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Sistema de Satélite de Navegação Global  

@A HERE Technologies, que possui uma plataforma de dados e tecno-
logias de localização, anunciou a introdução do posicionamento do 

Sistema de Satélite de Navegação Global de Alta Definição (HD GNSS), 
uma solução baseada em nuvem que permite que dispositivos obtenham 
precisão de centímetros em todo o mundo. Os dispositivos e veículos 
dos grandes mercados estão sendo equipados com receptores GNSS de 
dupla frequência que, juntamente com o serviço HD GNSS, permitem 
um posicionamento de alta precisão. Essa capacidade era econômica e 
geograficamente proibitiva há menos de dois anos. Agora, o HD GNSS 
acelera a capacidade dos fabricantes de chipset, hardware e software de 
oferecer uma mudança radical no que pode ser entregue aos consumidores 
em novos produtos, recursos e experiências (http://360.here.com).    Leia mais na página 2

Negócios em Pauta

Compras Públicas
No próximo dia 16, é comemorado o ‘Dia do Licitante’ e para celebrar a 
data a Effecti, empresa de tecnologia para o setor, reune especialistas 
no assunto para trazer o que há de mais atual e relevante no universo 
das compras públicas na Semana do Licitante. O novo decreto do pregão 
eletrônico, Compras Públicas 4.0, boas práticas dos licitantes, o que espe-
rar para 2020, as mudanças nas leis, ferramentas de apoio aos licitantes 
e planejamento serão alguns do temas debatidos. Os licitantes fazem 
parte da transformação do Brasil. Serão mais de 5 horas de conteúdo 
gratuito online entre os  dias 13 e 17. As inscrições estão abertas no 
site (https://www.effecti.com.br/landing/semana-do-licitante/).    Leia mais na página 3

Effecti

Estudo realizado pela 
CI&T aponta que cinco 
entre dez empresários 

acreditam que computação 
em nuvem e Internet das Coi-
sas serão responsáveis pelo 
crescimento dos negócios 
neste ano 

A computação em nuvem 
e a Internet das Coisas (IoT) 
são consideradas as principais 
tecnologias que irão alavancar 
o crescimento dos negócios 
no Brasil. É o que mostrou 
o estudo Tendências para 
Transformar Sua Empresa 
em 2020, realizada pela CI&T, 
multinacional brasileira espe-
cializada em transformação 
digital, em parceria com a 
Opinion Box. De acordo com 
a pesquisa, 56,8% dos exe-
cutivos acreditam que cloud 
computing será uma das prin-
cipais tecnologias propulsoras 
para o crescimento de suas 
empresas, seguido de IoT 
(49,2%). 

O estudo, que ouviu mais de 
500 executivos brasileiros em 
níveis de liderança entre no-
vembro e dezembro, capturou 
o sentimento com relação às 
tecnologias e seus impactos 
nos rumos dos negócios e 
junto a seus clientes. Além de 

Principais tendências 
em transformação 
digital para este ano 

computação em nuvem e inter-
net das coisas, a aplicação de 
inteligência artificial (47,5%) 
e assistentes virtuais (41,1%) 
também foram menciona-
das com relação a inovações 
que serão inevitáveis para o 
crescimento das 
companhias. 

Quando ques-
tionados sobre 
quais tecnolo-
gias eles irão 
invest ir  com 
certeza para 
transformar o 
negócio, a com-
p u t a ç ã o  e m 
nuvem também 
foi a mais men-
cionada, com 
46,1% dos exe-
cutivos, seguido 
de inteligência 
artificial, com 45,6%. 

De acordo com Cesar Gon, 
CEO e cofundador da CI&T, o 
objetivo do estudo foi entender 
a forma como as lideranças 
enxergam a tecnologia para 
impactar os negócios de suas 
empresas, seus consumidores 
e o que têm de fazer para se 
transformar. “É preciso garan-
tir que a transformação digital 
não seja sobre uma atualização 

tecnológica, mas sobre a real 
compreensão do que precisa 
ser feito para atender seu 
consumidor da forma mais sur-
preendente possível.”, afirma. 

A pesquisa mostrou também 
que automação de processos 

é um fator im-
portante para a 
condução do ne-
gócio, e sete em 
cada dez execu-
tivos afirmaram 
que pretendem 
investir nessa 
frente em 2020. 
Nesse sentido, 
investir em uma 
área voltada inte-
gralmente para o 
desenvolvimento 
digital é o objeti-
vo de 56,2% dos 
executivos, que 

irão provavelmente ou com 
certeza investir na área nos 
próximos cinco anos.

Segurança de dados e 
LGPD 

A segurança de dados tam-
bém foi um dos pontos con-
siderados cruciais para os 
executivos brasileiros quando 
o assunto é o uso de tecnologia. 
Oito em cada dez consideram 

que a sua empresa se preocupa 
com a segurança de dados. 

Portanto, a entrada em vigor 
da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), prevista para 
agosto, terá impactos nos ne-
gócios na visão de 75,8% dos 
executivos. 

“Esse universo de informa-
ções estará circulando e se 
tornando disponível para po-
tencializar ofertas, descobrir 
oportunidades e inovar. São 
dados para encantar o consu-
midor, desenvolver novos pro-
dutos, evitar riscos, melhorar 
a execução das operações e 
gerar grandes impactos para os 

negócios”, afirma Erlon Faria 
Rachi, Data Science Manager 
da CI&T 

Experiência do cliente 
com a marca 

A experiência do cliente 
com a marca das empresas 
tem sido cada vez mais es-
tratégica na condução dos 
negócios para nove entre dez 
empresários, especialmente 
se tratarmos de presença e 
integração entre canais de 
interação Para 76% deles, as 
estratégias de omnichannel 
são essenciais para o sucesso 
do negócio em 2020. 

Esse universo de informações estará circulando e se tornando disponível para potencializar 
ofertas, descobrir oportunidades e inovar.

Dentre os diferenciais com-
petitivos que podem ser 
oferecidos pelas empresas 
para os consumidores na 
busca por uma melhor oferta 
de experiên cia, flexibilidade, 
personalização e facilidade de 
compra foram alguns dos itens 
mais mencionados. Quanto 
ao tipo de serviço oferecido, 
58,3% dos executivos acredi-
tam que a economia colabo-
rativa terá grande papel nos 
próximos anos para modificar 
os rumos dos negócios. 

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

Assincronismo 
de ritmo

Por Alessandro Saade
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REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Empresa recebeu Certificado de Reabilitação Profissional de um 
funcionário que estava afastado pelo INSS, porém a empresa não tem 
condições de aceitar o funcionário na função mencionada, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÁBADO É CONSIDERADO DIA ÚTIL PARA PAGAMENTO SALARIAL?
Segundo a Instrução Normativa SRT nº 01/1989, que dispõe sobre o 
prazo para o pagamento do salário, na contagem dos dias será incluído 
o sábado, excluindo-se o domingo e feriado, inclusive o municipal. 
Isto posto, o sábado é contado como dia útil para pagamento salarial.

FALTAS EM HORAS
Quando o funcionário tem faltas em horas, essa quantidade pode ser 
somada durante o período aquisitivo para perda de férias, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS
Na transferência de funcionários para uma empresa do mesmo grupo, 
a data de admissão, período aquisitivo de férias, exames periódicos 
(ASO) devem permanecer os mesmos? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA CONTRATOU FUNCIONÁRIO POR PRAZO DETERMINADO 
DE UM ANO, NO TÉRMINO FOI DEMITIDO. PASSADOS 15 DIAS SURGE 
NOVA NECESSIDADE, PODERÁ RECONTRATÁ-LO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que para nova contratação a prazo determinado a 
empresa deve aguardar no mínimo 6 meses, conforme art.452 da CLT.

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A REINF
Empresa do simples nacional, do lucro real e sem fins lucrativos, são obriga-
das a entregar a REINF? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FOLGA COMPENSATÓRIA
Funcionário que trabalha no domingo, terá direito a receber dobrado 
em horas extras ou folgar durante a semana, será somente um dia? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Acidentes em rodovias
O número de acidentes nas rodo-

vias estaduais de acesso ao litoral 
paulista caiu 12,2% entre os dias 20 
de dezembro e 5 de janeiro. Cerca 
de 3,6 milhões de veículos passaram 
pelas rodovias de acesso ao litoral 
paulista, litorâneas e de acesso 
à região oeste. Isso representou 
crescimento de 6,3% em compara-
ção com o ano anterior, quando 3,3 
milhões de veículos seguiram viagem 
com destino ao litoral do estado.

É preciso 
garantir que 

a transformação 
digital não seja sobre 
uma atualização 
tecnológica, mas sobre 
a real compreensão 
do que precisa ser 
feito para atender seu 
consumidor da forma 
mais surpreendente 
possível.

ComputerWorld

Pesquisa divulgada ontem (8) 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) aponta que hou-
ve um recuo de 2,1 pontos no 
índice de medo de desemprego, 
na comparação entre os trimes-
tres encerrados em setembro 
e dezembro de 2019. Com o 
recuo, em dezembro, o índice 
ficou em 56,1 pontos. Apesar 
da queda, permanece acima 
da média histórica de que é de 
50,1 pontos. A pesquisa ouviu 2 
mil pessoas em 127 municípios 
entre os dias 29 de novembro e 
2 de dezembro de 2019. 

De acordo com a CNI, o 
resultadotambém ficou acima 
do observado no mesmo mês 
de 2018, quando o índice foi 
de 55 pontos. Na variação ao 
longo do ano, o índice de medo 
de desemprego apresentou 
um aumento de 4,3 pontos no 

Medo de desemprego diminuiu em dezembro, afirma CNI
bém é maior entre as mulheres. 
A diferença em relação aos ho-
mens alcançou, em dezembro, o 
maior patamar desde março de 
2005. O levantamento mostra 
ainda que os brasileiros estão 
menos satisfeitos com a vida. 
Em dezembro, a pesquisa apu-
rou que o índice de satisfação 
com a vida caiu 0,7 ponto em 
relação a setembro e ficou em 
68,3 pontos no mês passado. 
Ainda assim, o índice se encon-
tra abaixo da média histórica, 
que é de 69,6 pontos.

Os brasileiros com maior 
renda familiar e maior nível de 
instrução apresentam maior 
satisfação com a vida. "Entre 
os com educação superior, o in-
dicador alcançou 70,5 pontos, 
muito acima dos 65,3 pontos 
registrados entre aqueles que 
têm até a quarta série do ensino 
fundamental", disse a CNI. 

Apesar do recuo, índice ainda é superior à média histórica.
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primeiro semestre de 2019. No 
segundo semestre, o indicador 
se recuperou e acumulou uma 
alta de 3,2 pontos até o fim do 
ano.  "O medo do desemprego 

permanece mais elevado entre 
os brasileiros com renda fami-
liar de até um salário mínimo", 
disse a CNI.

