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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1057410-68. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Andréa Galhardo Palma, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Francisco Marcelino Gomes, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Adidas Ag e outros, pois a requerida está reproduzindo 
suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por 
danos materiais e morais pelos prejuízos. 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 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, bem 
como presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelos requerentes. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2019.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1000943-54.2015.8. 26. 0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, 
Juiz de Direito da 3ºVC do Foro Regional do Tatuapé - SP, Faz Saber a Corré Magali Rosa Riera 
CPF Nº 049.462.578-37, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de 
cobrança no valor de R$ 3.665,89 referente a taxa de conservação do lote 07, da Quadra QY, do 
Empreendimento Terras de Sta Cristina III, em 04/01/1982. Estando a corré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a 
ação, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de 
que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. São Paulo, 24 de Maio de 2019 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0064393-95. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 18ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Ramos, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Jaqueline de Paula Silva, CPF 280.476.388-90, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. Encontrando-se a ré 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$ 17.220,37, 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 SP, aos 22/04/2019.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0704116-31.2012.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a).Fernanda Mendes  
Simões Colombini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Leda Batista da Silva, e Helio Batista 
da Silva, Brasileiro, Solteiro, RG 13.964.984, CPF 849.733.078-15, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, alegando 
em síntese: ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.760,32, Referente às taxas de 
conservação do lote 06, da Quadra BX, do Empreendimento Terras de Sta Cristina II. 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 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 São Paulo, aos 07/12/2018.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008795-21. 2019.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opde 
beeck, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Patricia Alves Silva, Bras., Solteira, RG 285552703, CPF 
263.936.538-09, que por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
União Social Camiliana. Encontrando-se a ré 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$ 9.653,65, 
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.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001950-59. 2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ªVC,do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Selma S. B. S. Evangelista, RG 26.524.064-5, CPF 101.296.688-
77, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se a ré 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$ 14.997,68, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do CPC). 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 SP, aos 28/06/2019.  

2ª VC – Regional Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001545-85.2014.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha 
de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Deborah Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
FERNANDO DONIZETE ESTEFFEM, CPF 903.156.508-34, que AMC Serviços Educacionais LTDA, 
lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 9.989,81 (Jan/2014), oriundos das 
mensalidades vencidas e não pagas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre 
as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em 
caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo 
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1005970-53.2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha 
de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a MAYARA ALVES AZEVEDO, CPF 429.102.618-83, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória, para o recebimento de R$9.624,58 (Maio/2017), oriundos do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, referente ás mensalidades dos meses 07 a 10 e do 
mês 12 do ano de 2012, vencidas e não pagas. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se o 
presente edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, atualizado ficando 
consignado, neste caso, a isenção de custas e honorários advocatícios, ou no mesmo prazo ofereça 
embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2019. 

4ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001031-
26.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRUNA NATALIA 
SCALIONI DE SOUSA, CPF 368.561.228-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de AMC - Serviços Educacionais LTDA., objetivando o recebimento de R$11.328,39 (Janeiro/2014), 
referente as mensalidades não pagas oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para 
que em quinze dias, a fluir após os vinte dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido e 
honorários advocatícios do valor do débito, que os tornarão isentos das custas e honorários em caso 
de pagamento ou apresente embargos monitórios, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

SIFRA S/A
CNPJ n°. 03.729.970/0001-10 - NIRE 35.300.196.392

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 10 de Junho de 2019
Data, Hora e Local: 10 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social à Rua Eduardo 
de Souza Aranha, n°. 153, sala 31, Bairro Itaim Bibi, São Paulo-SP. Presenças: Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme as assinaturas lançadas no "Livro de
Presença de Acionistas". Convocação: Dispensado o edital de convocação pela imprensa
conforme faculta o artigo 124 § 4° da Lei 6.404/76. Mesa: Por aclamação dos presentes, 
assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Eugenio Schonenberg, que convidou a mim, 
Luis Geraldo Schonenberg, para secretariá-lo. Ordem do dia: (a) Deliberar sobre as contas 
dos administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício 
findo em 31.12.2018, e publicação das Demonstrações Financeiras; (b) A consolidação do
Estatuto Social; (c) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram aprovadas pela 
unanimidade dos acionistas presentes com as abstenções legais, as seguintes matérias: (a) 
As contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras 
do exercício findo em 31.12.2018, as quais foram publicadas no Diario Oficial do Estado e 
no Jornal O Dia na edição de 08.06.2019 simultaneamente; (b) A consolidação do Estatuto
Social por melhor atender aos objetivos sociais. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi suspensa a Assembléia
pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por 
todos os presentes. São Paulo, 10 de junho de 2019. Presidente da Mesa: Paulo Eugenio
Schonenberg; Secretário da Mesa: Luis Geraldo Schonenberg. Acioninistas Presentes: 
Luis Geraldo Schonenberg, Roberto Carlos Pestana Filho, Ilana Renata Schonenberg 
Bolognese, Eleonor Regina Feliciana Schonenberg e Osher Boutique de Investimentos e
Participações Ltda. representada pelos sócios: Luis Geraldo Schonenberg e Marco Aurélio 
Galhardo Rennó. Conforme original lavrado em livro próprio. Paulo Eugenio Schonenberg
- Presidente da mesa. Registrada na JUCESP sob n° 388.685/19-0 em 18.07.2019

