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2ª VC - Regional Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001476-
88.2017.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) NATHALIA 
DOS SANTOS FEITOZA, Brasileiro, Estudante, RG 48.246.904-3, CPF 375.730.628-77, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o 
recebimento de R$ 21.147,06 (Março/2017), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, firmado entre as partes relativo a mensalidades não pagas dos meses de 04 a 12 do ano 
de 2012. 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, pague o valor supra devidamente corrigido, que a tornará isenta 
das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial. Não sendo embargada 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 22 de julho de 2019. 

3ª VC - Regional Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000318-
18.2018.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GILVAN 
ALBUQUERQUE LIMA, Brasileiro, RG 32.850.155-4, CPF 306.981.078-02, com endereço à Rua 
Domenico Allegri, 325, Apto 33 B, Cidade Tiradentes, CEP 08475-460, São Paulo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em 
síntese: * . 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 * 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 09 
de agosto de 2019. 

Os pedidos de 

recuperação judicial 

de grandes empresas 

aumentaram em 

comparação às 

pequenas e médias.

O crescente volume 
nos pedidos de re-
cuperação judicial 

de empresas visto entre os 
anos de 2011 e 2016, refletiu, 
além das crises vivenciadas 
pelo mercado, o amadureci-
mento do instituto da recu-
peração judicial, previsto na 
Lei nº 11.101, de 2005, que 
se mostrou mais eficaz do 
que a revogada concordata, 
que poucos resultados e 
possibilidades promovia às 
empresas em crise. 

De 2017 a 2019, entretan-
to, o número de pedidos de 
recuperação judicial vem 
caindo, o que pode indicar 
um início de estabilização do 
mercado e da crise econômi-
co-financeira que atingiu o 
País na última década. O que 
surpreende, por outro lado, 
é que, apesar de sensíveis 
as variações dos indicado-
res, nesse mesmo período, 
os pedidos de recuperação 
judicial de grandes empresas 
aumentaram em comparação 
às pequenas e médias, fato 
que preocupa o mercado de 
forma geral.

Sabe-se que a alternativa 
da recuperação judicial tem 
trazido inúmeros benefícios 
e diversas possibilidades às 
empresas em crise, uma vez 
que os meios de superação da 
crise são bastante flexíveis 
e possibilitam a modulação 
a cada negócio, respeitando 
suas peculiaridades, levando 
os credores, desde que viá-
vel o plano de recuperação 
elaborado pela empresa, a 
aprovarem-no, permitindo 
o soerguimento do negócio.

A preservação da empresa 
e sua função social são va-
lores prementes que devem 
ser observados para que se 
mantenham e se cumpram os 
interesses das partes envolvi-
das, seja o Poder Público, em 
relação aos tributos, sejam os 
empregados que dependem 
do sucesso do negócio para 
manutenção da renda, os 
credores em geral que têm 
créditos a receber e podem 
continuar fomentando o 
negócio e fornecendo seus 
bens e serviços e, finalmente, 
a empresa recuperanda, que 
terá continuidade, atenden-
do os interesses dos sócios 
ou acionistas que buscam o 
lucro no negócio.

O que tem se acompanhado 
nesse mercado, entretanto, 

é uma desvirtuação desses 
importantes valores que re-
gem a recuperação judicial, 
especialmente pelas grandes 
empresas que, cada vez mais, 
vêm buscando essa alterna-
tiva para soerguimento dos 
negócios. Os deságios busca-
dos junto aos credores, como 
uma das formas de recupera-
ção da empresa, são cada vez 
mais expressivos e, de certa 
forma, são impostos à maio-
ria dos credores que, indivi-
dualmente, não têm grande 
poder de representação no 
ato da votação do plano de 
recuperação judicial. 

Ainda, pelo fato de que, 
se não aprovado o plano e 
decretada a falência, jamais 
receberão seus créditos, 
em razão da ordem de pre-
ferência nos pagamentos 
legalmente prevista. Em 
determinados processos de 
grandes recuperações judi-
ciais, os pedidos de deságio 
apresentados aos credores 
chegaram ao absurdo de 92% 
e o saldo, ainda, parcelado a 
longo prazo, representando, 
certamente, um prejuízo a 
todo o mercado, com “efeito 
dominó” de graves dificulda-
des a todos os credores.