O medo do desemprego tam-

Safra 2019/2020
A estimativa da safra 2019/2020 de grãos indica uma 

produção de 248 milhões de toneladas, com aumento de 
2,5% ou 6,1 milhões de toneladas na comparação com 
2018/19. Os números registram novo recorde da série 
histórica e foram divulgados ontem (8), pela Conab, em 
seu quarto levantamento (ABr).

Preço do petróleo
O valor do barril de petróleo ultrapassou, ontem (8), os 

US$ 65, um aumento de mais de 4%. A alta já é um reflexo 
da crise e do conflito entre iranianos e norte-americanos 
(RTP/ABr).

Mudanças climáticas
O ano de 2019 foi o segundo mais quente da história, de 

acordo com o Serviço de Mudanças Climáticas da União 
Europeia. As temperaturas gerais em 2019 ficaram 0,6 graus 
Celsius (°C) mais quentes que a média de 1981 a 2010 e 
a temperatura da Terra, nos últimos cinco anos aumentou 
entre 1,1°C e 1,2°C ante o período pré-industrial (RTP/ABr).

AI/HERE Technologies
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Como data science e 
inteligência artificial 
mudam os negócios 

Imaginar máquinas 
e robôs realizando 
tarefas humanas 
sempre rendeu boas 
histórias para a TV e o 
cinema

Ainda que o cenário 
futurista seja bem 
diferente do repre-

sentado na ficção, essa ideia 
também possibilita ótimas 
oportunidades de negócios 
para empresas de diferentes 
setores. 

Não se trata, evidente-
mente, de androides, mas 
sim dos conceitos de data 
science (ciência dos dados) 
e inteligência artificial, que 
reúnem soluções e técnicas 
capazes de coletar e extrair 
inteligência a partir de um 
volume gigantesco de infor-
mações para, a partir daí, 
fazer análises preditivas em 
busca de identificação de 
demandas para se antecipar 
à concorrência. 

As duas propostas estão 
em alta no ambiente cor-
porativo e devem registrar 
crescimento ainda maior 
nos próximos anos. Enquan-
to um cientista de dados é o 
profissional mais buscado e 
desejado pelas corporações 
brasileiras, de acordo com 
levantamento da agência 
Hays, líder mundial em 
recrutamento e seleção 
especializada, a utilização 
de soluções de inteligência 
artificial deve crescer 133% 
nas empresas instaladas 
no país até o fim de 2020, 
segundo o relatório State of 
Service, da Salesforce. 

A consolidação da ciên-
cia dos dados dentro da 
estrutura organizacional e 
o avanço das soluções de 
inteligência artificial pro-
moveram mudanças signifi-
cativas nas corporações. A 
primeira delas é justamente 
cultural. Para que uma es-
tratégia baseada em dados 
e aprendizado de máquina 
seja bem-sucedida, é es-
sencial que os processos 
promovam a integração 
entre as diferentes equipes 
e profissionais. 

Hoje, não basta deixar a 
implementação nas mãos 
do time de TI e esperar 
que ele entregue sozinho 
os resultados esperados. 
As informações precisam 
circular pela empresa a fim 
de garantir uma visão mais 
completa e, sobretudo, que 

os insights façam sentido 
ao marketing, comercial, 
financeiro, vendas e etc. 

Além disso, é preciso com-
preender que a transforma-
ção digital é um fenômeno 
irreversível e, atualmente, 
nenhuma empresa, mesmo 
a que atua exclusivamente 
off-line, sobrevive sem usar 
esses dois conceitos em seu 
dia a dia para embasar a 
tomada de decisão. 

Levantar, tratar e analisar 
informações que façam 
sentido ao negócio é tarefa 
do “cientista de dados”, en-
quanto cruzá-las para trazer 
inteligência e automação é 
a lógica da inteligência ar-
tificial. A era do “achismo” 
nos negócios chegou ao fim. 
Agora, não é mais um di-
ferencial competitivo, mas 
questão de sobrevivência. 

Evidentemente, essas mu-
danças não devem ser feitas 
sozinhas e sem planejamen-
to. Para alcançar o objetivo 
desejado, é essencial contar 
com o apoio de parceiros e 
fornecedores com conhe-
cimento especializado. No 
caso de data science, por 
exemplo, é preciso buscar 
profissionais qualificados. 
Além disso, é necessário 
contratar fornecedores 
que realmente oferecem 
os melhores serviços e de 
fato possam agregar valor 
ao negócio. 

Dessa forma, conseguem 
desenvolver projetos ino-
vadores envolvendo dife-
rentes departamentos, com 
todos os recursos que a aná-
lise de dados e a capacidade 
preditiva têm a oferecer. 

As empresas podem - e 
devem - utilizar as informa-
ções disponíveis para traçar 
as melhores estratégias. 

Se antes as decisões deve-
riam ser tomadas a partir do 
feeling do empreendedor, 
hoje é possível mensurar, 
elencar e investigar diferen-
tes informações sobre de-
terminado assunto. Quem 
melhor se adaptar e utilizar 
recursos de inteligência 
artificial e data science, 
mais rápido terá sucesso e 
conseguirá se distinguir de 
sua concorrência. 

Em um cenário econômico 
de intensa competitividade, 
esse pode ser o detalhe que 
fará toda a diferença para o 
sucesso do negócio. 

(*) - É CDO e co-fundador da 
Semantix. 

Leonardo Santos (*)

News@TI 

TIBCO Cloud Integration passa a ficar 
disponível no Microsoft Azure

@A TIBCO Software Inc. anuncia que todas as funcionalidades 
do TIBCO Cloud™ Integration, sua plataforma de integração 

híbrida muito utilizada no mercado, estão disponíveis no Microsoft 
Azure. Com todos os recursos do TIBCO Cloud Integration agora em 
execução de forma nativa no Azure e Amazon Web Services (AWS), 
clientes e parceiros podem conectar facilmente aplicativos e recursos 
hospedados no local e na nuvem a partir do ambiente de sua escolha 
(www.tibco.com).

Plataforma de empréstimos ULend 

@A ULend, fintech de empréstimos que conecta pessoas às em-
presas, prevê movimentar R$ 40 milhões em 2020. O valor é mais 

que o triplo intermediado pela startup entre o fim de 2018, ano de 
sua fundação, e todo 2019. Entre outros pontos, há fatores internos 
e externos que devem tracionar o negócio nos próximos doze meses. 
Da perspectiva institucional, há uma forte demanda reprimida: para 
se ter uma ideia, a Ulend já recebeu mais de R$ 250 milhões em so-
licitações de empréstimos e viabilizou R$ 12 milhões até o momento. 
Além disso, em apenas um ano, sua base de investidores já conta 
com mais de 3 mil cadastros, entre pessoas físicas, jurídicas, family 
offices e até fundos de investimentos. O ticket médio da empresa 
também cresceu: de R$ 12 mil para os atuais R$ 18 mil.  Acerca dos 
empréstimos, a média atual é de R$ 220 mil e a perspectiva é que 
esse número também cresça, chegando à R$ 300 mil (https://www.
ulend.com.br/).

Sistema de Satélite de Navegação Global  

@A HERE Technologies, que 
possui uma plataforma de 

dados e tecnologias de localização, 
anunciou a introdução do posicio-
namento do Sistema de Satélite de 
Navegação Global de Alta Defini-
ção (HD GNSS), uma solução ba-
seada em nuvem que permite que 
dispositivos obtenham precisão de 
centímetros em todo o mundo. Os 
dispositivos e veículos dos grandes 
mercados estão sendo equipados 
com receptores GNSS de dupla 
frequência que, juntamente com o 
serviço HD GNSS, permitem um posicionamento de alta precisão. Essa 
capacidade era econômica e geograficamente proibitiva há menos de 
dois anos. Agora, o HD GNSS acelera a capacidade dos fabricantes de 
chipset, hardware e software de oferecer uma mudança radical no que 
pode ser entregue aos consumidores em novos produtos, recursos e 
experiências (http://360.here.com).
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Carteiras digitais são 
o futuro da mobilidade

Leonel Nogueira (*)

Basta adicionar um cartão de cré-
dito ou adicionar uma quantia em 
dinheiro na conta para realizar 

pagamentos ou compras. A populariza-
ção das carteiras digitais, no Brasil, é 
recente e cresce a cada dia, justamente 
pelos mais de 420 milhões de aparelhos 
digitais ativos, conforme pesquisa rea-
lizada pela Fundação Getúlio Vargas de 
São Paulo, e a alta disponibilidade de 
acesso à internet móvel, que, segundo 
dados da ANATEL, já abrange mais 98% 
de todo o território nacional.

A tecnologia utilizada pelas carteiras 
digitais, possibilita que o dispositivo 
móvel armazene e mantenha os dados 
pessoais do usuário, eliminando a ne-
cessidade de reinserção e revalidação 
dos dados, podendo substituir por 
completo a utilização da carteira física. 
Essas carteiras digitais armazenam seus 
dados em um ambiente seguro, em nu-
vem, totalmente criptografado e ainda 
utilizam de sistemas de autenticação 
em duas etapas para identificar e auto-
rizar qualquer transação. Além destas 
tecnologias de segurança, a carteira 
digital transmite dados em via única, 
não permitindo, então, que o receptor 
tenha acesso a seus dados confidenciais 
e há ainda o monitoramento ativo de 
todas as transações realizadas, visando 
evitar roubo de informações e fraudes.

Todo este aparato de segurança, 
que pode ainda utilizar sistemas bio-
métricos digital, facial ou de retina, 
disponíveis nos dispositivos móveis, 
foi pensado para que a carteira digital 
seja a ferramenta de transações finan-
ceiras mais segura da atualidade. Um 
diferencial importante, especialmente 
se considerarmos que apenas 20% dos 
brasileiros se sentem completamente 
seguros ao realizar compras online, se-
gundo estudo do SPC Brasil e da CNDL.

Apesar de ser recente no país, o 
uso das carteiras digitais já é comum 
em muitos países da Europa, Ásia e 

América do Norte, desde 2011, com o 
lançamento da Google Wallet para dis-
positivos Android. Posteriormente, em 
2014, o lançamento do Apple Pay, para 
dispositivos IOS, pulverizou ainda mais 
o uso da tecnologia, que inicialmente 
foi desenvolvida com foco apenas em 
pagamentos eletrônicos e hoje já conta 
com os serviços de armazenamento de 
carregamento de cartões pré-pagos, 
transferências de dinheiro em conta, 
gerenciamento de cartões de fidelidade 
e até resgate de promoções em lojas.

Na China, quase 70% da população 
economicamente ativa usa as cartei-
ras digitais como o principal meio de 
pagamento, de acordo com o Global 
Payment Methods. As duas maiores 
são a WeChat e Alipay, que movimen-
taram cerca de U$ 7 trilhões apenas 
no último trimestre de 2018, segundo 
a Ipsos, e um total mais de 1 bilhão de 
usuários ativos.