Judori Administração,
Empreendimentos e Participações S/A

CNPJ 01.089464/0001-89 - NIRE 35.300.151.101
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 03/06/2019

Data: 03/06/2019; Horário: 16:00 horas; Local: Sede social da Judori Administração, Empreendimentos
e Participações S/A, inscrita no CPF/MF sob o nº 01.089.464/0001-89, NIRE 35.300.151.101, com sede
social na Avenida Paulo Ayres nº 240, sala 06, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de
São Paulo; Publicações: a) Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos
acionistas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; b) Balanço Patrimonial de 31/12/2018
Comparado com 31/12/2017, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado, Relatório da Diretoria - Publicação dispensada em
razão da sociedade preencher os requisitos previstos no artigo 294, “caput” e inciso II da Lei nº 6404/76;
c) Mesa: Sob a presidência do acionista Riccardo Arduini, secretariada por mim Antonio Afonso Simões;
d) Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social; Ordem do Dia e Deliberações:
d-1) Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações
contábeis retro mencionados; d-2) A sociedade apresentou resultado negativo de R$ 2.128,30 (dois mil,
cento e vinte e oito reais e trinta centavos) no exercício de 2018; d-3) Deliberado por unanimidade que não
será constituída reserva legal em razão da existência de prejuízos acumulados. d-4) Eleição da diretoria e
fixação da remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores: d-4-1) Direto Presi-
dente: Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em 26/09/1948, portador da cédula de
identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91; d-4-2) Diretor: Giancarlo
Arduini, brasileiro, solteiro advogado, nascido em 17/11/1982, portador da cédula de identidade
RG. 33.830.765-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 308.224.798-93 e na OAB/SP sob o nº 248.738,
d-4-3) Diretor: Antonio Afonso Simões, brasileiro, casado, advogado, nascido em 05/02/1943, portador da
cédula de identidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 367.310.488-87 e na OAB/SP
sob o nº 51.078, todos residentes e domiciliados na capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo
Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, que exercerão seus car-
gos sem qualquer remuneração; e) Declaração de desimpedimento: O diretor eleito e os diretores
reeleitos que subscrevem a presente ata declaram expressamente para os fins do disposto no artigo 37,
II da Lei nº 8.934/94, com a redação dada pelo artigo 4º da Lei nº 10.194/2001, sob as penas da lei, e sob
responsabilidade, civil e criminal de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas fun-
ções o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus
próprios negócios, que não estão incursos nas restrições que impedem, o exercício das atividades comer-
ciais, não estão impedidos por lei especial nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concor-
rência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da
condenação. f) Outros assuntos de interesse social: Não havendo outros assuntos a serem objeto de de-
liberação foram encerrados os trabalhos, concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que,
na reabertura, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 21 de
março de 2018. (aa.) Riccardo Arduini - Presidente da mesa; Antonio Afonso Simões - Secretario da
Mesa; Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Riccardo Arduini, Riccardo Arduini -
Diretor Presidente, Antonio Afonso Simões - Diretor. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata la-
vrada em livro próprio. Taboão da Serra, 03 de junho de 2019. Mesa: Riccardo Arduini - Presidente da
Mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da Mesa. Diretores Eleitos: Riccardo Arduini - Diretor
Presidente, Giancarlo Arduini - Diretor, Antonio Afonso Simões - Diretor. JUCESP nº 334.574/19-5
em 26.06.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Eduardo Moisés

Como saber se 
sua empresa está 
em crise

Geralmente o 

empresário tende a 

ignorar os primeiros 

sinais de crise, 

achando que é apenas 

um período ruim, 

continuando a gerir 

seu negócio da mesma 

forma a espera que 

a situação melhore. 

Entretanto, muitas 

vezes não é isso que 

acontece e o empresário 

se vê no meio do olho 

do furacão, fechando 

meses em defi cit, tendo 

que injetar dinheiro 

e literalmente “nadar 

contra a maré”. Muitas 

vezes o naufrágio é 

eminente e poderia ter 

sido evitado se a crise 

fosse diagnosticada a 

tempo.

