanto para 
visitar clientes como para ir embora para sua residência, deve preparar 
contrato especial, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR
MEI que pretende recolher GPS complementar, qual o código que deve ser 
utilizado, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO PARA ENTREGAR O E-SOCIAL PARA AS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS?

O procedimento estabelecido nas Resoluções 3 e 4 do Conselho gestor, 
indicam que as ME´s e EPP´s (sem mencionar o faturamento) devem enviar 
a primeira fase do eSocial (eventos S 1000 a S 1080) até 31.08.2018. Caso 
prefiram poderão fazê-lo apenas a partir de 01.11.2018, contudo deverão 
enviar nessa ocasião todas as fases em conjunto (primeira e segunda fases).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO
MEI que executa prestação de serviço de pedreiro para condomínio, terá 
incidência de INSS sobre a nota fiscal emitida? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Cia. Melhoramentos Miami do Sul
CNPJ n°. 60.584.612/0001-09

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Srs. Acionistas dessa sociedade, a se reunirem em AGO/ E que se realizarão cumulativamente no próximo dia
05/11/2018, as 16:00 horas, em sua sede social, a Rua da Glória, 332, 4° andar, sala 43, nesta Capital, a fim de deliberarem: 
a). Leitura, exame, discussão e votação do relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstração do Resultado do Exercício 
e demais demonstrativos financeiros, referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2016 e em 2017; b). Eleição da
Diretoria para novo período estatutário; c). Encerramento das atividades Filial Itanhaém;  d). Passar a empresa de S.A. para
Ltda. e). Outros assuntos de interesse social; Encontram-se a disposição dos Srs. Acionistas na Sede Social, os documentos 
a que se refere o artigo 133 da lei n° 6.404/76. São Paulo, 26/10/2018. Diretor Presidente: Hissao Okaue.   (26, 27 e 30/10/18)

Diogo Lupinari (*)

O comércio é um grande 
exemplo disso: basta 
olharmos para a Ama-

zon, segunda empresa mais 
valiosa do mundo, que recente-
mente atingiu o incrível valor de 
mercado de U$ 1 trilhão.

Não é por acaso que cada 
vez mais as marcas do varejo 
físico tradicional se convencem 
de que é preciso investir em 
tecnologia para proporcionar 
uma experiência digital para 
seus clientes. De acordo com a 
última pesquisa anual da JDA/
PwC, com mais de 350 varejistas 
globais, a transformação digital 
é prioridade nos investimentos 
do setor.

Em paralelo, uma nova ge-
ração de micro e pequenos 
empreendedores aproveita as 
facilidades que a tecnologia 
oferece para lançar o seu pró-
prio negócio virtual ou conec-
tar a sua loja física à internet, 
aproximando-se de um público 
que se espalha do norte ao sul 
do país. Todo esse movimento 
de mercado se explica pelas 
inúmeras vantagens que a tec-
nologia proporciona para o co-
mércio de bens e mercadorias.

Com a possibilidade de migrar 
sua loja para o ambiente digital 
e ainda colocar seus produtos 
nas vitrines dos marketplaces, 
o varejista ganhou novos canais 

A transformação digital mudou 
as relações de compra e venda

É fato que a revolução tecnológica favoreceu vários setores da economia que investiram pesado para 
melhoria de seus produtos e serviços

o produto dentro da loja física 
e efetue a compra à distância 
para recebê-lo na sua própria 
casa. Nessa situação, a loja física 
funciona como um centro de ex-
periências e demonstração de 
produtos, dispensando custos 
com estocagem na loja. 

E não para por aí: a tecnologia 
segue impulsionando novas 
formas de interação entre mar-
cas, varejistas e consumidores, 
que passam pela evolução de 
processos de distribuição e 
logística (com operações de 
cross-docking e drop shipping, 
por exemplo), lojas disponíveis 
dentro das redes sociais, chat-
bots que permitem que clientes 
interajam com atendentes vir-
tuais inteligentes e ferramentas 
de recomendações automáticas 
de produtos, a partir da análise 
de perfi l de compra e navegação 
nas lojas virtuais e nas mídias 
sociais.

Como se observa, as relações 
de comércio nunca mais serão 
como antes. Nesse contexto, 
vale a pena o varejista investir 
parte do seu orçamento em di-
ferentes soluções e fi car de olho 
nas novidades que o mundo da 
tecnologia tem para oferecer. 
Quem permanecer apenas na 
loja física estará perdendo 
grandes oportunidades.

(*) - É CEO e cofundador da Wevo 
(wevo@nbpress.com).

de venda para atender o consu-
midor, entregando praticidade 
e preços atrativos. Para vende-
dores que atuam num segmento 
de vendas muito específi co, a 
inovação tecnológica fez nascer 
os chamados marketplaces de 
nicho, shoppings virtuais que 
atraem uma audiência quali-
fi cada e engajada na compra 
de produtos de uma mesma 
categoria.

A tecnologia no e-commerce 
ainda permitiu que a própria 
indústria se aproximasse do 
cliente fi nal sem intermediários, 
ao possibilitar a venda direta 
para o consumidor. Dessa for-
ma, as marcas se aproximam 
das pessoas e entendem quais 

são suas preferências e hábitos 
de consumo, o que impacta 
diretamente na confecção de 
novos produtos que circulam 
no mercado.

Mas talvez o maior impacto da 
transformação digital no setor 
se traduza na integração entre 
o mundo digital e o mundo físico, 
expressa no conceito de venda 
“omnichannel”. Por ele, o cliente 
compra pela internet e retira seu 
pedido numa loja física, que fun-
ciona como um centro de coleta 
e distribuição, com benefícios 
de frete grátis e menores prazos 
para recebimento do produto, 
por exemplo.

