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INICÍO MINHA COLUNA comentando a ação civil pública 
contra a Globo que corre em segredo na justiça do trabalho no Rio 
de Janeiro. Essa ação está por trás do processo que a emissora de-
sencadeou recentemente para renegociar com seus contratados.

ARTISTAS, EXECUTIVOS E JORNALISTAS além 
de profi ssionais de altos salários estão sendo chamados para 
trocar contratos de pessoa jurídica por pessoa física, ou seja 
com carteira assinada. “A Despejotização”, como é chamado 
o processo de substituição de empresas por pessoas físicas.

ELA É TEMIDA por muitos profi ssionais,até porque todos 
preferem ser PJs (Pessoas Jurídicas) porque têm a sensação que 
ganham mais, já que os descontos são menores. Fausto Silva, Ana 
Maria Braga, Luciano Huck e Fátima Bernardes por exemplo são PJs. 

MUITOS ATORES , diretores, repórteres e ân-
coras do jornalismo também fazem parte desse grupo. 
A ação partiu de denúncias de profissionais da Globo, 
que acusam a emissora de driblar as leis trabalhistas 
uma vez que ela não tem custos empregatícios com PJs. 

QUESTIONADA PELA COLUNA, a Globo con-
fi rma que está sendo processada na Justiça do Trabalho 
do Rio de Janeiro,mas nega que estaria prejudicando ou 
dando prejuízos aos seus profi ssionais. Para seus direto-
res é uma questão de aprimoramento de uma nova gestão.

A CANTORA Solange Almeida viu seu nome envol-
vido em uma grande polêmica, desde que decidiu entrar 
na justiça contra sua antiga banda “Aviões do Forró” e 
seus empresários. No entanto a coluna apurou que  o jogo 
virou contra a cantora e agora ela pode ser condenada a 
pagar 17 milhões em indenização para o “Aviões do Forró”.

CARLOS MASSA, o Ratinho, confi rma à coluna a compra 
da Rádio Estadão,por volta de 50 milhões, e afi rmou que dentro 
de um mês irá assumir a emissora para transformá-la na sede 
principal da Rede Massa de Rádio, hoje com mais de 40 emissoras.

AFASTADA da teledramaturgia desde 2014,quando fez a 
série “Dupla Identidade”, Luana Piovani passou a investir na sua 
carreira de apresentadora e vem tentando conquistar seu espaço 
na TV portuguesa. Porém seu programa na TVI o “Like Me” foi 
tirado do ar por falta de audiência. Ela está voltando para o Brasil.

JÁ A QUATRO semanas o jornalista Mauro Naves conti-
nua afastado da Globo e vive uma situação de completo isola-
mento. Ele não foi sequer chamado à emissora para conversar 
pessoalmente sobre os fatos que causaram seu afastamento.

F R A S E  F I N A L :  Te n h a  c u i d a d o  c o m 
o  d i a  s e g u i n t e  a o  ê x i t o  ( Ti t u  M a i o r e s c a ) .

TONY AUAD E OS 
BASTIDORES DA TV

central-noticia@bol.com.br
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

O pretendente: FLÁVIO LOPES RODRIGUES FILHO, nascido nesta Capital, Cerqueira 
César - SP, no dia 19/07/1986, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Flávio Lopes Rodrigues e de Simone 
Navas Barreiro Rodrigues. A pretendente: MYLENA TAJA TREVISANI, nascida em 
La, Paz, República da Bolívia (transcrição feita no 1º Subdistrito - Sé, desta Capital), no 
dia 13/12/1987, estado civil solteira, profi ssão professora, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Omar Yamal Taja Kruger e de Enedir Trevisani Leite.