Já nos EUA, esse método de pa-
gamento foi adotado até mesmo por 
vendedores autônomos e por profis-
sionais que trabalham com serviços 
e gorjetas, como garçons. Alguns 
estabelecimentos já possuem até o 
QR Code estampado nos uniformes 
dos funcionários para essa finalidade. 
Ainda, segundo a Ipsos, outros países 

seguem o mesmo caminho: 17% das 
transações feitas na Austrália e 14% 
das realizadas na Rússia já são feitas 
através desse meio.

Aqui no Brasil, o Banco Central tem 
um papel fundamental como regulador 
desse e de outros meios de pagamento, 
estabelecendo licenças e requisitos 
necessários para cada agente finan-
ceiro que deseje operar no mercado 
interno e tem feito uma série de ações 
para democratizar o sistema financeiro 
nacional. A proposta do BC é que esta 
transformação digital das carteiras 
digitais e outras tecnologias possam 
reduzir os custos de grandes agentes 
financeiros e processar em tempo 
real as transações financeiras no país, 
trazendo comodidade, liberdade, con-
fiabilidade, flexibilidade e segurança 
para o sistema como um todo.

Segundo pesquisa feita pela IDC, 
a pedido do PAYPAL, entre Brasil, 
Colômbia e México, aqui já são cerca 
de 61% dos usuários de smartphones, 
das classes A, B e C, utilizando alguma 
solução de carteira digital. Como a po-
pulação brasileira se mostra cada vez 
mais aberta à inovação, seu negócio, 
está preparado?

(*) É CEO da Global TI.

As eWallets ou carteiras digitais, são a nova forma de realizar transações eletrônicas no meio digital
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Produtos que vão estabelecer novos limites 
para jogadores de PC e mobile

@A Razer anuncia quatro produtos 
que redefinirão os limites dos 

jogos no PC e mobile: o controle uni-
versal para jogos mobile Razer Kishi, 
o roteador doméstico 5G Razer Sila, o 
desktop gamer ultracompacto Razer 
Tomahawk e o conceito de simulador 
de corridas para jogos competitivos 
Razer Eracing Simulator, criado em 
colaboração com desenvolvedoras de 
games e provedores de tecnologia.

LinkedIn revela lista de profissões que 
estarão em alta neste ano

@O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, publicou 
a lista das 15 profissões emergentes para 2020. Nomeado “Pro-

fissões Emergentes”, o levantamento mostra que o gestor de redes 
sociais ocupa a primeira posição do ranking, seguido pelo engenheiro 
de cibersegurança e o representante de vendas. O estudo é feito a 
partir de informações do LinkedIn e destaca as profissões que estão 
experimentando um grande crescimento e por sua vez, o que isso 
significa para a força de trabalho. Esta é a primeira vez que a lista é 
segmentada por país. Além do ranking das posições emergentes no 
Brasil, a pesquisa também elenca as habilidades mais requisitadas e 
os setores que mais contratam cada uma delas. Acesse em (https://bu-
siness.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions/
emerging-jobs-report/Emerging_Jobs_Report_Brazil.pdf)

TecBan anuncia a chegada das duas 
primeiras fintechs no HUBDigital

@O HUBDigital, plataforma desenvolvida pela TecBan para acelerar 
a entrada de novas instituições de pagamento, fintechs e bancos 

sociais à rede do Banco24Horas, acaba de concluir a inclusão das primei-
ras empresas no sistema. Clientes da Somapay e da Eucard, empresas 
especializadas em meios de pagamento, poderão realizar transações 
financeiras no Banco24Horas. As empresas já realizaram as primeiras 
transações de saque, consulta de saldo e extrato e se juntam às 100 ins-
tituições financeiras conectadas à rede do Banco24Horas para distribuir 
seus produtos e atender seus clientes. A nova solução oferecida pelo 
HUBDigital reduz os custos das fintechs e a necessidade de investimen-
tos em desenvolvimento e infraestrutura de tecnologia, uma vez que 
facilitadores e processadoras que estão ou estarão conectados à TecBan 
vão permitir que as fintechs se associem diretamente ao Banco24Horas. 
Além disso, a integração técnica das duas fintechs foi realizada pela 
RedeCompras, um dos parceiros distribuidores do HUBDigital.

ricardosouza@netjen.com.br

Razer Kishi

Dispositivo auxilia os processos 
de transações automatizadas

O dispositivo financeiro 
portátil SUNMI P2 está am-
plamente certificado em di-
versos sistemas financeiros. É 
compatível com pagamentos 
omnicanal via cartão com tarja 
magnética, cartão IC, NFC ou 
código QR.

Eric Zhou, vice-presidente 
de produtos de IoT da SUNMI, 
declarou: "Os pagamentos em 
código QR estão se tornando 
cada vez mais comuns na Ásia, 
mas os pagamentos interna-
cionais em cartão continuam 
sendo a norma. Para tornar o 
SUNMI P2 ainda mais flexível, 
incluímos todas as formas 
de pagamento, inclusive via 

impressão digital". De acordo 
com uma pesquisa da Global 
Market sobre os recursos dos 
dispositivos POS, os varejistas 
se preocupam mais com a velo-
cidade de impressão e o custo. 
"Portanto, aumentamos a velo-
cidade de impressão do SUNMI 
P2 em 33% a fim de reduzir o 
tempo de espera e aprimorar a 
eficiência de transações. Nosso 
alvo é proporcionar produtos de 
alta qualidade com preço razo-
ável", acrescentou Eric Zhou.

O P2 também apresente um 
display HD+ de tela cheia mais 
fino em um chassis ultrafino e 
chique, projetado idealmente 
para o varejo moderno.
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D - Limite de Financiamento
O Santander Brasil passa a financiar até 90% do valor de imóveis residen-
ciais na modalidade de parcelas atualizáveis (SAC). Antes, as cartas de 
crédito cobriam até 80% do preço do bem. Na prática, o mutuário terá o 
benefício de desembolsar uma entrada menor. Ou seja, o aporte inicial 
para a aquisição de imóvel, que era de no mínimo 20%, foi reduzido para 
10%. Os financiamentos são parceláveis em até 420 meses, ou 35 anos, 
e a taxa mínima de juros pode chegar a 7,99% a.a., mais a TR. As condi-
ções são válidas para a aquisição de unidades a partir de R$ 90 mil. Os 
interessados poderão simular por meio do site (www.santander.com.br).

E - Inovação para o Cooperativismo
O ISAE Escola de Negócios, uma das principais instituições de ensino 
do país, está com as inscrições abertas para o primeiro Programa de 
Inovação para o Cooperativismo Paulista, uma iniciativa da escola 
em conjunto com o Sescoop/SP. O programa chega com mais de 500 
oportunidades identificadas e 100 ferramentas de estímulo à inovação 
ensinadas às cooperativas participantes. Inovação é a palavra-chave para 
as cooperativas aprimorarem seus negócios, melhorarem o retorno aos 
cooperados e conquistarem mais espaço na sociedade. Os gestores das 
cooperativas terão acesso a uma formação capaz de fazer a diferença na 
gestão e nos resultados. Saiba mais em: (www.inova.isaebrasil.com.br/sp). 

F - Capacitações On-line 
A Blue Tree Hotels anuncia a “Academia de Excelência”, plataforma 
on-line educacional, intuitiva e moderna, direcionada a capacitação 
de 1250 colaboradores. O projeto de qualificação, com cerca de 4 mil 
certificados emitidos e mais de 4 mil acessos, atinge um novo patamar 
tecnológico, objetivando facilitar o alcance de informações cruciais para 
o desenvolvimento de cada funcionário. A pessoa que acessar a plata-
forma poderá participar de treinamentos técnicos ou de temas livres. 
A ferramenta possui mais de 85 cursos dos segmentos de Alimentos e 
Bebidas, Controladoria, Departamento Pessoal, Esporte e Lazer, Even-
tos, Governança, Infraestrutura, Recepção, Recursos Humanos, Venda 
e Treinamentos para Lideranças. Para mais informações, acesse: (www.
bluetree.com.br). 

A - Colheita da Uva
A Vinícola Góes preparou atrações diferenciadas para quem participa da 
tão aguardada Vindima. Com o propósito de festejar a colheita da uva, os 
visitantes revivem as antigas tradições realizando a colheita e pisando as 
uvas. A Vindima ocorre em quatro finais de semana entre os dias 18 de 
janeiro e 9 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos, com horários 
das 10h, 11h30 e 13h, na Estrada do Vinho Km 9, Canguera, município 
de São Roque Os participantes colhem as uvas com tesouras e colocam 
nas cestas, como os antigos camponeses faziam. Em seguida conhecem 
todo o processo da elaboração dos vinhos. Vídeo sobre o evento em: 
(https://www.youtube.com/watch?v=cGFdFQnfDrc).

B - Energia Solar
Nos dias 14 e 15 de maio, Florianópolis será palco de um dos maiores 
eventos no País de energia solar e as aplicações nas tecnologias do 
futuro, como casa inteligente, veículos elétricos, armazenamento por 
baterias e redes inteligentes de distribuição de energia. Organizado pela 
ElektSolar, especializada em treinamentos para profissionais do merca-
do fotovoltaico, o evento, intitulado “360 Solar: Conectando a Energia 
Fotovoltaica com o Futuro”, contará com a presença de autoridades 
nacionais e internacionais, que debaterão o futuro da energia solar em 
áreas como mobilidade urbana, internet das coisas e inovação. Outras 
informações: (https://360solar.com.br/).

C - Prêmio República
As inscrições para o VIII Prêmio República de Valorização do Ministério 
Público Federal estão abertas e vão até o próximo dia 24. A premiação, 
realizada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, visa 
identificar a atuação dos membros do MPF, além de reconhecer iniciati-
vas da sociedade civil, da imprensa e de advogados que comungam do 
mesmo ideal da instituição na luta pelos direitos humanos, cidadania e 
no combate ao crime. A novidade é o lançamento da categoria Práticas 
Inovadoras, que premiará iniciativas que contribuam para a melhoria do 
atendimento humanizado e imediato nos sistemas de saúde, assistência 
social e segurança pública. Regulamento em: (http://bit.ly/regPremio-
Republica2020).

G - Compras Públicas
No próximo dia 16, é comemorado o ‘Dia do Licitante’ e para celebrar a 
data a Effecti, empresa de tecnologia para o setor, reune especialistas 
no assunto para trazer o que há de mais atual e relevante no universo 
das compras públicas na Semana do Licitante. O novo decreto do pregão 
eletrônico, Compras Públicas 4.0, boas práticas dos licitantes, o que espe-
rar para 2020, as mudanças nas leis, ferramentas de apoio aos licitantes 
e planejamento serão alguns do temas debatidos. Os licitantes fazem 
parte da transformação do Brasil. Serão mais de 5 horas de conteúdo 
gratuito online entre os  dias 13 e 17. As inscrições estão abertas no site 
(https://www.effecti.com.br/landing/semana-do-licitante/). 

