
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para T : 3043-4171

Até há alguns anos, 

fazer compras 

signifi cava ir a uma 

loja, eventualmente 

folhear um catálogo 

e colocar os produtos 

escolhidos no carrinho.

As compras on-line esta-
vam em ascensão, mas 
o e-commerce ainda não 

era uma plataforma considerada 
relevante pelos consumidores. 
Pouco tempo depois, uma revo-
lução no jeito de comprar: em 
2018, mais de uma em cada dez 
transações de varejo ocorreram 
on-line, e, dessas, mais de uma 
em cada três foi realizada em um 
dispositivo móvel, aponta um 
estudo da Cognizant. 

Há 10 ou 15 anos, quem pode-
ria prever que 80% de todas as 
transações seriam infl uenciadas 
por uma interação digital? Ou 
que um em cada cinco consumi-
dores americanos teria feito pelo 
menos uma compra ativada por 
voz por meio de assistentes como 
o Amazon Echo ou o Google 
Home?  Muita coisa mudou em 
uma década, e o cenário é ainda 
mais ousado para os próximos 
anos. 

Chegou a vez dos serviços hi-
perpersonalizados, pensados de 
forma pessoal, individualizada. 
Por quê? Porque o novo consu-
midor quer isso. Os compradores 
esperam por experiências cada 
vez mais personalizadas, dire-
cionadas e com curadoria, muita 
curadoria. Esse movimento, é 
claro, fará as lojas relevantes, e 
o consumidor mais fi el. 

Um estudo recente feito pela 
Instapage revelou que 79% dos 
consumidores só estão dispos-
tos a participar de promoções 
que tenham sido pensadas para 
refl etir seus próprios interesses. 
Ou seja, ao fazer compras on-line, 
o cliente quer receber ofertas 
relevantes de produtos que ele 
tenha de fato maior probabilida-
de de comprar. 

No varejo físico, isso poderia, 
por exemplo, signifi car receber 
um alerta de promoções de 
produtos selecionados com base 
no histórico de compras daquele 
consumidor. A ideia aqui é que 
esses alertas não atendam a 
todos ou mesmo a um segmento 
de clientes, e sim a cada indiví-
duo. É isso o que chamamos de 
hiperpersonalização. 

Mas como esse cenário está 
sendo moldado? Por meio de 
ambientes de varejo on-line e 
off-line interativos e altamente 
conectados. O conceito de loja 
física e loja on-line vai mudar. 
E, com a diminuição de espaços 
físicos, tanto em quantidade de 
lojas quanto no tamanho, acredi-
to que esses espaços se tornarão 
uma versão mais tecnológica do 
que existe hoje, com dispositivos 
inteligentes e IoT (Internet das 
Coisas). 

Os varejistas têm coletado 

todos os dados possíveis de seus 
consumidores e estão desenvol-
vendo algoritmos avançados e 
preditivos capazes de transfor-
mar insights orientados por in-
teligência artifi cial em previsões 
e ações recomendadas para o 
cliente fi nal. Com esses dados, 
as marcas conhecerão seus clien-
tes como nunca antes, sendo 
capazes de criar um cadastro 
unifi cado, cenário perfeito para 
a hiperpersonalização. 

A ideia é que as demandas 
e os desejos dos compradores 
sejam previstos, processados e 
atendidos antes de ser solicitados 
conscientemente. É o chamado 
comércio sem cliques. E isso será 
possível graças a um ecossiste-
ma cada vez mais conectado e 
inteligente, com dispositivos e 
sensores capazes de trocar dados 
e individualizar experiências. 

Cabe aqui dizer que a hiperper-
sonalização não é um conceito 
novo. A ideia de disponibilizar 
mercadorias para os gostos e 
preferências de um consumidor 
voltou à tona graças a melhorias 
de tecnologia, que fi zeram com 
que o custo para a implemen-
tação desse processo fi casse 
mais barato. Historicamente, a 
hiperpersonalização era limitada 
a bens e serviços de luxo, baseada 
apenas em solicitações específi -
cas do consumidor. 

Na última década, no entanto, 
a rápida disseminação de dispo-
sitivos digitais, a disponibilidade 
de redes de alta velocidade 
e o aumento da digitalização 
permitiram que cada vez mais 
consumidores deixassem suas 
“pegadas” digitais, voluntaria-
mente ou não. À medida que as 
empresas desenvolvem análises 
sofi sticadas em sua infraestru-
tura na nuvem, esse histórico 
digital dá visibilidade aos padrões 
de pensamento do consumidor 
em tempo real. 