A identifi cação rápi-

da da crise propicia 
um leque maior de 

alternativas disponíveis e a 
solução fi nanceira pode ser 
alcançada mais facilmente, 
quando acompanhada da re-
estruturação do negócio, seja 
através de análise operacional 
ou do próprio mercado no qual 
a empresa atua. Entretanto, 
quando os primeiros sinais 
de crise são ignorados e os 
recursos da empresa passam 
a ser deteriorados, o resgate 
dessa empresa se torna mais 
difícil, havendo a necessidade 
de lidar com credores e muitas 
vezes tomar medidas jurídicas 
para preservação da empresa. 
Para evitar um diagnóstico 
tardio, o empresário deve 
ater-se à alguns sinais, como: 
perda de clientes, falta 

de caixa para pagamento 

de fornecedores, cresci-

mento da inadimplência 

dos credores, descontrole 

do estoque, rotatividade 

de funcionários anormal, 

falta de planejamento, 

perda de qualidade, falta 

de reserva para investi-

mento no negócio, perda 

de liderança, desânimo 

motivacional, dentre outros. 
Ao ver seu negócio desa-

bando diante dos seus olhos 
o empresário tende primeiro 
a negar a situação, depois a 
agir com raiva, buscando um 
culpado para a situação que 
se encontra. Apenas quando 
aceita o que esta acontecendo, 
reconhece de fato a situação 
em que se encontra e passa 

a buscar racionalmente solu-
ções que lhe tirem do buraco. 
Portanto, ao reconhecer a cri-
se, deve se buscar um diagnós-
tico inicial rápido, destacando 
os principais problemas da 
empresa, as ações necessá-
rias, o custo estimado para as 
medidas, com respectivos pra-
zos bem como as alterações 
operacionais eventualmente 
necessárias para resgatar essa 
empresa. A implementação de 
tais medidas depende do com-
prometimento dos gestores e 
dos funcionários, da compre-
ensão dos fornecedores e de 
muita determinação e calma 
durante todo o processo. 

Quanto mais rápido o em-
presário agir diante dos 
primeiros sinais de crise, 
menores serão os estragos e 
maior a chance de retomar a 
saúde da empresa “doente”.

Essas ações corretivas para 
recuperação da empresa, 
evitando seu estado de insol-
vência ou restrição de caixa, 
denominam-se turnaround, 

sendo que quem liderar a 
implementação dessas ações 
deve agir com transparên-
cia, rapidez e organização, 
resolvendo os problemas em 
escala de acordo com a sua 
gravidade.  O líder do tur-
naround deve ocupar cargo 
de alto escalão na empresa, 
sendo que algumas ações para 
reestruturação fi nanceira e 
operacional da empresa em 
crise pode englobar o reperfi -

lamento de dívida (apresen-
tação de plano de pagamento 
aos credores, evitando falta 
de fornecimento de matéria 
prima ou mesmo de crédito 
bancário); a análise de 

projetos e investimentos 
(com a suspensão provisória 
daquilo que não for essencial à 
continuidade do negócio); e a 
análise na distribuição dos 

lucros (gerando maior fl uxo 
de caixa livre, adequando-se 
o pró-labore dos sócios de 
forma razoável, dando maior 
credibilidade ao projeto de 
reestruturação perante os 
credores).

Ressalta-se que cada ne-
gócio é único, possuindo 
características que lhe são 
peculiares, cabendo a crise 
ser analisada caso a caso. 
Porém, algo é essencial em 
todos os casos: a percepção 
precoce da crise pelo gestor 
e a implementação urgente 
de medidas que possam salvar 
a empresa e colocá-la nos 
trilhos novamente. 

e
está

Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ nº 25.142.875/0001-59

Retificação - Demonstrações Financeiras 
Exercícios Findos em 31/12/18 e 17 (Em milhares de reais)

Nas Demonstrações Financeiras publicadas neste jornal, na edição de 17.07.19, no campo diretoria, onde se lê: 
Marcus Vinicius Menezes Cardoso, leia-se: Miki Kim.

A demanda por engenheiros de mobilidade será seis vezes maior. 

De acordo com análise da 
consultoria, intitulada 
The US Mobility Indus-

try’s Great Talent Hunt, a nova 
geração de carros elétricos e 
outros serviços de mobilidade 
autônomos vão criar, apenas 
nos Estados Unidos, até 115 
mil novos empregos na próxima 
década. 

Destes 115 mil novos tra-
balhadores, 45 mil exercerão 
funções ligadas à engenharia 
de mobilidade e à computação, 
enquanto outras 70 mil vagas 
serão criadas para profi ssionais 
encarregados de testar e fazer 
a manutenções dos veículos 
elétricos. O estudo destaca 
que não será fácil encontrar 
esses profi ssionais: a demanda 
por engenheiros de mobilidade 
será seis vezes maior que o 
número de habilitados nessas 
áreas previsto para ingressar 
na indústria automotiva.