H - Bandas e Artistas
O Governo do Estado da Bahia realiza concurso, por meio da Bahiatursa, 
para a contratação de bandas e artistas que vão se apresentar no Carnaval. 
As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 3 de fevereiro, quando 
serão abertos os envelopes com as propostas, às 10h30min, na Rua das 
Laranjeiras, 2, 1º andar, Centro. O edital e seus anexos são obtidos em 
(www.bahiatursa.ba.gov.br). Os interessados podem entrar em contato 
pelo e-mail (concurso2020@bahiatursa.ba.gov.br), telefone (71) 3115-
6165, ou presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, na 3ª 
Avenida, nº 390, 2º pavimento, Ala Norte, Centro Administrativo da Bahia.

I - Mármore e Granito 
Entre os dias 11 e 14 de fevereiro, acontece a 49ª Vitoria Stone Fair/ Marmo-
mac Latin America, em Vitória/ES. Com as exportações brasileiras de rochas 
ornamentais atingindo a marca de US$ 1 bilhão e projeções de aquecimento 
no mercado da construção civil em 2020, grandes nomes do setor de rochas 
ornamentais e suas tecnologias já confirmaram presença no evento. Serão 
mais de 200 expositores, com uma previsão de público visitante de 18 mil 
pessoas, de 50 países. Exibindo os mais diversos materiais, entre quartzitos, 
mármores e granitos, as opções expostas na feira vão do mais básico até o 
super exótico. Informações:(www.vitoriastonefair.com.br).

J - Programa de Estágio
A Porto Seguro está com inscrições abertas para o programa de estágio. 
São mais de 18 vagas disponíveis para atuação na Matriz, em São Paulo. 
O processo seletivo é dividido em quatro etapas: inscrições, testes on-
-line, entrevista com a Cia de Talentos e, por fim, etapa presencial na 
Porto Seguro. Para participar, os candidatos devem preencher alguns 
pré-requisitos como, por exemplo, ter disponibilidade semanal de 30h 
e conclusão do curso prevista para dezembro 2020 ou 2021. Com du-
ração de até dois anos, o programa de 2020 oferece oportunidades em 
áreas técnicas, administrativas, de investimentos e de gestão de risco. 
Inscrições (http://estagioportoseguro2020.com.br/).

A era dos protocolos

A prática médica 
exige um conjunto 
de qualidades e 
habilidades

Em todos os momen-
tos, deve-se pautar 
a assistência no 

humanismo, adotando 
condutas focadas realmen-
te na saúde e bem-estar 
do paciente. Um bom 
médico não abre mão de 
uma anamnese apurada, 
de ouvir atentamente, de 
investigar, além de um 
minucioso exame físico. 
São premissas essenciais 
à Medicina; isso desde os 
tempos dos filósofos. 

Todo o restante é com-
plementariedade: exames 
de imagem, novas tecnolo-
gias etc. Tem de ser utili-
zados quanto realmente há 
necessidade. O problema é 
que, em regra, protocolos 
foram institucionalizados 
indiscriminadamente na 
rede hospitalar. Quando 
um paciente entra, é im-
posto que uma série de 
condutas, exames e avalia-
ções sejam realizadas, de 
forma a possibilitar mais 
ganho. 

Sendo objetivo: a saúde 
pouco importa para certos 
hospitais. Os pacientes são 
simplesmente ferramentas 
para fazer mais dinheiro. 

O resultado é que, atual-
mente, convivemos inclu-
sive com óbitos originados 
pela falta de análise clínica, 
pela aberração de priorizar 
interesses outros que não 
o atendimento qualificado 
e a vida humana.

Aliás, faz algumas déca-
das, os valores da Medicina 
têm sido vilipendiados. 

Também por responsabi-
lidade de escolas médicas 

mercantilistas, sem estru-
tura adequada à formação, 
a começar pela carência de 
um corpo docente de ex-
celência. Sempre destaco 
que só existe uma maneira 
de formar bons profissio-
nais em nossa área. É pelo 
exemplo, é à beira do leito, 
transferindo saberes. Ao 
fugir desse caminho, pou-
co a pouco, abrimos frente 
para o malfeito. 

Como constatamos agora 
nesta era de protocolos 
abusivos, de ostentação 
da tecnologia. Tecnologia, 
obviamente, vira ameaça à 
saúde e à vida, se usada por 
instituições oportunistas e 
médicos incompetentes. 
O risco é agravado pela 
cultura do dr. Google, com 
milhões de informações 
equivocadas, errôneas e 
sem fundamento cientí-
fico. 

O Brasil precisa abrir 
os olhos e todos devemos 
compreender que é obriga-
ção se contrapor à inversão 
de princípios. Na saúde, 
aliás, como em todos os 
campos, a competência, a 
dignidade, a honestidade 
e a transparência têm de 
ser regra. Apenas com 
essa visão e com muito 
trabalho iremos mudar e 
conseguiremos deixar de 
ser um país promessa e nos 
tornar uma grande nação. 

Prática médica exige 
raciocínio clínico, hipo-
tético, dedutivo. Cada 
paciente é único e assim 
deve ser encarado, analisa-
do e tratado. Não existem 
iguais entre pessoas. Nem 
os gêmeos intrauterinos. 
Nessa área, o médico é e 
sempre será soberano.

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

Antonio Carlos Lopes (*)

Um levantamento re-
alizado pela Confe-
deração Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) 
mostra que apenas 11% dos 
consumidores brasileiros 
têm condições de pagar as 
despesas sazonais deste 
período, como IPTU, IPVA 
e material escolar, com os 
próprios rendimentos, sem 
que seja necessário fazer 
uma economia ou reserva 
financeira ao longo do ano. 

A pesquisa ainda mostra 
que 22% dos entrevistados 
não fizeram qualquer pla-
nejamento para pagar esses 
compromissos em 2020. 
A maior parte (26%) dos 
entrevistados teve de eco-
nomizar nas festas e com 
as compras de Natal para 
conseguir pagar as despesas 
de início de ano. Outros 21% 
guardaram ao menos parte 

Apenas 11% dos consumidores conseguem pagar as despesas sazonais deste período.

Inflação na saída 
das fábricas fica em 
0,91% em novembro

O Índice de Preços ao 
Produtor (IPP), que mede 
a variação de preços de pro-
dutos na saída das fábricas, 
registrou inflação de 0,91% 
em novembro de 2019, taxa 
superior ao 0,60% de outu-
bro. O IPP acumula taxa de 
4,55% de janeiro a novembro 
de 2019 e de 2,92% em 12 
meses. Os dados foram divul-
gados ontem (8) pelo IBGE. 

Altas de preços foram 
observadas em 15 das 24 
atividades industriais pes-
quisadas em novembro, com 
destaque para os alimentos 
(3,48%) e indústrias extrati-
vas (4,86%). Das nove ativi-
dades com queda de preços 
em novembro, destacam-se 
metalurgia (-1,41%) e outros 
produtos químicos (-0,81%).

Entre as grandes categorias 
econômicas, a principal alta 
de preços foi observada nos 
bens de consumo semi e não 
duráveis (2,11%). As demais 
categorias registraram as 
seguintes taxas: bens de con-
sumo duráveis (0,45%), bens 
de capital, isto é, máquinas e 
equipamentos usados no setor 
produtivo (0,38%), e bens 
intermediários - os insumos 
industrializados usados no se-
tor produtivo (0,34%) (ABr).

O Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Interna 
(IGP-DI), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), fechou 2019 com 
taxa de inflação de 7,70%. 
A taxa é superior aos 7,10% 
registrados em 2018.

Em dezembro, o índice 
ficou em 1,74%, superior 
ao registrado em novembro 
(0,85%). A alta da taxa foi 
puxada pelo atacado, pelo 

varejo e pela construção.
O Índice de Preços ao 

Produtor Amplo, que mede 
o atacado, subiu de 1,11% 
em novembro para 2,34% 
em dezembro. O Índice 
de Preços ao Consumidor, 
que mede o varejo, cresceu 
de 0,49% para 0,77%. Já o 
Índice Nacional de Custo 
da Construção passou de 
0,04% para 0,21% no período 
(ABr).

As vendas de carne 
suína do Brasil alcança-
ram volume recorde em 
2019, é o que mostra os 
números divulgados pela 
Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA).  
Ao todo, foram embarca-
das 750,3 mil toneladas. 
O saldo é 16,2% superior 
ao registrado em 2018, 
quando foram embarcadas 
646 mil toneladas. 

Apenas em dezembro, 
foram embarcadas 76 mil 
toneladas, volume 35,1% 
maior em relação ao mes-
mo período de 2018, com 
56,2 mil toneladas. É o 
maior embarque mensal já 
registrado na história do 
setor. Em receita, o saldo 
das vendas alcançou US$ 
1,597 bilhão, número 31,9% 
maior que o resultado de 
2018, com US$ 1,2 bilhão.   
Em dezembro, as vendas 
chegaram a US$ 183,6 mi-
lhões – maior saldo mensal 
já alcançado pelo setor.

As vendas para a Ásia – 
região fortemente impac-
tada por focos de Peste 

A China assumiu o primeiro lugar nas importações.
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Minoria consegue quitar despesas 
sazonais sem ter que parcelar

Passada a euforia das compras de Natal e das comemorações de Réveillon, chega o momento de reflexão 
e de organização com o pagamento das tradicionais contas de início de ano

do 13º salário para honrar os 
compromissos, ao passo que 
17% disseram ter montado 
uma reserva ao longo de 
2019 para cobrir os gastos 
no futuro. Outra descoberta 
é que 14% passaram a fazer 
algum bico para acumular 
uma renda extra.

Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, quem já se organizou 
para este momento está em 
situação mais confortável 
do que aqueles que terão de 
parcelar as despesas. “O reco-
mendável é que o consumidor 
separe mensalmente uma 

quantia para essa finalidade”. 
Na média, o brasileiro que par-
celou suas compras natalinas 
vai terminar de pagar essas 
prestações somente no mês 
de abril, o que sinaliza um or-
çamento comprometido para 
além do primeiro trimestre 
(AI/CNDL/SPCBrasil).

Carne suína bate recorde 
de exportação em 2019

Suína Africana - foram o 
grande impulso das expor-
tações de 2019.  A China, 
que assumiu o primeiro 
lugar nas importações já no 
primeiro mês do ano pas-
sado, importou 248,80 mil 
toneladas, volume 61% su-
perior ao total embarcado 
em 2018. O Vietnã aumen-
tou suas importações em 
82,6%, com total de 13,54 
mil toneladas em 2019.

“A crise sanitária na Ásia 
reconfigurou o comércio 
internacional de proteína 
animal.  A China, que foi a 

maior afetada, ampliou sua 
capacidade de importação 
de carne suína brasileira 
com a habilitação de novas 
plantas em novembro de 
2019. Este é um dos fato-
res que devem favorecer 
o aumento das vendas 
brasileiras em 2020, já que 
os indicadores de institui-
ções como o Rabobank 
demonstram que este 
quadro deve perdurar no 
mínimo ao longo do ano”, 
analisa Ricardo Santin, 
diretor-executivo da ABPA 
(Fonte: Redação SI).

IGP-DI fecha 2019 
com taxa de 7,7%
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Na era do Big Data, 
existe liberdade 
para consumir?