E isso vai permitir que as em-
presas ajustem suas operações 
da cadeia de suprimentos e de va-
lor, encantando seus consumido-
res em um nível individualizado. 
Esse futuro começa já em 2020, 
e tende a avançar rapidamente. 
Estudo da Cognizant estima que 
o tamanho do mercado para a 
hiperpersonalização do varejo 
deve chegar a US$ 3,67 bilhões 
até 2024. 

E as soluções que evoluem 
nesse espaço são mais com-
plexas e mais efi cazes do que 
a simples personalização, pois 
irão além dos dados do cliente. 
A hiperpersonalização mira uma 
jornada instantânea, em que 
compradores poderão adqui-
rir produtos fabricados sob 
medida, e rapidamente, como 
roupas, maquiagens, aromas. 

Tudo criado na hora e de 
acordo com a preferência de 
cada consumidor. E aí, está 
preparado? 

(*) - É Client Service Executive 
Cognizant no Brasil (www.cognizant.

com.br) e @Cognizant. 

2020: o ano da 
hiperpersonalização

Gustavo Pipa (*)
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ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Empresa deseja alterar o contrato intermitente para indeterminado, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TEMOS EM ACORDO COLETIVO A REPOSIÇÃO DE HORAS PONTES DE 
FERIADOS DO CALENDÁRIO E EXISTE FUNCIONÁRIOS QUE SE NEGAM 
A CUMPRIR AS REPOSIÇÕES, PODEMOS DESCONTAR?

Em se tratando de previsão em acordo coletivo, que vincula a todos 
os trabalhadores, estabelecendo a reposição de horas, a recusa do 
empregado poderá implicar no desconto salarial, bem como medidas 
disciplinares tais como advertência e até suspensão disciplinar.

LIMITES DE ATESTADOS
Quantos atestados um funcionário pode apresentar à empresa por 
mês? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMITIDO DENTRO DA ESTABILIDADE
Funcionário que possui estabilidade pode ser demitido quando a 
empresa pretende encerrar as atividades, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO É OBRIGATÓRIO?  
Esclarecemos que sempre que as férias forem concedidas fora do prazo 
previsto no art.134 da CLT, o empregador estará obrigado a pagar em 
dobro a respectiva remuneração. Base Legal – Art.137 da CLT.

FALECIMENTOS DE FAMILIARES
Falecimento de sogra/sogro permite ao funcionário faltar os dois 
dias sem descontos de salário? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA DO SENAR
Segurado especial vendeu para produtor rural pessoa física, como reco-
lher a contribuição para previdência e SENAR? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Como membros do Conselho Fiscal do Sindicato dos Carregadores Autônomos Hhort. Pesc. Centrais Abastecimentos do Estado 
de São Paulo - SINDICAR, procedemos ao exame das peças que compõem a Previsão Orçamentária para o exercício de 2020, 
constatamos achar-se tudo na mais perfeita ordem e exatidão, razão por que somos de opinião, seja a mesma aprovada pela 
Assembléia Geral Ordinária. São Paulo, 28 de novembro de 2019.

Sindicato dos Carregadores Autônomos Hort. Pesc. Centrais Abast. Alim. do Estado de São Paulo
CNPJ n° 69.131.290/0001-09

RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADO EM 29/11/2019
José Pinheiro de Souza

Presidente

José Pinheiro de Souza
Presidente

José Pinheiro de Souza - Presidente

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa
Tesoureiro

Silvanete Ferreira de Sousa - Tesoureiro

Dorival Veiga
Contador - CRC 1SP102.109/O-7

Dorival Veiga
Contador - CRC 1SP102.109/O-7

Dorival Veiga - Contador - CRC 1SP102.109/O-7

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020

Joaquim da Costa Miranda Samuel Targino da Silva

RECEITA
Rendas Sindicais 2.168.946,00
Renda Social 38.418,00
Renda Patrimonial 17.355,00
Total da Receita 2.224.719,00
Imobilização de Capitais 91.477,00
Total Geral 2.316.196,00

DESPESAS
Administração Geral 1.731.323,00
Assistência Social 202.010,00
Despesas Extraordinárias 3.325,00
Total das Despesas 1.936.658,00
Aplicação de Capitais 379.538,00
Total Geral 2.316.196,00