Agora, além dos grandes 
deságios, tem-se buscado a 
flexibilização dos pagamen-
tos da classe dos créditos 
trabalhistas, que a lei deter-
mina prazo de um ano para 
a liquidação, buscando-se 
prazos mais alongados e, 
inclusive, deságios também 
para esses créditos.

A recuperação judicial, 
portanto, quando bem con-
duzida, dentro dos valores 
e princípios que nortearam 
sua instituição, traz refle-
xos positivos para toda a 
sociedade, porém, quando 
há abusos e estratégias que 
visam, apenas e tão somente, 
a preservação da empresa 
em detrimento a todos os 
demais envolvidos, o que se 
obtém é um prejuízo social 
e manutenção da crise-eco-
nômica do País. Esses fatos 
devem ser observados e 
neutralizados, não só pelo 
Poder Judiciário, mas, es-
pecialmente, pelas empresas 
recuperandas ao formularem 
seus planos de superação 
da crise.

(*) - É sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 

de Direito Público e direito contábil 
(edison.fernandes@ffl  aw.com.br).

(**) - É advogado do FF Advogados, 
atua nas áreas trabalhista, tributária e 

de recuperação de empresas 
(richard.abecassis@ffl  aw.com.br).

Flexibilização de valores 
na recuperação judicial 

e seus refl exos
Edison Carlos Fernandes (*) e Richard Abecassis (**)

É o que aponta um estudo 
realizado em todas as 
capitais pela Confede-

ração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil). Só nos últimos 12 meses 
anteriores à pesquisa, seis em 
cada dez (61%) internautas 
fi zeram alguma compra usando 
aplicativos de lojas.

Para os entrevistados, a faci-
lidade de acesso é o que mais 
estimula a comprar via app 
(52%), uma vez que a aqui-
sição pode ser realizada pelo 
próprio celular, de qualquer 
lugar. Outras razões aponta-
das são praticidade e rapidez 
(46%), oferta de produtos ou 
serviços com melhores preços 
(41%), além da possibilidade 
de organizar as compras de 
acordo com interesses e gosto 
pessoal (26%).

Quanto aos produtos mais 
comprados, os eletrônicos e 
itens de informática (39%) lide-
ram o ranking — percentual que 
chega a 50% entre os homens. 
Em seguida aparecem contra-
tação de serviços de transporte 
particular (37%), vestuário 
(32%), itens para casa (31%) 
e pedidos de comidas ou 
bebidas por delivery (26%). 
“A economia em torno da in-
dústria dos aplicativos deverá 
crescer nos pró-
ximos anos.É 
o  m o m e n t o 
de as marcas 
construírem re-
lacionamentos 
mais próximos 
a seus clientes 
e entenderem 
melhor sobre 
seus hábitos de 
consumo, suas 
necessidades e 
preferências”, 
analisa o pre-
sidente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Júnior.

Outra tendência que vem sen-
do percebida é o peso das redes 
sociais na decisão de compra. 
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Seis em cada dez internautas 
fi zeram compras por meio 

de aplicativos de loja
Os brasileiros vêm se rendendo, cada vez mais, às compras de produtos e serviços por meio de smartphones

A facilidade de acesso é o que mais estimula a comprar 

via app, uma vez que a aquisição pode ser realizada 

pelo próprio celular, de qualquer lugar.

Impactados pelos anúncios de 
grandes varejistas, um terço 
dos entrevistados (33%) disse 
ter adquirido produtos e ser-
viços pelas redes sociais nos 
últimos 12 meses anteriores à 
realização da pesquisa. Entre as 
principais razões, destacam-se 

rapidez e 
praticida-
de (37%), 
g r a n d e 
v o l u m e 
de ofertas 
e promo-
ções vin-
das  dos 
l o j i s t a s 
( 3 6 % ) , 
p r e ç o s 
mais atra-
tivos em 
relação ao 

mercado (32%) e melhor inte-
ração com o canal de atendi-
mento dos anunciantes (28%).  

A pesquisa também mostra 
que os itens de vestuário (37%) 

foram os mais adquiridos pelas 
redes sociais, percentual que 
chega a 44% entre as mulheres. 
Já os eletrônicos e produtos 
de informática (27%) fi caram 
em segundo lugar no ranking, 
empatados com os pedidos de 
comida e bebida por delivery 
(27%). Na sequência apare-
cem os cosméticos, perfumes 
e produtos para cabelo (26%), 
além de itens para a casa (26%), 
como eletrodomésticos, deco-
ração, cama, mesa e banho.