De repente, você faz 
uma pesquisa de um 
determinado produto 
ou serviço na web e 
começa a receber e-mails 
e visualizar posts em 
suas redes sociais, 
exatamente do tema 
objeto da pesquisa

Coincidência? Infe-
lizmente, não. So-
mos monitorados e 

observados por inúmeros 
softwares que nos rastreiam 
24 horas na web, coletando 
nossos comportamentos, 
interesses e tendências de 
consumo. Como impedir 
isso? A alternativa é um pou-
co radical, até para as pes-
soas não muito conectadas: 
deixar de usar incontáveis 
serviços digitais, cancelar 
contas nas redes sociais, não 
fazer nenhuma compra pela 
internet, entre outras ações.

Tais pesquisas de ten-
dências são utilizadas pelas 
indústrias de bens de con-
sumo, agências de marke-
ting, entre outros players 
do B2C - negócios para 
bens de consumo. O que 
não se sabe ao certo é até 
que ponto as práticas que 
ocorrem nos rastreamentos 
das pesquisas que fazemos 
está invadindo ou não nossa 
privacidade. Os softwares 
utilizados são diversos e de-
nominados geralmente pelo 
termo “bot”, abreviatura do 
termo “robot”. Em linhas 
gerais, os bots executam 
tarefas específicas para o 
fim que foram criados.

Os bots, atualmente, re-
presentam mais de 50% do 
tráfego de toda a internet. 
Por conta disso, você deve 
estar presumindo, que deve 
ter bots com tarefas legais 
e outros com tarefas ilegais. 
Exatamente! Os bots com 
tarefas positivas nos ajudam 
a encontrar boas ofertas 
de empresas idôneas, já 
os com tarefas ilegais são 
instrumentos de fraudes, 
roubo de senhas e outras 
práticas de crimes que tem 
em comum o delito de inva-
são de privacidade.

Para se ter uma ideia do 
poder de influência dos 
bots, recentemente eles fi-
caram em evidência em epi-
sódios de grande relevância 
para a vida das pessoas. Me 
refiro ao plebiscito Brexit, 
que decidiu pela saída do 
Reino Unido da União Euro-
peia, bem como as eleições 
americanas que elegeram o 
presidente Donald Trump. 
Foram comprovados que 

bots eram responsáveis por 
milhares de perfis falsos em 
redes sociais, como Face-
book e Twitter. 

Ora, se a tecnologia pode 
agir contra interesses coleti-
vos dessa magnitude, o que 
pode fazer com cidadãos 
comuns? Convenhamos que 
o estrago pode ser grande. 
Observando a Black Friday, 
que recentemente passou 
a integrar o calendário de 
compras dos brasileiros, 
estive avaliando o que real-
mente era uma oferta vanta-
josa, digna de ser tida como 
um desconto substancial. 

Analisando todas as ofer-
tas, apenas em uma pe-
quena quantidade havia 
de fato bons descontos, ao 
contrário do que ocorre nos 
EUA, onde os descontos 
são de fato são grandes, 
em torno de 50% ou mais. 
Notem que essa é uma época 
onde existe mais dinheiro 
no mercado por conta do 
pagamento do 13º salário, 
pago exatamente no dia 
da promoção. Tanto é que, 
até os bancos se engajaram, 
realizando promoções para 
financiamentos e serviços 
como seguros, aplicações 
financeiras entre outros.

Se o consumidor, de fato, 
se preparou e fez um pla-
nejamento para a aquisição 
de bens nessa época, acho 
bastante válido, pois irá 
adquirir um produto ou 
serviço que agregará para 
seu bem estar e confor-
to, sem se endividar. No 
entanto, se comprou por 
impulso, influenciado pelo 
marketing onipresente e 
massivo dentro e fora da 
web, poderá ter que lidar 
com as consequências nega-
tivas do consumismo, falta 
de educação e consciência 
financeira.

Aldous Huxley, em seu 
livro “Admirável mundo 
novo”, publicado em 1931, 
descreve uma sociedade hi-
potética na futura Londres 
de 2540, ou 632 DF (Depois 
de Ford), um dos pais da 
administração moderna. Na 
obra, a tecnologia manipu-
laria a sociedade através de 
condicionamentos, padrões 
de comportamento, sendo 
a busca pela felicidade dos 
personagens o grande cerne 
do livro. 

Estaríamos vivendo uma 
prévia do que está por vir 
nessa obra clássica? Só o 
tempo nos dirá.

(*) - É advogado, escritor, empresário 
de Telecomunicações e Diretor do 

Grupo Avanzi.

Dane Avanzi (*)

‘Esperava 
mais ajuda 
do governo 
brasileiro’

O ex-presidente da 
aliança Renault-Nissan-
-Mitsubishi, Carlos Ghosn, 
disse ontem (8) que “es-
perava um pouco mais 
de ajuda do governo 
brasileiro”. Em sua pri-
meira entrevista coletiva 
após fugir para o Líbano, 
o executivo elogiou o 
tratamento recebido das 
autoridades consulares 
no Japão, mas reclamou 
da postura do presidente 
Jair Bolsonaro.

“O presidente Bolsona-
ro foi perguntado se esta-
va pronto para lidar com 
as autoridades japonesas 
e, se me lembro, disse que 
não pretendia atrapalhar 
as autoridades japone-
sas. Claro que não gosto 
desse tipo de declaração, 
mas respeito. Só que eu 
esperava um pouco mais 
de ajuda do governo brasi-
leiro, o que, infelizmente, 
não aconteceu”, declarou 
(ANSA).

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, 
se pronunciou ontem (8) 
sobre o ataque iraniano 
contra duas bases usadas 
por militares americanos 
no Iraque e, usando um 
tom mais moderado, disse 
estar “pronto a abraçar a 
paz”. O discurso  começou 
com a confirmação de que 
o bombardeio às bases de 
Ayn al-Assad e Erbil não 
deixou mortos nem feridos 
e de que os danos materiais 
foram “mínimos”.

Trump voltou a justificar 
o bombardeio que matou o 
general iraniano Qassem So-
leimani, afirmando que era o 
“maior terrorista do mundo” 
e ameaçava vidas america-
nas. O magnata acrescentou 
que “todas as opções estão na 
mesa” para enfrentar o Irã, 
mas anunciou novas sanções 
econômicas, o que indica que, 
ao menos por enquanto, a 
via militar está descartada 
para responder ao ataque da 
última madrugada.

Trump adotou tom moderado em pronunciamento após ataque.

Um Congresso renovado 
foi palco de mudanças impor-
tantes na área da segurança 
pública. Além da aprovação em 
“tempo recorde” do pacote an-
ticrime do governo, os senado-
res deram outras contribuições 
para tentar reduzir os índices 
de criminalidade e dar uma 
resposta à sociedade, como a 
proposta que torna imprescri-
tíveis os crimes de feminicídio 
e estupro, e a lei que permite 
ao proprietário ou gerente de 
fazenda andar armado em toda 
a área da propriedade.

A preocupação da atual 
composição do Senado com a 
violência, a segurança pública 
e o combate à impunidade, 
que estão entre os temas mais 
valorizados pelos brasileiros 
nas eleições do ano passado, 
ficou evidente desde o início 
do ano legislativo, em feve-
reiro. Só no primeiro mês de 
trabalho, os senadores apre-
sentaram mais de 30 propos-

tas relacionadas a essas áreas.
Tiveram destaque a discus-

são em torno da posse e do por-
te de armas e a aprovação da 
MP que visa facilitar e agilizar 
o repasse de recursos decor-
rentes da venda de bens apre-
endidos do tráfico de drogas. 
Outra questão que recebeu a 
atenção dos parlamentares foi 
a criação das polícias penais.

Entregue no início do ano 
ao Congresso pelo ministro 
da Justiça, Sergio Moro, o 
pacote anticrime foi aprovado 
pelo Senado na noite de 11 de 
dezembro. O pacote modifica 
a legislação penal e processual 
penal para torná-la mais rigo-
rosa. A tramitação no Senado 
foi rápida: no mesmo dia em 
que chegou foi aprovado pela 
CCJ. Pouco mais de 24 horas 
depois, o pacote recebeu o 
aval do Plenário. E, em 24 de 
dezembro, o texto foi san-
cionado pelo presidente da 
República (Ag.Senado).

Está pronto para votação 
no Plenário do Senado o pro-
jeto que federaliza um trecho 
de 128,8 km da rodovia esta-
dual RR-319, em Roraima. O 
trecho seria, assim, incluído 
no Plano Nacional de Viação 
transformando-se em uma 
rodovia federal. A estrada 
liga as BRs 174 e 433, que 
passam por áreas indígenas 
da região norte de Roraima. 

Conhecida como Tran-
sarrozeira, a autopista tem 
grande relevância para a 
economia local, pois, além 
de ser o principal meio 
para o escoamento de pro-
dução agropecuária, dá 
acesso à maioria das comu-
nidades indígenas do muni-

cípio de Normandia (RR). O 
projeto é do deputado Edio 
Lopes (PR-RR), que destaca 
que o transporte de equipa-
mentos e suprimentos para 
quase todas as comunidades 
indígenas da região é feito 
pela rodovia. 

O senador Telmário Mota 
(Pros-RR), relator do texto 
na Comissão de Infraestru-
tura, disse considerar a fede-
ralização fundamental para a 
população de Roraima. Para 
ele, a mudança pode promo-
ver o desenvolvimento eco-
nômico regional, ampliando 
o potencial agropecuário e 
garantindo o atendimento 
das comunidades indígenas 
(Ag.Senado).

A estrada liga duas rodovias federais que 
atravessam territórios indígenas.

Pedreira de granito em Águas Vermelhas, Minas Gerais.

A lei permite que essa 
exploração seja feita 
apenas por meio de 

licenciamento, e não só 
por regime de autorização 
e concessão como era feito 
antes. A nova norma já está 
em vigor.

A exploração de rochas 
ornamentais e de reves-
timento, carbonatos de 
cálcio e de magnésio e 
argilas foi incluída na Lei 
6.567/1978, que permite 
regime especial de licen-
ciamento para rochas e 
minerais de uso imediato 
na construção civil, conhe-
cidos como agregados. A lei 
se originou do projeto do 
ex-senador Ricardo Ferra-
ço. O autor da proposta jus-
tificou a iniciativa devido ao 
longo tempo - em torno de 
cinco anos - para que fosse 
concedida a exploração de 
tais rochas. 

Ele explicou que a extra-
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Lei simplifica normas para 
lavra de rochas ornamentais
Foi publicada ontem(8), no Diário Oficial da União, a Lei 13.975, de 2020, que simplifica as normas 
para exploração de rochas ornamentais, como granito, mármore e ardósia

ção desses minerais estava 
sendo feita por meio de um 
documento que autorizava 
a lavra em fase experimen-
tal, a guia de utilização. 
Para Ferraço, o modelo 
era insustentável. Na tra-
mitação, o projeto recebeu 
emendas na Câmara para 

que houvesse a exigência 
de licenciamento ambiental 
e levantamento dos patri-
mônios natural e cultural da 
área explorada, que foram 
rejeitadas na Comissão de 
Infraestrutura.