RENDA DIVERSAS
Outras Receitas Sindicais ...................................................................................................   2.168.946,00
RENDA SOCIAL
Mensalidades .....................................................................................................................  18.296,00 
Serviços .............................................................................................................................  20.122,00 38.418,00
RENDA PATRIMONIAL
Aplicações Financeiras ......................................................................................................   17.355,00
DESPESAS .......................................................................................................................   2.224.719,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Desp. c/ Pessoal e Encargos ..............................................................................................  523.183,00 
Serviços de Terceiros - PJ..................................................................................................  80.530,00 
Serviços de Terceiros - PF .................................................................................................  409.786,00 
Despesas Diversas .............................................................................................................  137.229,00 
Materiais Oficina ................................................................................................................  16.201,00
Fundo Amparo Carregador .................................................................................................  482.489,00 
Assistência Médica ............................................................................................................  81.905,00 1.731.323,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência Jurídica ...........................................................................................................   202.010,00
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
Contr. Assoc. de Classe .....................................................................................................   3.325,00
TOTAL DO LUCRO BRUTO ..................................................................................  288.061,00

Ability Tecnologia e Serviços S.A. - CNPJ Nº 06.127.582/0001-58 - NIRE 35.300.314.107
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora, Local: 23.09.2019, às 12 horas, na sede, Rua Andre Rovai, nº 355, Bonfi m, Osasco/SP. Presença: totalidade 
do Capital Social. Mesa: Ivan Correa de Toledo, Presidente, Thiago Diniz Silveira Fogaça, Secretário. Deliberações 
Aprovadas: 1. O encerramento das atividades da fi lial situada em Embu/SP, na Avenida Hélio Ossamu Daikuara, 2445, Lote 
21, Bairro Jardim Vista Alegre, CEP 06807-000, CNPJ/MF 06.127.582/0004-09, com Inscrição Estadual nº 298.129.560.114, 
com Inscrição Municipal nº 201480 e NIRE 35903019140. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Ivan Correa de Toledo e 
Thiago Diniz Silveira Fogaça. JUCESP nº 619.818/19-0 em 02.12.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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O quadro “Retrato de uma 
Senhora” do célebre pintor 
austríaco Gustav Klimt, que foi 
roubado há 22 anos, pode ter 
sido encontrado na terça-feira 
(10) em Piacenza, na Itália. A 
obra foi encontrada sem querer 
pelos trabalhadores da galeria 
que estavam limpando uma pa-
rede e descobriram um alçapão 
protegido por uma porta de 
chapa metálica. 

Ao abrir, acharam o famoso 
quadro dentro de uma sacola 

Quadro roubado há 
22 anos pode ter sido 
encontrado

Um ataque com carro-bomba 
contra um hospital em cons-
trução perto da base área dos 
Estados Unidos em Bagram, 
ao norte de Cabul, deixou um 
morto e mais de 60 feridos 
ontem (11). De acordo com 
as autoridades locais, entre as 
vítimas há mulheres e crian-
ças. O número de feridos, no 
entanto, é divergente, já que a 
polícia afi rma que mais de 100 
pessoas foram atingidas. 

O atentado teria ocorrido às 
5h55 (horário local), quando 
a maioria das pessoas ainda 
estavam dormindo em suas 
residências. As feridas teriam 
sido provocadas devido “a 
explosão potente que causou 
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A Secretaria de Governo 
Digital do Ministério da 
Economia, contabilizou 

503 serviços com acesso on-
line desde janeiro. Entre os 
serviços estão a emissão da 
carteira de trabalho, solicita-
ção de aposentadoria por tem-
po de contribuição, certifi cado 
internacional de vacinação e 
profi laxia, carteira estudantil 
e carteira de trânsito. 

De acordo com a secretaria, 
os cidadãos já conseguem re-
tirar no mesmo dia o pedido a 
carteira de trabalho. Até en-
tão, o tempo médio de espera 
para receber o documento era 
de 17 dias. Já a aposentadoria 
por tempo de contribuição 
pode ser obtida agora nos ca-
nais do INSS em poucas horas. 
Segundo a secretaria, com os 
resultados desde janeiro, R$ 
1,7 bilhão deixa de ser gasto 
anualmente pelo governo e 
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Acesso digital a serviços públicos 
gera economia de R$ 1,7 bi por ano
O governo federal superou em 20% a meta da transformação digital de serviços públicos neste ano

Meta até 2022 é ter 100% dos serviços do governo online. 

do governo federal. 
O tempo é equivalente a 

mais de um dia inteiro de 
trabalho de toda a população 
economicamente ativa na 
Grande São Paulo. Os servi-
ços transformados este ano 
representam 19 milhões de 
demandas anuais. O governo 
federal oferece quase 3,3 mil 
diferentes serviços à popula-
ção, incluindo a administração 
direta, autarquias e funda-
ções. Neste momento, 53% são 
acessados via online e estão 
agrupados no portal gov.br . 