O pretendente: EMERSON CORREIA E CORREIA, nascido em Euclides da Cunha - 
BA, no dia 11/07/1998, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eraldo de Sousa Correia e de Rosenaide 
Silva Correia. A pretendente: CELIZELMA CASTRO FERREIRA, nascida em São 
Luís - MA, no dia 28/06/1989, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Severo Costa Ferreira e de Elma 
Lucia Castro Ferreira.
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As crianças fazem parte 
dos 32 mil migrantes 
mortos ou desapareci-

dos no mesmo período, embora 
a OIM alerte que os dados 
estejam incompletos e que o 
número real de vítimas seja 
certamente maior, em particu-
lar entre menores, cujos casos 
são menos relatados do que os 
de adultos.

Todos esses dados são reco-
lhidos pelo Projeto de Migran-
tes Desaparecidos da OIM, 
que divulga um relatório anual 
desde 2014 e que neste ano 
conta, pela primeira vez, com 
a colaboração do Unicef.

As duas agências das Nações 
Unidas (ONU) manifestaram 
a intenção de reforçar essa 
colaboração para melhorar 
os dados sobre as crianças 
migrantes, incluindo aquelas 
que permanecem na estrada. O 
maior número de vítimas é re-
gistrado no Mediterrâneo, com 
17.900 (2014-2018), havendo 
ainda 12 mil casos em que se 
desconhece o paradeiro ou não 
foram recuperados os corpos.

Em 2018, houve uma redução 
de 26% nas mortes no Mediter-
râneo (2.299 face a 3.239 em 
2017), embora a organização 
alerte que foi acompanhada 
por uma redução acentuada 
- de dois terços - no número 
de migrantes que tentam atra-
vessá-lo (de 144.301 há dois 
anos para 45.648 em 2018). O 
relatório destaca que “o perigo 
de morrer” no Mediterrâneo 
“aumentou em 2018”, uma vez 
que até as estatísticas mais 
conservadoras estimam que 
3% dos migrantes que tenta-

Migração: mais de 1.600 
crianças morreram ou 

desapareceram em 5 anos
Mais de 1.600 crianças migrantes morreram ou desapareceram entre 2014 e 2018 quando tentavam chegar sozi-
nhas ou com as suas famílias a um lugar seguro, informou a Organização Internacional das Migrações (OIM)

ram atravessar o Mediterrâneo 
no ano passado acabaram por 
morrer, face a 2% em 2017.

No ano passado, houve 
também forte aumento de 
vítimas na rota ocidental do 
Mediterrâneo, que corresponde 
àquela que os migrantes tomam 
para tentar chegar à costa de 
Espanha, com 811 mortes, em 
comparação com 224 um ano 
antes. A rota central, para os 

migrantes que tentam chegar à 
Itália ou a Malta desde a Líbia, 
continua a ser a mais perigosa, 
com 1.314 mortes e desapare-
cimentos, embora o número 
signifi casse uma redução de 
mais da metade em relação a 
2017.

Outra rota arriscada para os 
migrantes é a fronteira entre 
o México e os Estados Unidos, 
onde 1.907 pessoas morreram 

nos últimos cinco anos, incluindo 
26 crianças, embora apenas no 
primeiro semestre deste ano já 
tenham sido notifi cadas 13. A 
imagem dos corpos de um pai e 
de sua fi lha, que morreram afoga-
dos quando tentavam atravessar 
clandestinamente a fronteira 
México-Estados Unidos, sus-
citou indignação internacional 
ao mostrar o drama migratório 
vivido na região (RTP/ABr).

Segundo as estatísticas, o maior número de vítimas é registrado no Mediterrâneo.

 O principal objetivo de uma 
empresa é ter rentabilidade e 
crescer. E os custos logísticos 
representam parte importante 
dos gastos de muitas corpora-
ções, tendo impacto relevante 
nos resultados fi nanceiros. De 
acordo com o Instituto de Lo-
gística e Supply Chain (Ilos), 
os custos logísticos no Brasil 
equivalem a mais de 10% do 
PIB do País, com forte infl uên-
cia da atividade de transportes. 

