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A tendência do mundo 

corporativo é a 

Transformação Digital. 

Entretanto, esse tema 

não se trata apenas 

da aplicação de novas 

tecnologias dentro das 

empresas. 

Esse é um conceito am-
plo que engloba outros 
fatores como os valores 

de uma companhia, sua cultura 
organizacional, colaboradores 
e os modelos operacionais 
e processuais. Diante deste 
cenário, é possível identifi car 
a tecnologia como um habili-
tador para a inovação com o 
potencial de alterar cadeias de 
valores e modelos de negócios. 

Cada companhia enxerga a 
transformação digital sob uma 
ótica diferente considerando 
as suas individualidades como 
o segmento em que está inseri-
da, as tendências do seu nicho 
de mercado e dos concorrentes 
e, principalmente, os anseios 
dos seus clientes fi nais. 

Atualmente, no mercado 
existem algumas companhias 
que praticam abordagens 
tradicionais, que consistem 
em ofertar somente soluções 
e tecnologias de prateleiras. 

O foco dessa atuação é corri-
gir problemas ou implementar 
melhorias em processos de for-
ma isolada. Esse é um cenário 
evidente nas companhias que 
não possuem áreas de projetos 
ou a equipe de TI atua sem 
alinhamento com negócios, 
ou seja, não possuem um time 
dentro da organização que 
possua uma visão holística. 

Essa abordagem direta com 
o foco somente em tecnologia 
possui, na maioria das vezes, 
um resultado não satisfatório 
e um cliente frustrado porque 
encontra dificuldades para 
integrar os seus sistemas 
com outras aplicações e está 
desalinhado com os objetivos 
estratégicos da companhia, ou 
seja, não consegue suportar 
os processos de negócios do 
início ao fi m. 

Algumas organizações ainda 
possuem resistência sobre o 
tema de consultoria, princi-
palmente as nacionais. Outras 
empresas não sabem o que, de 
fato, precisam para iniciar a sua 
jornada de Transformação Di-
gital. Mas, nesse cenário, existe 
a consciência da necessidade 
e a vontade pelas companhias. 
Isso está retratado no estudo 

de 2019 da Dell Technologies 
em parceria com a Intel, no 
qual foi constatado que 70% 
das empresas de médio e 
grande porte já possuem pla-
nejamentos e investimentos 
para a digitalização dos seus 
negócios rumo à inovação. 

Em paralelo às companhias 
que possuem uma aborda-
gem tradicional, existem as 
empresas com estratégias 
consultivas, que possuem uma 
maior probabilidade de êxito 
e atingimento dos resultados 
na jornada da Transformação 
Digital. Isso porque trabalham 
com o conceito de integração 
dos negócios às necessidades 
tecnológicas, identifi cando o 
nível de maturidade digital do 
cliente por meio de metodolo-
gias ágeis. 

A fi m identifi car o nível de 
maturidade e determinar um 
diagnóstico, consideram-se 
estratégias, pessoas, processos 
e, por fi m, tecnologias. A ideia 
é analisar o panorama atual do 
cliente e as possibilidades de 
cenários futuros, além dos seus 
objetivos estratégicos consi-
derando os riscos e impactos 
da operação. Para isso, faz-se 
necessária uma equipe que 
entenda de negócios, proces-
sos e inovação, bem como es-
pecialistas que implementem 
tecnologias. 

Essa variedade e mescla de 
conhecimento trabalhando em 
sinergia resulta em um time 
que repensa negócios por meio 
de elementos tecnológicos em 
diferentes segmentos merca-
dológicos e é a certeza de um 
diferencial competitivo e de 
uma consultoria capacitada. 

Com uma equipe dessas 
como parceira, os clientes têm 
em mãos um poderoso ativo 
de planejamento em curto, 
médio e longo prazo, que di-
recionará de forma assertiva 
os investimentos necessários 
em tecnologia que sabe o 
‘porque’, ‘o que’ e ‘como’ deve 
ser implementado. 

O formato consultivo é a 
única escolha para conduzir 
as companhias na jornada 
da Transformação Digital. 
Dessa forma, as agendas dos 
executivos passam a se focar 
em como expandir e, ou, criar 
novos modelos de negócios por 
meio das iniciativas digitais. 

(*) - É gerente de Digital Consulting 
Off ering da Engineering, companhia 
global de Tecnologia da Informação 

e Consultoria especializada em 
Transformação Digital (http://

br.engineering). 