 “O consumidor quer ter aces-
so a canais de compra que per-
mitam escolher o que for mais 
conveniente. Isso signifi ca que 
o varejo precisa continuar de-
senvolvendo experiências que 
atraiam os consumidores e pro-
movam o engajamento. Ou seja, 
é fundamental reduzir cada vez 
mais a distância entre o varejo 
físico e comércio online”, afi rma 
Pellizzaro Junior. O WhatsApp 
extrapola a comunicação pesso-
al e em grupo, pois em cada dez 

consumidores entrevistados, 
dois (18%) realizaram alguma 
compra pelo aplicativo nos 12 
meses anteriores à pesquisa. 

Por outro lado, 82% não 
fizeram nenhuma compra 
neste período. Entre os mo-
tivos pelos quais utilizaram o 
WhatsApp para consumo, 40% 
afi rmaram que o processo é 
mais fácil e rápido se compa-
rado com as transações feitas 
pessoalmente ou por telefone. 
Já 35% gostam da facilidade 
em acessar o histórico das in-
formações armazenadas e 26% 
mencionam a possibilidade de 
receber imagem e vídeos dos 
produtos e serviços. Ainda 
considerando os que usaram o 
aplicativo para compras, 54% 
destacaram o retorno rápido 
na maioria das vezes em que 
se comunicaram com a loja ou 
o prestador de serviços. 

Apesar disso, enquanto 20% 
não obtiveram nenhum tipo de 
resposta, outros 20% garantem 
que na maioria das vezes o re-
torno foi demorado e apenas 6% 
fi caram sem nenhum retorno 
por diversos momentos. No 
geral, 78% dos consumidores 
acreditam que o WhatsApp é 
uma boa forma de as empresas 
se comunicarem com clientes, 
principalmente para tirar dúvi-
das ou receber suporte técnico 
(58%), agendar horários de 
atendimento (35%), enviar 
promoções (31%) e comprar 
produtos ou serviços (20%).

Dentre os consumidores que 
não fi zeram uso do WhatsApp 
para comprar ou trocar infor-
mações com lojas e vendedo-
res, a principal justificativa 
mencionada é o fato de sempre 
terem conseguido resolver 
o que precisava no site ou 
aplicativo da empresa (41%). 
Já 32% afi rmam não gostar de 
ser incomodados por empresas, 
já que a ferramenta é adotada 
apenas para uso pessoal, e 24% 
não confi am no WhatsApp por 
terem medo de sofrer golpes 
(CNDL/SPC Brasil).

Para os entrevistados, 
a facilidade de acesso 
é o que mais estimula 
a comprar via app 
(52%), uma vez que 
a aquisição pode 
ser realizada pelo 
próprio celular, de 
qualquer lugar.

Dener Lippert  (*)

Se um adolescente voltasse 
30 anos no tempo, no momento 
em que a internet como conhe-
cemos foi criada, ele fi caria as-
sustado ao encontrar o mundo 
essencialmente diferente. 

Da mesma forma, é improvável 
que em 1989 profi ssionais de co-
municação tenham sequer imagi-
nado que a conexão remota entre 
computadores seria um fator tão 
determinante para o sucesso de 
negócios. Sonhar com marketing 
digital é uma experiência nova, 
assim como tudo que envolve 
essa estratégia de comunicação. 

Por isso mesmo é tão comum 
surgir tantos experimentos 
confusos, caminhos errados e 
resultados improdutivos nesse 
setor. É parte do processo de 
amadurecimento. Há uma ten-
dência, porém, que ainda possui 
muitos adeptos, mas logo será 
vista como um dor do processo 
de crescimento: franquias de 
marketeiros inativos.

A maioria das oportunidades 
relacionadas às franquias de 
marketing digital oferece ao 
franqueado a possibilidade 
de se tornar uma agente de 
vendas. Ele é encarregado, 

A estrada para ser a maior franquia 
de marketing digital do mundo

por exemplo, de comercializar 
uma ferramenta específi ca com 
possíveis compradores. Não 
que essa não seja uma atividade 
necessária atualmente, mas ao 
depender tanto dessa venda, 
ele vive sob o risco constante 
de algo dar errado e a falência 
se tornar iminente.