O relator da análise das 
emendas da Câmara, se-

nador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), alegou que a 
exigência de licenciamento 
ambiental já consta na le-
gislação e considerou des-
necessário o levantamento 
dos patrimônios cultural e 
natural da área a ser explo-
rada (Ag.Senado).

Trump anuncia sanções ao 
Irã, mas diz querer ‘paz’

De acordo com Trump, as 
sanções permanecerão até 
Teerã “mudar seu compor-
tamento”. “O Irã criou um 
inferno no Iêmen, na Síria, no 
Líbano, no Afeganistão e no 
Iraque e deve abandonar suas 
ambições nucleares e encerrar 
o apoio ao terrorismo”, disse, 
reafirmando que o país persa 
financia e treina o grupo liba-
nês Hezbollah e os rebeldes 
houthis no Iêmen. Além disso, 
apoia milícias xiitas no Iraque.

Apesar do tom moderado, 

Trump também cobrou da 
OTAN uma postura mais 
ativa no Oriente Médio e exi-
giu das outras potências a 
ruptura definitiva do acordo 
nuclear de 2015. Alemanha, 
China, França, Reino Unido 
e Rússia ainda tentam salvar 
o tratado, mas o presidente 
dos EUA disse que é hora de 
“quebrar o acordo” e fazer 
com que o Irã assine um 
pacto que “torne o mundo 
um lugar mais seguro e 
pacífico” (ANSA).

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 14/01/2020  - 10:45h  -  2º LEILÃO: 16/01/2020  - 10:45h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCESP nº 719, devidamente autorizado pelo credor fiduciário abaixo 
qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de 
modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento n° 75, 
localizado no 7° pavimento da Torre 2, Edifício Prize, integrante do Condomínio Go Maracá, situado na Rua Maracá, 
n° 739, na Vila Guarani, no 42° Subdistrito – Jabaquara, contendo a área privativa de 70,490m², área relativa ao 
deposito n° 9 do 4° subsolo de 2,500m² (tratado como acessório) e área comum (inclui garagem) de 84,595m², com 
área total de 157,585m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,0065410 (inclui 0,000159 do deposito) no terreno 
condominial matriculado sob n° 174.054, com direito a 1 (uma) vaga na garagem coletiva, para estacionamento de 
um veículo, de forma indeterminada. Imóvel objeto da matrícula nº 186.300 do 8º Oficial de Registro de Imóveis 
de São Paulo /SP. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e 
parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 14/01/2020, às 10:45 horas, e 2º Leilão dia 
16/01/2020, às 10:45 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. 
DEVEDORA FIDUCIANTE: FABIANA OLIVEIRA PINDO, brasileira, solteira, maior, analista de infraestrutura, RG n° 
28.310.133-7-SSP/SP, CPF nº 195.869.198-46, residente em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque 
caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, 
mediante depósito via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do 
sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES: 
1º leilão: R$ 640.778,04 (seiscentos e quarenta mil, setecentos e setenta e oito reais e quatro centavos) - 2º 
leilão: R$ 463.582,38 (quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e oito 
centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão 
atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá 
ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga 
à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fiduciante(s), na forma da lei. DO 
LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos 
leilões para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.
zukerman.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do 
leilão presencial, juntamente com os documentos de identificação, inclusive do representante legal, quando se tratar 
de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fiduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente 
em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, 
devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. 
OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do 
art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram 
física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros 
veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. 
Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR 
nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo 
responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais 
irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições 
de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas 
as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o 
caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes 
sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de 
responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de 
Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra 
e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante será responsável por realizar a 
devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não 
descritas neste edital. Caso ao final da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da 
arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou 
a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da 
ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente 
despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera 
existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito 
à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão 
do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente 
vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do lance, 
para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da comissão do 
leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do(a) Leiloeiro(a), no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, configurará desistência ou arrependimento por parte 
do(a) arrematante, ficando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por 
cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) 
do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o(a) Leiloeiro(a) 
emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for 
o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição 
do imóvel por meio do presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições 
estipuladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 
1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de 
Leiloeiro Oficial. Maiores informações: (11) 3003-0677 / contato@zukerman.com.br. Belo Horizonte/MG, 30/12/2019.

Pronto para votação 
projeto que federaliza 
rodovia em Roraima

Segurança pública avança 
em Senado renovado
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, ou ligue para (11) 3043-4171

O agronegócio tem um 
papel bastante relevante 
na economia brasileira

Sobretudo, quando 
olhamos o conjunto 
de cadeias produ-

tivas, suas inter-relações 
e os elos que compõem 
cada uma dessas cadeias. 
Trata-se de um setor 
notadamente complexo, 
grande e muito consoli-
dado, embora haja muito 
espaço para inovação e 
desenvolvimento, pois 
estamos falando de ativi-
dades milenares. 

Por exemplo, podemos 
dizer que as empresas de 
base florestal têm sua es-
trutura de cadeia produtiva 
bem diferente da pecuária 
leiteira. Ou ainda, podemos 
pensar no setor sucroe-
nergético, que começa no 
plantio da cana-de-açúcar, 
passando para a indústria, 
que produz uma infinidade 
de produtos, entre eles, os 
mais conhecidos, o açúcar e 
álcool. Notadamente, cada 
subsegmento do agro, ou 
seja, das cadeias produti-
vas, têm os seus desafios, 
necessidades e está em 
níveis diferentes de matu-
ridade tecnológica. 

As projeções do mercado 
para o PIB do Brasil indi-
caram na última semana 
do ano mais uma elevação 
positiva, totalizando a oi-
tava semana consecutiva 
de aumento. Isso somado 
aos acordos internacionais 
firmados ao longo do ano 
representam um celeiro 
de oportunidades para a 
agroindústria brasileira. É 
notável que a consolidação 
das ações de profissio-
nalização neste setor é o 
grande avanço previsto 
para 2020. 

Uma das alavancas veio 
com a popularização do 
acesso à internet e a dis-
ponibilidade de cursos 
de qualificação, que têm 
expandido as condições de 
especialização. Não há mais 
obstáculos para um médico 
veterinário que reside em 
Rondonópolis, no Mato 
Grosso, conseguir fazer um 
curso de especialização na 
USP/ESALQ sem sair de 
casa, por exemplo. 

Essas novas condições 
permitiram um aumento 
exponencial da profissio-
nalização. Basta olharmos 
o número de formandos 
nos últimos anos em cur-
sos de graduação, especia-
lização e cursos técnicos 
em diversas disciplinas 
ligadas direta ou indire-
tamente ao agronegócio. 

E esses novos profis-
sionais espalhados pelo 
país estão elevam o ní-
vel de planejamento, de 
controle e de gestão das 
atividades nas diversas 
cadeias produtivas. Eles 
impulsionam a moder-
nização. Neste sentido, 
é importante destacar 4 
aspectos fundamentais e 
complementares para o 
avanço do segmento: 
Qualificação da mão de 

obra profissional:  
Está mais do que pro-
vada a necessidade de 
qualificação e isso já está 
na pauta dos empresá-
rios da agroindústria e 
também dos profissio-
nais que trabalham no 
agronegócio. 

Desenvolvimento tec-
nológico de equipa-
mentos e sistemas: É 
preciso falar de forma 

genérica, tendo em 
vista que cada empresa 
está num nível de ma-
turidade diferente. Há 
empresas investindo 
na modernização de 
equipamentos, como 
também há empresas 
que estão um passo 
à frente fazendo uso 
inteligente dos dados 
já armazenados, o que 
envolve novas moda-
lidades tecnológicas, 
como o Data Driven, o 
Data Monetization e o 
Machine Learning, entre 
outros recursos. 

Evolução e moderniza-
ção na gestão das 
empresas do agrone-
gócio: 

 Gosto muito da frase que 
diz “o que não é medido 
não pode ser gerencia-
do”. E, acreditem, fico 
muito feliz em constatar 
que isso já é realidade 
em várias empresas do 
segmento e em diversas 
regiões do país. 

 Ao longo do ano, em 
contato com diversos 
profissionais do setor, tais 
como produtores rurais, 
técnicos veterinários, 
zootecnistas, agrôno-
mos e, principalmente, 
empresários, percebi 
um movimento forte e 
consistente no sentido de 
tratar a gestão como ci-
ência e, como tal, não ser 
totalmente dependente 
do famoso “achismo”. 

 O produtor rural sabe 
que precisa de apoio 
técnico e já entende que 
precisa deste recurso, 
seja de forma completa 
ou por demanda. A asso-
ciação com cooperativas 
também é alvo para 
contar com esse tipo de 
apoio. 

Sustentabilidade: O novo 
mercado consumidor, a 
nova estrutura familiar 
e as exigências de países 
importadores vão aper-
tar ainda mais o cerco 
pela garantia de origina-
ção, ou seja, da rastrea-
bilidade. A nova geração 
está sedimentada em 
um novo paradigma de 
consciência ambiental. 
Daí as preocupações 
com a sustentabilidade, 
que tendem a se tornar 
mais rigorosas, como um 
critério sine qua non. 

 Podemos concluir, por-
tanto, que é notável o 
clima de confiança e 
consciência dos desafios 
ligados à profissionaliza-
ção do setor, em ritmo, 
intensidade e abrangên-
cia sem precedentes em 
nosso país. O agrone-
gócio, antes lembrado 
apenas por símbolos 
tradicionais como o 
chapéu, botina, cavalo, 
vacas e tratores, agora 
ganhou uma conotação 
bem digital. 

 Estamos falando de 
máquinas autônomas, 
produtores com tablets 
e smartphones, drones, 
mapa de colheita na 
tela do tablet, sistemas 
de ordenha automá-
ticos (sem interação 
humana), dentre outros 
recursos que têm trans-
formado este segmento 
e está atraindo novos 
profissionais e empre-
endedores, que chegam 
com uma visão bem 
diferente do tradicional. 
2020 está aí... 

Bem-vindos à disrupção 
da era digital no campo! 

(*) - É Head de Agribusiness da 
Engineering, companhia global 
de Tecnologia da Informação e 

Consultoria especializada em 
Transformação Digital 
(http://br.engineering).

Clima de confiança 
e desafios para o 

agronegócio em 2020 
James Cisnandes Jr (*)
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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:

O pretendente: JOAQUIM SOARES DE SOUZA, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Presidente Venceslau, SP, data-nascimento: 23/02/1945, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Jose de Souza e 
de Ubaldina Maria Soares de Souza. A pretendente: IONETE VIEIRA DE CARVALHO, 
profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 12/01/1972, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, filha de Fernando 
Vieira de Carvalho e de Maria Noemia de Carvalho.