O omnichannel também per-
mite que o cliente experimente 
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Cardápio 
adequado a 
diabéticos

A Câmara analisa projeto do 
deputado Sandes Júnior (PP-
-GO) que pretende obrigar 
restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimentos similares a 
oferecer cardápio adequado 
às pessoas acometidas por 
diabetes. Conforme o texto, o 
infrator está sujeito às sanções 
previstas no Código de Defesa 
do Consumidor.

Segundo o autor da proposta, 
o diabetes precisa ser preveni-
do e combatido, já que é, entre 
as doenças crônicas não trans-
missíveis, uma das patologias 
responsáveis por expressivo 
número de mortes no Brasil – 
5,3% do total, segundo dados 
de 2011 do Ministério da Saúde.

“Os estabelecimentos co-
merciais que se proponham 
a servir alimentos ao público 
precisam ser chamados à as-
sunção da sua responsabilidade 
e ao exercício do seu papel 
para o estancamento desses 
números”, diz Sandes Júnior. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Defesa do 
Consumidor; de Seguridade 
Social; de Desenvolvimento 
Econômico; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Você encara o não como 
sentença ou desafi o?

Mário Rodrigues (*)

Quando nos deparamos 
com a palavra não em nosso 
caminho, seja na vida pessoal 
ou profi ssional, temos duas 
opções.

Encarar a situação como 
uma sentença ou como um 
desafi o a ser conquistado. 
Particularmente, sempre 
encaro como um desafio. 
Um dos melhores exemplos 
que posso passar é como 
algumas crianças lidam com 
a questão. Diante de uma 
negativa, algumas choram, 
fi cam tristes e se dão por 
vencidas, mas outras usam o 
não como uma alavanca para 
a busca do sim. 

Ficam mais determinadas, 
partem para outros artifícios 
e chegam a mudar comple-
tamente a abordagem para 
a conquista do tão esperado 
sim. Quando trazemos essa 
realidade para a área profi s-
sional, temos que lidar com o 
não como um estimulante para 
alcançar nossos objetivos nas 
negociações. 

Para o vendedor, por exem-

mundo dos negócios. Todas 
as vezes que encontramos um 
desafi o é fundamental lembrar 
que o não é um convite, é a 
premissa da busca pelo sim. 
O sim pelo sim de forma gra-
tuita, não precisa de você, ele 
é autossufi ciente. 

Por isso, a determinação, a 
inconformidade com o não é 
fundamental para nos manter 
vivos. O não pode ser encarado 
como uma sentença ou como 
um desafi o. Encare como um 
desafi o!

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro 
de Vendas (www.ibvendas.com.br).

plo, é uma excelente oportuni-
dade de desenvolver técnicas 
para conquistar um cliente, já 
que ele é um dos profi ssionais 
que mais escuta a palavra não ao 
longo de toda a carreira. O não 
nos possibilita avaliar a situação 
de uma forma mais ampla, espe-
culadora e nos força a encontrar 
um caminho diferenciado para 
que possamos chegar ao sim 
do triunfo. 

É preciso ter em mente que o 
diferencial entre uma vitória e 
uma derrota é como vamos lidar 
com os “nãos” que recebemos, 
para tentar encontrar uma sa-
ída cada vez mais assertiva no 
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Posicionamento político 
pode ser intenso, não tenso

Allessandra Canuto (*)

Em pleno período de segundo turno das eleições presidenciais, 
com a disputa tão polarizada, a necessidade de defender uma 
posição tem levado à discórdia amigos, familiares e até casais, 
gerando situações que parecem incontornáveis.

Pode parecer uma atitude corajosa defender uma ideia sob 
qualquer circunstância. Mas, na verdade, esse comportamento 
está mais relacionado a uma necessidade de marcar território, 
mesmo que as consequências sejam dramáticas. Estamos vivendo 
em uma época em que é preciso se posicionar para ser valorizado. 
Porém, como fazer isso? Em primeiro lugar, o ideal é abandonar 
acusações genéricas e violentas e adotar uma atitude onde o 
bom senso e o respeito ao próximo prevaleçam.

As redes sociais precisam ser utilizadas com cautela, prin-
cipalmente no que diz respeito à vida profi ssional. É preciso 
tomar medidas concretas para tornar a Internet uma ferramenta 
adequada ao uso de cada um – discussões abertas ao público 
podem repercutir negativamente entre colegas de profi ssão e 
empregadores. Usar fi ltros para conversar sobre política com 
pessoas que entendem as suas preferências pode ser uma so-
lução efi ciente.

Neste momento, é necessário contar com a inteligência emo-
cional para lidar com questões tão sensíveis. Caso contrário, 
fi ca visível a falta de equilíbrio em assuntos que necessitam de 
refl exão ética. É preciso ter coerência e cada um de nós deve 
lembrar que ser intenso não signifi ca ser tenso.

Hoje, os ânimos estão exaltados e devemos modifi car o com-
portamento online corriqueiros, como postar comentários e 
compartilhar posts, entre outros. Agora, é o momento de procurar 
os “rivais” e propor um acordo: concordar em discordar. Essa ati-
tude mostra maturidade, respeito às diferenças e principalmente 
a relevância do bem-estar familiar na vida de cada um de nós.

(*) - É especialista em gestão estratégica de confl itos e negociação, 
facilitação e treinamento para potencializar negócios através do 

desenvolvimento de pessoas. É sócia e palestrante da AlleaoLado. 
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