Neste sentido, uma logística 
efi ciente pode representar a 
solução para manter a susten-
tabilidade dos negócios, pois 
colabora com a redução de 
custos e o aumento do nível de 
serviço, cria efi ciência e pode 
auxiliar ainda a atrair novos 
clientes, segundo a Intecom 
Logística. Com mais de 15 
anos de atuação, o integrador 
logístico é um dos principais 
players neste setor, sendo um 
importante parceiro para as 
companhias que demandam 
transporte e armazenamento 
de cargas em todo o território 
nacional, de maneira efi ciente. 

De acordo com o seu diretor 
executivo, Marcelo Florio, 
uma logística eficiente pode 

Dicas para ter uma logística 
efi ciente no segundo semestre

impactar de maneira posi-
tiva a rentabilidade de uma 
empresa, agregando valor 
ao negócio e ao cliente e, 
inclusive, maximizando os 
lucros. “A logística de uma 
empresa é parte integrante 
da estratégia, responsável por 
estabelecer vantagem com-
petitiva, gerar a conquista 
de novos clientes e aumento 
das vendas”, afirma. 

Confi ra as maneiras de uti-
lizar a logística a favor do seu 
negócio, de acordo com Florio:

1 – Analise os custos 

de cada etapa - Os custos 
logísticos são uma preocu-
pação recorrente de muitos 
gestores empresariais. Por 
isso, o primeiro passo para al-
cançar a efi ciência e ganho de 
performance está associado a 
compreender e identifi car qual 
é o valor despendido para cada 
uma das etapas do ciclo logís-
tico. Em armazenagem e dis-
tribuição, alguns fatores, como 
produtos parados em estoque 
por muito tempo e transporte 
sem planejamento, originam 
custos desnecessários.

2 – Revise os processos e 

diminua despesas - Ao enten-

der o custo de cada etapa da 
cadeia logística, chegou o mo-
mento de revisar os processos 
e aperfeiçoá-los ou acabar com 
aqueles que são considerados 
inefi cientes. Neste sentido, é 
necessário analisar despesas 
considerando as particulari-
dades da operação. Compreen-
dendo este contexto, pode ser 
elaborado um planejamento 
mais assertivo, visando melho-
res resultados. 

3 – Tenha uma ótima 

entrega e conquiste novos 

clientes - Atuar com um nível 
de serviço logístico acima da 
média, oferecendo pontua-
lidade na entrega da carga, 
representa, sem dúvidas, um 

diferencial competitivo. É 
preciso verifi car quais são as 
etapas que geram inefi ciência 
ao processo como um todo e 
precisam de solução. Busque 
sempre oportunidades de au-
tomatizar processos.

4 – Alcance resultados 

consistentes - Com a prática 
de uma gestão logística efi ciente 
e do melhor desempenho envol-
vendo toda a cadeia, o resultado 
certamente será o aumento do 
nível de serviço, a otimização 
dos custos e o alcance da renta-
bilidade. Consequentemente, o 
cliente fi nal terá a percepção da 
melhoria da qualidade do serviço.

Fonte e mais informações 
(www.intecomlogistica.com.br).

Pesquisas da empresa norte 
americana Forum Corporation 
apontam que o bom relacio-
namento com o cliente é o 
capital de maior valor em uma 
empresa. 

É na loja (ou ponto de venda/
PDV) que o trabalho de campo e 
a magia por trás de um negócio 
acontecem. Prova disso é que, 
daqueles que mudam de marca 
ou não voltam a comprar, 15% 
o fazem buscando um produto 
mais barato; 15% migram para 
um item melhor; 21% mudam 
por falta de contato e atenção 
pessoal e 49% porque a aten-
ção era de baixa qualidade ou 
ruim. Ou seja, a maior parte dos 
lojistas perde consumidores (e 
clientes) por questões relacio-
nadas ao atendimento. 

Em outras palavras, o aten-
dimento é essencial no mundo 
empresarial, seja com clientes, 
funcionários ou fornecedores – 
é o que diferencia e direciona 
o sucesso (ou não) do negócio. 
Pois pode-se ter o melhor 
produto ou serviço em uma 
localização estratégica, mas se 
o outro tiver uma experiência 
ruim no contato com sua marca, 
a probabilidade de ele não reto-
mar um segundo contato é alta.