Transformação Digital: abordagem 
tradicional versus a consultiva 

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: WILLIAN PACHECO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
assistente de logística, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 19/11/1979, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises Pacheco dos Santos. A 
pretendente: KELLY CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão açougueira, 
nascida em Osasco, SP (2° subdistrito), no dia 24/06/1987, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Eva Bernardes da Silva.

O pretendente: THIAGO MARCEL BONFIM CANDIDO, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor de vendas, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 12/08/1986, residen-
te e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Candido e de 
Lidia Maria Bonfi m Candido. A pretendente: JESSICA SACCHETO, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 19/12/1987, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Saccheto e de 
Rosangela Aparecida Simão Saccheto.

O pretendente: CESAR AUGUSTO GROSSI NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de qualidade, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 23/12/1987, resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nogueira Filho e 
de Janice Grossi Nogueira. A pretendente: ERIKA RODRIGUES MIRANDA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de serviços, nascida nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no 
dia 06/07/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco 
Antonio Miranda e de Rosely Rodrigues Miranda.

O pretendente: DANIEL FELIX BUONO, estado civil solteiro, profi ssão vistoriador, nascido 
nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 21/08/1982, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Orlando Buono e de Tereza Felix Buono. A pretendente: JÉSSI-
CA APARECIDA CORREIA ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de costura, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 22/03/2000, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriano Tranquilino Alves e de Angela Correia Alves.

O pretendente: ALEX SOUZA DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Salvador - BA, no dia 20/08/1977, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Amorim da Conceição e de Cristina Dias 
Souza da Conceição. A pretendente: BRUNA DE SOUZA QUEIROZ, estado civil solteira, 
profi ssão cuidadora de idoso, nascida em São Paulo, SP (registrada em Itapevi, SP), no 
dia 16/07/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Anselmo 
Macedo Queiroz e de Rosaria de Souza Queiroz.

O pretendente: LUCAS CAMARGO DUTRA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 03/04/1991, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Dutra e de Vanda das Graças Camargo 
Dutra. A pretendente: THAINÁ MENDES ZUZA, estado civil solteira, profi ssão analista, 
nascida nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 07/11/1990, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Ferreira Silva e de Rosely Victoriano Mendes.

O pretendente: ADRIANO DE GOUVEIA E FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 18/05/1987, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio de Gouveia e Freitas e de 
Fatima Maria Codecco de Gouveia e Freitas. A pretendente: CARINA TORRIERI NIGRO, 
estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, 
no dia 20/06/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco 
Antonio Nigro e de Alessandra Torrieri Nigro. Obs.: Cópia do Edital para der Afi xado no 
ORCPN do 8° Subdistrito de Santana, nesta Capital, onde Reside o Contraente.

O pretendente: ANDREY MANENTTI CACCIA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
de marketing, nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 06/03/1992, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Tarcisio Humberto Caccia Junior e 
de Ana Lucia Manentti Caccia. A pretendente: FLAVIA GAMOSKI FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 05/10/1993, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Martins Ferreira 
e de Narcisa Antonia Gamoski Ferreira.

O pretendente: MOISÉS ARANTES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão segu-
rança, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 08/02/1982, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Leite dos Santos e de 
Creusa Arantes dos Santos. A pretendente: VANESSA MARIA ARANTES DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão tecnica enfermagem, nascida nesta Capita, Brasilândia, 
SP, no dia 06/07/1980, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Camilo Afonso De Oliveira e de Regina Maria Arantes.

O pretendente: JOÃO FELIPE SILVA MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 10/03/1999, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Claro Machado e de Matildes 
Cecilia Silva Garcia. A pretendente: CAROLINE ARTACHO LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 18/06/1999, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Leandro Morais Lima e 
de Renata Cristina Artacho Lima.

O pretendente: THIAGO MENDES GOLIN, estado civil solteiro, profi ssão médico, nascido 
nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 09/12/1989, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Alberto Golin e de Silvia Mariza Mendes Golin. A pretendente: 
ANNA KAROLYNE DE ARAUJO COSTA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Osasco, SP (2º subdistrito), no dia 15/02/1994, residente e domiciliada em Jandira, SP, 
fi lha de Woston Luiz de Carvalho Costa e de Josilene Rodrigues Araujo de Carvalho. Obs.: 
Copia do Edital de Proclamas para ser Afi xado no Cartório de Residência da Pretendente.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: FILIPE LEON MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão despachante 
técnico, nascido em Guarulhos - SP, no dia (30/10/1988), residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, fi lho de Roldão Monteiro e de Tania Regina Mendonça Monteiro. A 
pretendente: BRUNA FREITAS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (23/06/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elias Honorio de Freitas e de Maria das Neves Freitas. Obs.: 
Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço, do 1º Subdistrito - Guarulhos, neste 
Estado onde será realizado o casamento.