O franqueado precisa possuir 
controle sobre o que, de fato, 
consegue agregar valor para o 
cliente. Quando sentimos a ne-
cessidade de aumentar a capilari-
dade geográfi ca da V4 Company, 
essa foi uma das nossas maiores 
preocupações. As peculiarida-
des locais infl uenciam a forma 
como o marketing é realizado, 
mas o processo precisa ser bem 
desenhado para que a qualidade 
seja a mesma em qualquer lugar.

Perto de completar dois anos 
desde que começamos o mode-
lo de franquias, entendemos 
que os dois pontos principais 
para alavancar um modelo 
passa pelo gerenciamento de 
processos e a formação de 
pessoas. Para processos, bus-
camos garantir as melhores 
tecnologias, mantemos um 
acompanhamento constante 
das atividades, investimos em 
P&D e tiramos a obrigação do 
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franqueado de realizar a venda: 
os clientes vêm, na sua grande 
maioria, pela matriz. 

O desafi o para a formação de 
pessoas é mais complexo. Mui-
tas práticas do marketing, até 
pouco tempo reverenciadas, 
agora estão ultrapassadas. A 
maior parte dos profi ssionais 
não conseguiria replicar a 
metodologia desenvolvida em 
seus empreendimentos. Por 
isso, mesmo após um rigoroso 
processo seletivo, os franquea-
dos passam por necessários 100 
dias de treinamento, incluindo 
um estágio remunerado e qua-

lifi cações diversas.
Foi neste cenário que uma 

empresa de marketing criada no 
chão da cozinha de uma perife-
ria do Rio Grande do Sul chegou 
a quase 100 franquias no Brasil 
e desenvolveu projetos para 20 
países. Pelo ritmo e planos para 
os próximos anos, esse número 
deve chegar a 1.000 até 2024. 

A estrada até o rótulo de 
maior franquia de marketing 
digital do mundo ainda está 
sendo pavimentada, mas já 
pegamos um atalho. 

(*) - É CEO da V4 Company 
(https://v4company.com).

O franqueado precisa possuir controle sobre o que, 

de fato, consegue agregar valor para o cliente.
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O Índice de Confi ança 
do Comércio, medido 
pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), subiu 3,2 
pontos em agosto, pas-
sando para 98,7 pontos, 
ante os 95,5 registrados 
em julho. Na compara-
ção com agosto de 2018, 
a alta foi 4,5 pontos. Os 
dados foram divulgados 
pelo FGV-Ibre. Agosto 
registrou o terceiro 
resultado positivo se-
guido, fazendo a média 
móvel trimestral subir 

2,4 pontos, após cinco 
quedas consecutivas. 

De acordo com o Co-
ordenador da Sondagem 
do Comércio da FGV-I-
bre, Rodolpho Tobler, 
a alta refl ete a melhora 
da percepção dos em-
presários com o ritmo 
de vendas. Porém, a re-
cuperação da confi ança 
ainda não foi total. “O 
resultado sugere conti-
nuidade na recuperação 
do setor, em ritmo lento, 
mas um pouco melhor 

do que foi registrado 
no primeiro semestre. 
Melhoras mais expressi-
vas ainda dependem da 
recuperação mais con-
sistente do mercado de 
trabalho e da confi ança 
dos consumidores”.

O mês registrou alta 
em 10 dos 13 segmentos 
pesquisados pelo Ibre. 
Houve melhora expres-
siva do Índice de Situ-
ação Atual, que subiu 
7,1 pontos, passando de 
88,6 para 95,7, o maior 

valor desde dezembro de 
2018, quando o índice 
fi cou em 97,4 pontos. O 
Índice de Expectativas 
teve leve queda de 0,8 
ponto em agosto, depois 
de duas altas, e registrou 
101,8 pontos.

O resultado se re-
fl ete no Indicador de 
Desconforto do Varejo 
Ampliado, índice que 
é composto por itens 
como demanda insufi -
ciente, acesso ao cré-
dito bancário e custo 

financeiro, que apre-
sentou a quarta queda 
seguida, em médias mó-
veis trimestrais. A movi-
mentação do índice in-
dica que os empresários 
têm encontrado menos 
limitações no ambiente 
de negócios. Apesar da 
melhora, o indicador se 
mantém alto, em 109,5 
pontos, fi cando acima 
de 100 pontos desde 
abril de 2014, quando o 
índice foi de 99,7 pontos 
(ABr).

Confi ança do Comércio cresceu 3,2 pontos em agosto

A alta refl ete a melhora da percepção dos 

empresários com o ritmo de vendas.
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