É comum se concentrar muito 
na captação e na abordagem de 
novos consumidores, entretan-
to, fazer isso sem pensar em 
como conquistá-los defi nitiva-
mente é um problema. Em uma 
era em que a tecnologia ganhou 
espaço e o contato interpessoal 
diminuiu, a personalização 
no atendimento é a cereja do 
bolo de uma boa estratégia de 
vendas, marketing e fi delização. 
Se nos primeiros contatos a sua 
empresa for capaz de impressio-
nar e de convencer o prospect 
de que fazer negócios com a sua 
marca é vantajoso, conseguirá 
garantir que ele retorne à loja 
e aumente seu tíquete médio.

Nesse caminho, o atendente 
pode (e deve) transmitir a 
emoção e a experiência de um 
consumo por meio da comuni-
cação, da atenção e do cuidado 
com o próximo, independe 
da sua idade, classe social e 
sexo. Aqui, os pequenos gestos 
contam, tal como perguntar 
nome, ser educado, sorridente, 

O atendimento pessoal 
na era da tecnologia

empático e, acima de tudo, so-
lícito. Por outro lado, a postura 
indiferente, invasiva, arrogante 
e sem empatia devem, termi-
nantemente, ser evitados. 

Otimizar o relacionamento 
com o cliente no PDV aumen-
ta as chances de fi delização e 
os índices de recomendação. 
Portanto, pense na maneira 
como sua loja se comunica 
e transforme esse momento 
em algo único para o cliente 
– mesmo que ele vá ao local 
diversas vezes. O diálogo, no 
lugar do pitch de vendas, é uma 
estratégia promissora para esse 
contato mais personalizado, 
mas, ir além das expectativas 
vai trazer, automaticamente, 
uma memória positiva da loja e 
marca ao consumidor, podendo 
convencê-lo a retornar ou indi-
car à experiência a conhecidos. 

O desafi o é deixar a energia 
dos atendentes em alta, inde-
pendente se o produto é bala 
ou urso de pelúcia. Escolher 
pessoas que se encaixem no 
perfi l de negócio e que enten-
dam seu propósito e o papel que 
vão desenvolver para chegar ao 
objetivo de encantar o cliente é 
essencial. Depois, para garantir 
a unidade no atendimento, um 
manual com principais passos 
do atendimento a serem segui-
dos à risca, dará um norte ao 
funcionário e ao empresário, 
que poderá exigi-lo de maneira 
mais clara e objetiva. 

Ah, e nunca se esqueça: a pa-
lavra de ordem para a excelên-
cia nesse quesito é treinamento, 
treinamento e treinamento. Afi -
nal, aprimoramento sempre se 
começa, mas nunca se termina! 

 
(Fonte: Natiele Kraussmann é 

graduada em administração pela
PUC/RS, e sócia fundadora da 

Criamigos (https://criamigos.com.br/).
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Estudantes da área da com-
putação terão uma boa chance 
de colocar em prática seus 
conhecimentos em desenvol-
vimento de softwares e ainda 
concorrer a um e-reader na 
Maratona de Programação da 
Visagio. Já estão abertas as ins-
crições para a competição que 
acontecerá dia 3 de agosto, em 
São Paulo. Na disputa, 12 equi-
pes - de duas ou três pessoas 
- terão três horas para resolver 
seis desafi os hipotéticos criados 

Inscrições abertas para 
maratona de programação 

em São Paulo
com base em situações vividas 
pelos consultores da Visagio. 
A maratona é voltada para 
alunos de cursos como Ciência 
da Computação, Engenharia 
de Computação, Sistemas de 
Informação, Matemática, Física 
e Engenharias, mas estudantes 
de outras áreas também são 
bem-vindos. A equipe vencedo-
ra ganhará um Kindle para cada 
integrante. Interessados devem 
se inscrever em www.visagio.
com até o dia 20 de julho.
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