O pretendente: JOSÉ ARNAUD DE ASSIS NETO, estado civil solteiro, profi ssão radia-
lista, nascido nesta Capital, Consolação, SP, no dia 14/11/1980, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Valtécio Alencar de Souza e de Sibila Assis 
de Alencar. A pretendente: MARIA FLAVIA GREGORIS DE LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão fi gurinista, nascida nesta Capital, Butantã, SP, no dia 16/04/1979, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidney de Souza Lima e de Lilian 
Gregoris de Lima.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO RELÓGIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de almoxarife, nascido em Marcelino Vieira, RR, no dia 05/01/1967, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Urbano Relógio e de Raimunda Ana da 
Conceição. A pretendente: FRANCISCA ELENILZA DA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Marcelino Vieira, Estado de RR, no dia 01/05/1981, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato Relógio e de 
Antonia Elizabete da Costa Relógio.

O pretendente: FÁBIO ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro profi ssão líder 
de expedição, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 08/08/1989, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José Sebastião da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva Rosa. A pretendente: LAÍS HENRIQUE AFFONSO, estado civil solteira 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 26/07/1995, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Henrique Aff onso e de 
Eliana Aparecida Ribeiro da Silva.

O pretendente: RAFAEL ISAIAS FELIPPE, estado civil divorciado, profi ssão seguran-
ça, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 16/04/1985, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Izaias Felippe e de Maria 
Regina Ribeiro Felippe. A pretendente: ALDENICE DE SANTANA, estado civil divor-
ciada, profi ssão costureira, nascida em Jeremoabo, BA, no dia 04/04/1973, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Esmeraldo Santana e de Maria 
Luzia Rosa de Santana.

O pretendente: VICTOR DE CARVALHO GUEDES, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Osasco, SP (2° Subdistrito), no dia 12/09/1991, residente e 
domiciliado neste subistrito, São Paulo, SP, fi lho de Otavio Pereira Guedes e de Nilza 
de Carvalho Guedes. A pretendente: SAMIRA DE OLIVEIRA BRUSSOLO, estado 
civil solteira, profi ssão analista pleno, nascida em Carapicuíba, SP, no dia 08/07/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ademir Brussolo e de Sonia Maria 
de Oliveira Brussolo.

O pretendente: INALDO ALVES DE CARVALHO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em Itaporanga, PB, no dia 29/07/1986, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Inaldo Alves de Carvalho e de Maria de Fátima Lopes 
Alves de Carvalho. A pretendente: LEIDE DAIANA APARECIDA SOARES, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 
30/03/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir 
Aparecido Soares e de Maria Luiza Ferreira Leite Soares.

O pretendente: JOSÉ GILBERTO CAIRES, estado civil divorciado, profi ssão des-
pachante, nascido nesta Capital, SP, no dia 21/05/1974, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gilberto Caires e de Aparecida 
Maria Caires. A pretendente: ADILMA MENDES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida em Presidente Dutra, BA, no dia 26/12/1985, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Adenilton Ferreira dos Santos 
e de Anatalia Mendes da Silva.

O convivente: VALDECI DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil divorciado, 
profissão autônomo, nascido em Carlópolis, PR, no dia 03/12/1965, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues e de Tereza 
Batista Rodrigues. A convivente: ROSEMARI MONTEIRO, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 26/05/1953, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Monteiro e de 
Ubaldina Santos Monteiro.
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Em decorrência do tenso 
clima na região da Catalunha, o 
clássico entre Barcelona e Real 
Madrid, válido pela nona rodada 
do Campeonato Espanhol, não 
deverá acontecer no próximo 
dia 26. Na segunda-feira (14), 
o Tribunal Supremo da Espanha 
condenou políticos da Catalu-
nha a penas que vão de nove 
a 13 anos de prisão por causa 
do plebiscito separatista de 
outubro de 2017, que culminou 
em uma declaração unilateral 
de independência considerada 
ilegal por Madri.