A aceleração da transforma-
ção digital aproveita a cultura 
de utilização massiva do apa-
relho celular pela população 
brasileira. A meta até 2022 
é ter 100% dos serviços do 
governo federal transforma-
dos em digitais, o que deve 
representar uma economia 
anual de R$ 7 bilhões (ABr).

pela sociedade. 
Quem mais poupa é o ci-

dadão - o equivalente a R$ 
1,38 bilhão - por não perder 
mais tempo de trabalho nem 
pagar pelo deslocamento ou 
por despachantes para agi-
lizar a prestação do serviço. 

A redução da burocracia é 
outro indicador que passou 
este ano a ser contabilizado 
pela Secretaria de Governo 
Digital. A estimativa é de que 
146,8 milhões de horas/ano 
deixam de ser gastas pelas 
pessoas para obter serviços 

Ataque em Cabul deixa um morto e mais de 60 feridos
danos em muitas casas”, se-
gundo informou o governador 
do distrito de Bagram, Abdul 
Shukoor Qudoosi. De acordo 
com o político, a ofensiva foi 
um ataque suicida realizado 
com um carro-bomba e também 
contou com a participação de 
criminosos armados. 

A ação foi defl agrada a 60 km 
da base de Bagram, controlada 
pelas forças americanas. Não 
há vítimas da coalizão e a base 
permanece segura”, afi rmou 
um porta-voz do Exército. Até 
o momento, nenhum grupo 
terrorista assumiu a responsa-
bilidade do ataque, que ocorreu 
em uma área que, no passado, 
era alvo do Talibã (ANSA). Foi um ataque suicida realizado com um carro-bomba. 

Um levantamento feito pela 
Rede Nossa São Paulo, em 
parceria com o Ibope, revelou 
que os paulistanos dão a igre-
jas (42%) e estações de metrô 
(39%) as melhores avaliações 
em termos de mobilidade, 
classificando esses locais 
como ótimos ou bons para o 
deslocamento de pessoas com 
deficiência. 

A pior avaliação vai para 
ruas e calçadas (10%), revela 
a pesquisa Viver em São Pau-
lo: Pessoa com Deficiência, 
que trata da percepção da 
população paulistana sobre a 
qualidade de vida das pessoas 
com deficiência na cidade. 
Garantir a acessibilidade das 
calçadas, semáforos, paradas, 
pontos e terminais de ônibus 
continua sendo apontada 
como a principal medida para 
melhorar a qualidade de vida 
das pessoas com deficiência 
em São Paulo, afirmam 26% 
dos pessoas entrevistadas. 

Segundo o levantamento, 
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Paulistanos apontam igrejas e metrô como locais de melhor mobilidade

Paulistanos dão a igrejas (42%) e estações de metrô (39%) as 

melhores avaliações em termos de mobilidade.

dois cada 10 entrevistados 
têm alguma convivência com 
pessoas com deficiência. Des-
sas, 7% vivem com alguém do 
domicílio e 9%, com alguém 
do convívio. Além disso, 6% 
têm alguma deficiência. “Para 
as pessoas com deficiência 
estarem presentes na socie-
dade, a mobilidade é uma 

questão central. Quando se 
pergunta onde estão os maio-
res problemas, a resposta tem  
relação com a mobilidade”, 
diz o coordenador-geral da 
Rede Nossa São Paulo, Jorge 
Abraão.

A pesquisa mostra também 
que o local em que as pessoas 
com deficiência têm maior 

contato com outras pessoas 
são os hospitais (28%). De-
pois, os locais mais citados 
como facilitadores de conta-
tos são o shopping (15%); o 
local de residência (12%) e 
o de trabalho (8%); praças e 
parques (7%); igreja, templo 
religioso, culto (5%); escola, 
universidade (4%); ambiente 
familiar (3%); clubes e acade-
mias (1%); não sabe ou não 
respondeu (17%).

Quando questionados sobre 
os locais onde mais se sofre 
preconceito, o transporte 
aparece em primeiro lugar, 
com 34%, seguido dos es-
paços públicos, com 31%. 
Já hospitais ou postos de 
saúde são citados por 25% 
das pessoas entrevistadas; 
escola ou faculdade, por 18%; 
trabalho, por 14%; ambiente 
familiar, por 11%; e igreja, 
por 6% (ABr).

de plástico. O quadro, que foi 
pintado por Klimt em 1917, pas-
sará por testes para verifi car a 
autenticidade da obra. Massimo 
Ferrari, dono da galeria, afi rmou 
para a emissora “BBC” que tem 
certeza que é a pintura original.

O quadro havia sumido da 
galeria onde foi encontrado no 
dia 22 de fevereiro de 1997. A 
polícia italiana irá investigar se 
foram os ladrões que deixaram 
a obra escondida ou se passou 
por outros locais (ANSA).

Obra de Gustav Klimt foi achada em uma galeria em Piacenza.
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