O pretendente: DIEGO AMERICO ALVES LOPES, profissão: auxiliar em administra-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Americo Lopes e 
de Idneia Miriam Alves Lucchetta. A pretendente: CLÁUDIA ROCHA SILVA, profissão: 
agente de reserva, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/06/1992, residente e domiciliada em Suzano, SP, filha de Claudio Lima da Silva e 
de Ildete Conceição Lima da Silva.

O pretendente: DIORGENES JOSÉ DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1980, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Maria José da Silva. A pretendente: ELISANGELA ALVES 
DOS SANTOS, profissão: vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/01/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Nelson Alves dos Santos e de Ana Maria Barbosa.

O pretendente: MARCOS FASOLIN CORREIA, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1983, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Nilo Sergio Correia e de Maria Lucia Fasolin Correia. A 
pretendente: DAYANA MOURA NASCIMENTO, profissão: auxiliar técnica administrativ, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/06/1986, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Guilherme Nascimento e de 
Maria do Socorro Moura Nascimento.

O pretendente: OSVALDO GOMES DA SILVA JUNIOR, profissão: ajudante geral, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Gomes da Silva 
e de Maria Lucia da Silva. A pretendente: WILMA BATISTA MELO, profissão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eudivan Pereira de Melo 
e de Maria Vilma Batista da Silva Melo.

O pretendente: NECIVALDO SOUZA DAS VIRGENS, profissão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 16/01/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Enoch Gomes das Virgens e de 
Almerinda Bispo de Souza. A pretendente: CEDENILDA DE SENA FERREIRA, profis-
são: embaladora, estado civil: solteira, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 
14/03/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josenilton 
da Silva Ferreira e de Sônia Lima de Sena.

O pretendente: DIEGO RAMOS PEREIRA, profissão: corretor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1985, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Antonio Armando Pereira da Silva e de Edna Ramos Pereira. A pre-
tendente: CÍNTHIA MARIA DOS SANTOS, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Manoel dos Santos e de Maria Celeste Silva dos Santos.

O pretendente: ENILDO APRIGIO DA SILVA, profissão: operador de moto serra, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 13/06/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Izaura Maria da Conceição. A preten-
dente: JESIVÂNIA DE JESUS SANTOS, profissão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itabaianinha, SE, data-nascimento: 19/05/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Primo dos Santos e de Maria Francisca de Jesus.

O pretendente: RICARDO BARBIÉRI, profissão: montador de móveis, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1970, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Édina Maria Barbiéri. A pretendente: 
VANIA DE JESUS PEREIRA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 11/02/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Verginio de Jesus Pereira e de Maria 
Madalena de Oliveira Pereira.

O pretendente: TIAGO DOS SANTOS GUEDES, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Evanildo Fernandes Guedes e de 
Rosangela dos Santos. A pretendente: WENDY DE SOUZA SILVA, profissão: assis-
tente financeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliezer Alves 
da Silva e de Miriam Maria José de Souza.

O pretendente: ELIEZER ROSA DE CASTILHO, profissão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ipatinga, MG, data-nascimento: 16/04/1963, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelino Rosa e de Zerina Maria 
Castilho Rosa. A pretendente: MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS, profissão: 
manicure, estado civil: divorciada, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 
26/10/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agostinho 
Souto e de Cicera Souto dos Santos.

O pretendente: WANDERSON CARVALHO OLIVEIRA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sidineia Carvalho Oliveira. 
A pretendente: NADJA SUEMIA DAMASCENO DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Emidio da Silva Filho e de 
Andrea Aparecida Damasceno.

O pretendente: ALESSANDRO XAVIER DE SOUZA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ari de Souza Franco e de Cleide 
Xavier. A pretendente: EMILY FERNANDA DO NASCIMENTO DE SOUZA, profissão: 
atendente PL, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Darquio 
Xavier de Souza e de Eulalia Santos do Nascimento.

O pretendente: CLEDSON SANTOS GOMES, profissão: armador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 22/10/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio dos Santos Gomes e de Alzira Cintra Santos. A 
pretendente: ELANE SOUZA SANTOS, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 22/05/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosalvo Gomes Santos e de Leandra Cintra Souza.

O pretendente: JOSÉ ALCIDES FÉLIX LIRA, profissão: assistente de logistica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Vicência, PE, data-nascimento: 31/05/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcides Ferreira de Lira e de Rosilda 
Maria Félix. A pretendente: REBECA SILVA SANTANA, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Salvaldor, BA, data-nascimento: 13/04/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilton Cesar Barbosa Santana e de 
Andreia da Conceição Silva Santana.

O pretendente: LUCIO FLAVIO VIDAL, profissão: motofrentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1980, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Luiz José Vidal e de Maria de Lourdes Batista Vidal. A 
pretendente: PATRÍCIA DE CARVALHO CRISPIM, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dorival Correia Crispim e de Teresa 
Domingos de Carvalho.

O pretendente: DIOGO FAUSTINO DOS SANTOS, profissão: copeiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 25/05/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Adeilton dos Santos e de Maria 
das Graças Faustino dos Santos. A pretendente: MAIARA DA SILVA DE SOUZA, 
profissão: estoquista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 08/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose 
de Souza e de Sueli Maria da Silva de Souza.

O pretendente: DANIEL RODRIGUES SABINO, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Pedro Sabino e de Maria Elenilda Rodrigues 
Sabino. A pretendente: AMANDA BRITO DE ALMEIDA SANTOS, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Odilon 
Brito Santos e de Andreia de Brito Almeida Santos.

O pretendente: ELIEL BISPO DE MOURA, profissão: ajudante de motorista, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Barra do Rocha, BA, data-nascimento: 04/06/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Luiz Rodrigues 
Moura e de Miralva Bispo de Sena. A pretendente: DANYELA FRANCISCA LO-
PEZ DOS SANTOS, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jonas Francisco dos Santos e de Roseli 
Lopez Nogueira.

O pretendente: REVERTON DE JESUS GONÇALVES, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Irineu Carneiro Gonçalves 
e de Nanci de Jesus Pires. A pretendente: KARINA DE SOUZA FERREIRA, profissão: 
assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 21/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogério 
Ferreira e de Tânia Aparecida de Souza Ferreira.

O pretendente: MAURO PEREIRA DA CRUZ, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Mucurici, ES, data-nascimento: 17/01/1960, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abdias Vieira da Cruz e de Maria 
Pereira da Cruz. A pretendente: MARINILSE CAETANO BRAZ SANTOS, profissão: 
professora, estado civil: viúva, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 19/07/1961, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Soares Braz e de 
Milca Caetano Braz.

O pretendente: NATANAEL DA SILVA, profissão: ajudante de pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Luiz da Silva e de Maria do 
Carmo da Silva. A pretendente: EDNÉIA MARIA PEDRO, profissão: doméstica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1970, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Madalena Pedro.

O pretendente: ADRIANO FONTES NASCIMENTO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Rozeno do Nasci-
mento e de Marinete Conceição de Fontes Nascimento. A pretendente: ROSIANE 
MASCENA DOS SANTOS, profissão: consultora suporte atendimento, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ailton dos Santos e de 
Rosilda Mascena da Silva.

O pretendente: KLEBER DOS SANTOS, profissão: educador social, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edison dos Santos e de Maria do Carmo dos Santos. A 
pretendente: DOMENICA DE PAULA CEZARIO, profissão: empresária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1989, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Cezario e de Marisa Silva Cezario.

O pretendente: LUIZ DOMINGOS LEITE SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ipubí, PE, data-nascimento: 15/02/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Vicente da Silva e de Maria Hilda Leite 
da Silva. A pretendente: APARECIDA ROZANGELA DO CARMO, profissão: autôno-
ma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1963, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson do Carmo e de 
Idinês dos Santos Chagas.

O pretendente: IURY SANTIAGO SANTOS, profissão: encanador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Eunápolis, BA, data-nascimento: 07/03/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jurandi Santiago dos Santos e de Valdete Pereira San-
tiago. A pretendente: MARIA JANAINA REIS DA SILVA, profissão: balconista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Sertânia, PE, data-nascimento: 23/06/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivanildo Reis da Silva e de Maria 
de Lourdes Rodrigues da Silva.

O pretendente: ROBSON DE PAULA BAHIA, profissão: ajudante de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Almeida Bahia e de Terezi-
nha de Paula Silveira. A pretendente: MARIA JOSÉ DA SILVA, profissão: pedagoga, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Maragogi, AL, data-nascimento: 24/09/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Pereira da Silva e 
de Antonia Boafirma da Silva.

O pretendente: FILIPPI RODRIGUES DE PAULA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1992, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Genesio Donizete de Paula e de Rosângela Rodrigues 
de Paula. A pretendente: MIRELLA CALDEIRA DA SILVA, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Rufino da Silva e de Sandra 
Caldeira de Lima.

O pretendente: LEONARDO VERISSIMO ARAUJO, profissão: funcionário público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1999, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Santos Araújo e 
de Jussara Candido Verissimo. A pretendente: ANA CAROLINA FERREIRA LIMA, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 04/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldemir 
Dionisio de Lima e de Ana Paula Ferreira.

O pretendente: GILMAR DA SILVA CONCEIÇÃO, profissão: lider de gestão, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Canavieiras, BA, data-nascimento: 02/12/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jairo Couto Conceição e de Gildete 
Alves da Silva Conceição. A pretendente: EDILANIA FERNANDES VIANA, profissão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Mendes Viana e 
de Maria Canuto Fernandes.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial 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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: DAVI DA SILVA FONSECA, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 13/09/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Olavo Fonseca e de Maria Alice da Silva Fonseca. A pretendente: 
LOURRANNA FIGUEIREDO VIEIRA, estado civil solteira, profissão consultora tributária, 
nascida em Jandira - SP, no dia (05/02/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Deuzaci Vieira e de Maria dos Remédios de Figueiredo Vieira.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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 - Oficial

O pretendente: MOACY DOS SANTOS CUNHA, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em Itagiba - BA, no dia (13/07/1978), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Juracy Alexandrino Cunha e de Isaura Rodrigues 
dos Santos. A pretendente: CRISTIANE DOS SANTOS COSTA, estado civil divorciada, 
profissão costureira, nascida em Aldeias Altas - MA, no dia (26/05/1979), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio José de Lira Costa e de 
Deuselina Martins dos Santos.

O pretendente: JOSÉ RIBEIRO DE MIRANDA IRMÃO, estado civil viúvo, profissão 
auxiliar de cozinha, nascido em Paulista - PE, no dia (18/11/1960), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Ribeiro de Miranda e de Antonia 
Santina de Miranda. A pretendente: MARIA APARECIDA CRUZ SILVA, estado civil 
divorciada, profissão vendedora, nascida em Rio de Contas - BA, no dia (20/09/1964), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Antonio da 
Silva e de Izabel Maria da Cruz.

O pretendente: FÁBIO HERMINIO CLEMENTE JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(01/09/2000), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Fabio Herminio Clemente e de Cecilia Lemos de Andrade Clemente. A pretendente: 
DAYANNE THAINÁ LIMA VAZ, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, 
nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (11/06/2001), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Allyson Alex Lima Vaz e de 
Sheila Cavalcanti Lima.