A decisão provocou uma revol-
ta que reuniu milhares de sepa-
ratistas nas ruas da Espanha. A 
multidão bloqueou estradas e o 
aeroporto El Prat, em Barcelona. 
De acordo com a imprensa do 
país, o Conselho Superior de 
Desportes acredita que não há 
clima e nem segurança para a 
realização da partida.A La Liga 
solicitou à Real Federação Espa-
nhola de Futebol que o mando de 
campo fosse transferido do Camp 
Nou para o Santiago Bernabéu, 
em Madri.
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A 16ª Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, 
maior evento de divulga-

ção científi ca do país, começa 
na próxima segunda-feira (21) 
com o tema ‘Bioeconomia: 
Diversidade e Riqueza para o 
Desenvolvimento Sustentável’. 
Segundo o Ministério da Ciência 
e Tecnologia, o evento, que 
ocorre até o próximo dia 27, 
terá milhares de atividades 
realizadas por todo o país.

O tema deste ano vai de-
bater o potencial para o uso 
sustentável da biodiversidade. 
“Fomentar o trabalho cons-
ciente e social da ciência e 
tecnologia vai ampliar o alcance 
do conhecimento do público 
sobre recursos naturais e sua 
preservação, além de divulgar 
o trabalho de pesquisadores e 
instituições ligadas aos tema”, 
informa o ministério.

Em Brasília, o Pavilhão de 
Exposições do Parque da Ci-
dade terá a Avenida da Ciência 
– Mundo MCTIC, exposição 
que reunirá todas as entida-
des vinculadas ao ministério 
em um espaço interativo para 
mostrar a ciência que é feita no 
Brasil. Com mais de 180 expo-
sitores, os visitantes poderão 
se aproximar do que é feito 
no dia a dia da ciência, com a 
reprodução de experimentos, 
equipamentos das Forças Ar-

Bioeconomia é tema da Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia
Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia, o evento, que ocorre até o próximo dia 27, terá milhares 
de atividades realizadas por todo o país

O tema deste ano vai debater o potencial para o uso sustentável da biodiversidade.

madas como tanques e um caça 
da Força Aérea, e estúdios de 
rádio e televisão, entre outras 
atrações.

As ofi cinas de construção 
de foguetes e de robótica 
estão entre os destaques da 
programação. Para participar, 
os visitantes devem levar duas 
garrafas PET vazias de 2 litros 
e de 500 mililitros para essas 
oficinas, respectivamente. 

“O evento é importante para 
divulgar a ciência e tecnologia 
para que as pessoas percebam 
que a tecnologia participa do 
dia-a-dia de todas as atividades 
e também motivar os jovens 
para as carreiras de ciência e 
tecnologia”, destacou o minis-
tro Marcos Pontes.

A semana é realizada pela Co-
ordenação de Popularização da 
Ciência do MCTIC em parceria 

com secretarias estaduais e mu-
nicipais, agências de fomento, 
espaços científico-culturais, 
instituições de ensino e pesqui-
sa, sociedades científi cas, es-
colas, órgãos governamentais, 
empresas de base tecnológica 
e entidades da sociedade civil 
de todo o país. Representantes 
de instituições interessadas em 
participar podem se cadastrar 
no site da Semana (ABr).

Atos na Catalunha podem 
adiar jogo entre Real e Barça

A sugestão de alterar o local 
do duelo não mudaria a data da 
partida, mas a decisão ainda não 
foi ofi cializada pela federação 
local. No entanto, a pressão 
do Conselho Superior de Des-
portes faria a RFEF mudar o 
dia do “El Clásico”. O principal 
clube da região da Catalunha , 
por sua vez, apresentou uma 
queixa ao conselho executivo 
da La Liga, na qual enfatizou 
que não aceitaria a hipótese 
de disputar o derby do dia 26 
em Madri.

Segundo o diário catalão 
“Mundo Deportivo”, o Barcelo-
na rejeita a inversão de campo, 
mas não o possível adiamento 
da partida. A provável data 
do clássico espanhol seria em 
18 de dezembro. O Barcelona 
emitiu um comunicado se de-
monstrando contrário à decisão 
do Tribunal, enquanto que o 
zagueiro Gerard Piqué apoiou 
o posicionamento do seu clube. 
O Real lidera o Campeonato 
Espanhol com 18 pontos, dois 
a mais em relação ao segundo 
colocado Barcelona (ANSA).

O Conselho Superior de Desportes acredita que não há 

clima e nem segurança para a realização da partida.
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