Hoje, menos de 1% dos 
recém-formados em áreas 
como engenharia ou ciência da 
computação vai para a área au-
tomotiva. Dos engenheiros de 
mobilidade requeridos, oito mil 

Elétricos vão gerar mais de 100 mil 
novos empregos na próxima década

Enquanto alguns se preocupam com os empregos que poderão desaparecer com o avanço da 
tecnologia, estudo do Boston Consulting Group (BCG) em parceria com o Michigan Mobility Institute 
traz dados otimistas para o futuro
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serão apenas para desenvolver 
e construir veículos elétricos, 
outros 5 mil para construir ve-
ículos autônomos e mais 2 mil 
para desenvolver infraestrutura 
das estradas. As fabricantes 
também precisarão de 50 mil 
motoristas para testas os novos 
carros autônomos. 

Mais 10 mil vagas surgirão 
para reparadores de veículos 
elétricos que entendam de 
alta voltagem e baterias; e, 
enfi m, mais 10 mil vagas serão 
oferecidas para profi ssionais 
treinados para calibrar senso-
res e consertar peças robóti-
cas. Em 2030, carros elétricos 

representarão metade de toda 
a venda de veículos novos nos 
EUA. Já os serviços de mobili-
dade, como taxis autônomos, 
representarão outros 10% dos 
novos carros em circulação no 
mesmo período.

Fonte e mais informações: 
(www.bcg.com).

 Cristian Townsend (*) 
 
Para alavancar os números de qualquer empresa, estratégias 

de marketing e vendas são essenciais. 
Quando os profi ssionais de ambas as equipes atuam de forma 

alinhada e planejada, é possível prever bons resultados. Mas, in-
felizmente, o contrário também é válido. Se não há embasamento 
por trás das ações dessas equipes ou a falta de comunicação 
resulta em metas que se perdem pelo caminho, a empresa pode 
acabar pagando um preço alto.  

Para não correr esse risco, avalie 3 falhas em estratégias de 
marketing e vendas que você não pode cometer: 

1- Não entender seus clientes - Abordagens erradas, tanto na 
hora da divulgação quanto na venda, podem afastar ou causar 
uma má impressão nas prospecções. Por isso, é imprescindível 
coletar o maior número possível de dados sobre clientes, como 
metas, comportamentos, preferências, objeções e renda. Com tais 
informações, os gestores podem traçar um tom de comunicação 
ideal, aproximando-se do universo do seu público-alvo.  

2- Agir na hora errada - Para ter um plano de ações assertivo, é 
preciso entender os hábitos de seus clientes e como eles mudam 
de acordo com os dias, semanas e meses. Por exemplo, é possível 
que uma campanha de utensílios domésticos tenha um resulta-
do melhor na primeira semana de junho, pois se entende que é 
quando determinada segmentação compra produtos para casa. 

Atualmente, existem ferramentas tecnológicas que utilizam 
o conceito de Big Data, a interceptação de um grande número 
de dados. Isso porque, com a internet e outros dispositivos, 
temos acesso a uma quantidade humanamente imensurável de 
informações. 

Com sistemas automatizados, é possível verifi car todos esses 
dados de maneira organizada, através de painéis. Assim, gestores 
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de equipes poderão obter muito mais conhecimento acerca de 
seu público, gerando ações mais objetivas e planejadas. Conte-
údos que instiguem o cliente no tempo certo devem ser parte 
das estratégias de marketing e vendas. 

3- Não dispor dos instrumentos certos - Outro erro comum é 
não dispor das ferramentas certas. Se a empresa quiser manter 
a competitividade de mercado, deve procurar por inovações 
que otimizem processos e ofereçam insights assertivos. Um bom 
exemplo são sistemas que usam Inteligência Artifi cial. A IA já está 
em diversos aplicativos e serviços que utilizamos, e a tendência é 
que essa presença ganhe ainda mais força em um futuro próximo. 

Nos dias de hoje, é possível combinar ferramentas que utilizem 
esse conceito aliado à Big Data, com cruzamento entre dados 
de clientes e dados do mercado. Tais sistemas são capazes de 
entender padrões de comportamento e oferecer previsões sólidas 
do futuro. Ou seja, será possível obter análises profundas e insi-
ghts inovadores – tudo muito bem embasado. Um planejamento 
efi ciente serve não só para manter a posição de sua empresa no 
mercado, mas para ganhar autoridade. 

 
(*) - É fundador e CMO (Chief Marriage Offi  cer) da Osorno Analytics, startup de 

Account-Based Marketing, Big Data e Inteligência Artifi cial,
com foco em Marketing e Vendas (www.osorno.ai).

Erros em marketing que podem 
levar uma empresa à falência
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