O pretendente: GUILHERME SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (28/01/1993), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Elizeu Agostinho dos Santos e 
de Suzana da Silva Santos. A pretendente: BRENDA PEREZ REIS, estado civil solteira, 
profissão assistente administrativo, nascida em Carapicuíba - SP (Registrada em Osasco 
- SP), no dia (10/08/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Edjefferson Teles Reis e de Rosinei Aparacida Perez.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: RICARDO MARIANO, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 
19/09/1978, estado civil divorciado, profissão gerente de vendas, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Laercio Mariano e de Madalena Fraga Mariano. 
A pretendente: FERNANDA CHAN HEE HONG, nascida nesta Capital, Bom Retiro - 
SP, no dia 30/11/1990, estado civil solteira, profissão desenhista, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Chong Suk Hong e de Soo Kyung Kim Hong.

          
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 - Oficial
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A maior parte dos pequenos negócios 
no país é constituída por parentes. São as 
chamadas empresas familiares, que podem 
ter entre seus sócios pais, filhos, tios, avós, 
primos, entre outros graus de parentesco. 
Por isso, manter a empresa em equilíbrio 
exige muito cuidado, principalmente pelo 
nível de afetividade e proximidade que 
envolve as pessoas da equipe. 

Uma pesquisa feita pelo Sebrae no final 
de 2017 mostrou que entre os seis mil 
donos de negócios entrevistados, quase 
24% tinham em seu quadro societário 
um parente, e pouco mais de 22% havia 
empregado um familiar. Os especialistas 
em gestão advertem que alguns fatores 
podem influenciar negativamente no dia a 
dia do empreendimento, como a sucessão, 
a gestão dos recursos e as próprias relações 
interpessoais.

Uma das dificuldades que a empresa 
familiar pode enfrentar é separar a parte 
emocional e intuitiva das questões que 
exigem a tomada de decisões que podem 
contrariar interesses individuais em favor 

do bem do negócio. Mas também há muitos 
pontos favoráveis às empresas familiares, 
como o comando único da firma, a estru-
tura administrativa diminuta, uma equipe 
determinada e dedicada, as relações com 
a comunidade, entre outros fatores. 

No Brasil, não só as micro e pequenas 
empresas são formadas por familiares. Há 
também grandes corporações que passam 
de pai para filho. Em muitos casos, a escolha 
é pela profissionalização da administração 
do negócio, com a contratação de gestores 
profissionais especializados. Essa é uma 
das dicas do analista Hugo Roth Cardoso, 
da Unidade de Capitalização e Serviços 
Financeiros do Sebrae Nacional. 

Ele recomenda, ainda, que haja muita 
conversa e alinhamento entre os integran-
tes da empresa em prol da estabilidade e 
crescimento do negócio e da harmonia da 
família. O Sebrae reuniu cinco dicas sobre 
a formação e os cuidados para manter uma 
empresa familiar. Confira algumas suges-
tões abaixo e veja também a pesquisa do 
Sebrae sobre empresas familiares.

1) Papeis definidos - É importante que 
os papeis e atribuições de cada pessoa 
na empresa estejam bem definidos 
de modo a evitar possíveis conflitos 
de competência em atividades como 
compras, vendas, comunicação, ges-
tão de mídias sociais, relações com 
funcionários, entre outras.

2) Muita conversa e alinhamento - 
Dentro da empresa, estando os papéis 
muito bem definidos, não pode ocorrer 
de alguém por ser pai, tio, ou irmão 
mais velho ter maior poder ou decidir 
assuntos que sejam da competência de 
outro. Por isso, é necessário que haja 
muito diálogo entre os integrantes do 
grupo para que não haja desavenças 
que acabem causando prejuízos para 
os negócios e na harmonia familiar. 

3) Remuneração combinada - É pre-
ciso que se tenha uma definição prévia 
da remuneração de sócios investidores 
e sócios comprometidos com o dia a dia 
da empresa. Isso fará com que não haja 
problemas relacionados à divisão dos 

lucros da empresa familiar, ou que a 
remuneração de quem está dedicando 
maior tempo seja prejudicada.

4) Contrate profissionais - Nem 
sempre é bom a empresa familiar 
atuar só com seus membros, por 
isso é bom contratar profissionais 
de mercado para integrar também 
a firma e trazer um olhar de fora, 
inovações e propostas de fora do 
círculo de influência familiar. Ter 
um profissional contratado ajuda 
a observar a empresa com maior 
profissionalismo.

5) Sucessão - Treine sua equipe, elen-
que as competências necessárias para 
cada função dentro da empresa, e 
jamais considere um funcionário ou 
sócio como eterno. Forme as “novas 
gerações” da família para encarar desa-
fios e manter a empresa funcionando. 
O processo sucessório em um empre-
endimento familiar é complexo, mas 
um desafio que precisa ser encarado 
a quanto antes (AI/SEBRAE).

São Paulo, quinta-feira, 09 de janeiro de 2020Página 6

Especial

#tenhacicatrizes

Alessandro Saade

Assincronismo de ritmo

Alessandro Saade (*)

Como baterista, sempre me preocupo com o 
tempo, com o andamento e o sincronismo 

entre os instrumentos. Chego a ser chato. Fico 
vendo se aquela frase de guitarra cabe direito 
naquele intervalo, se o baixista e o baterista 
estão em sinergia, enfim, se a banda soa como 
uma coisa única.

O mesmo vale para o mercado. Muitas vezes 
partimos atrasados para as grandes oportunida-
des de negócios, de ideias, de vendas e de rela-
cionamento com nossos clientes. E na maioria 
das vezes culpamos os outros pela nossa falta 
de ritmo e de sincronismo.

E toda virada de ano também é a mesma coisa: 
alguns começam embalados por projetos que 
começaram no ano anterior e invadem o ano novo 
a pleno vapor. Outros esperam o réveillon para 
começar a se planejar. E outros ainda esperam 
o carnaval para começar o ano.

Veja, imaginando que você tenha uma loja de 
instrumentos musicais, tenho certeza que você 
já tem um planejamento de compras no segundo 
semestre de todo ano para ter tamborim para 

vender no carnaval. Isso é fácil. É, não é?... Mas 
você está atento aos shows próximos da sua 
cidade, aos estilos musicais que têm nascido ou 
sumido, às ondas de novas bandas? 

Já pensou em mapear seus clientes e prospects 
por estilo musical ou banda favorita? Já fez 
parceria com os principais promotores de shows 
e casas de espetáculo da sua cidade? Não, né? 
Pois saiba que hoje tudo está muito integrado. 
Do estúdio de ensaio, passando pela sua loja e 
chegando até o show, tudo se conecta. E novas 
tendências lá de fora podem ser grandes oportu-
nidades ou ameaças ao seu negócio. Para ambas, 
você deve estar preparado. E conectado. E as 
inofensivas redes sociais se convertem numa 
poderosa ferramenta.

É você que conta a novidade para o seu cliente 
ou ele sempre faz aquela pergunta que você não 
tem resposta? Costuma navegar pelos diversos 
sites dos fabricantes de produtos e das bandas? 
Sua equipe tem uma relação boa com seus 
fornecedores? Estão sempre se capacitando e 
conversando sobre novidades e oportunidades 
conjuntas de negócio? Segue seus principais 
clientes nas redes sociais para entender o mo-
vimento deles.

Estar bem informado nunca foi tão fácil e ao 

mesmo tempo tão desafiador. Entenda que este 
é um grande diferencial para melhorar a sua 
relação com seus clientes e por consequência 
suas vendas. Assinar reports, newsletters, seguir 
perfis das principais empresas do segmento, das 
principais feiras e das revistas é quase que uma 
obrigação. Só que prazerosa, afinal, vai estar len-
do sobre a matéria prima do seu negócio. Isso vai 
lhe abrir novos horizontes e novas percepções. 
E então, com esse monte de novas informações, 
criará novas conexões e novas oportunidades. 

Ainda bem que a tecnologia está ao seu 
lado. Aplicativos agregadores de notícias, por 
exemplo, vasculham a internet em busca de 
temas escolhidos por você, nas revistas e em-
presas que você determinou, e entregam isso 
limpinho, todo dia de manhã numa plataforma 
simples de usar. E na maioria das vezes, gratuita! 

Imagine juntar seus clientes para conversar 
sobre um lançamento de produto ou uma nova 
tecnologia de gravação que esteja surgindo. Ou 
sortear por meio das redes sociais, entradas para 
shows. Ou ainda, fechar pacotes e convênios de 
cross seling, onde você passa a ser um vendedor 
do estúdio e o estúdio passa a ser um vendedor 
da sua loja. E isso vale para todo ponto de contato 
desta cadeia de negócios da música que estou 
descrevendo aqui.

Aumentar a vida útil da sua empresa depende 
da sua atitude e do seu time, frente ao merca-
do e os seus consumidores. Mais informação, 
mais assunto. Mais assunto, mais conexões. 
Mais conexões, mais vendas. Simples assim. 
Feliz 2020 com mais uma chance de acertar.

(*) Idealizador dos Empreendedores Compulsivos, 
com mais de 30 anos de experiência como palestrante, 
professor, consultor e mentor. Autor e colaborador em 

diversos livros, é formado em Administração, tem MBA 
em Marketing e Mestrado em Comunicação e Mercados, 

especializou-se em Empreendedorismo pela Babson Col-
lege e em Inovação pela UC Berkeley (compulsivos.org/

euquero@compulsivos.org)

Um em cada dez (14%) pais 
que admitiu ser inexperientes 
em tecnologia também revelou 
que levou mais de um mês para 
configurar um presente tecnológico

O relatório da Kaspersky ‘O The Rise of ‘ Can you just’ 
- the tech affliction sweeping our world ’ mostra 
ainda que, sem a ajuda dos mais jovens, eles têm 

dificuldades em aproveitar os benefícios da tecnologia. 

A pesquisa foi realizada com pais com filhos com mais de 
11 anos de idade e que já havia apresentado esse cenário 
de dependência, quando mais de um terço deles admitiram 
ter dificuldade com os desafios tecnológicos diários sem a 
ajuda de seus filhos mais velhos. 

"A tecnologia é uma parte importante de nossas vidas e, 
no Natal, haviam muitos dispositivos sob a árvore. Infeliz-
mente, muitas pessoas que ganharam esses presentes farão 
pouco uso deles, mas não necessariamente porque estão 
desinteressados. Eles simplesmente não têm segurança 
para fazer os dispositivos funcionarem. É uma pena que 
os pais não aproveitem tudo isso", comenta David Emm, 
pesquisador-chefe de segurança da Kaspersky. 

Os pais e as gerações mais velhas podem evitar todo o 
tempo de frustração tentando configurar seus presentes 
tecnológicos em janeiro conferindo uma série de manuais 
(site em inglês) que a Kaspersky elaborou. Seguindo-os, 
eles poderão utilizar os presentes que receberam durante 
as festas sem sobrecarregar as pessoas queridas. 

Idosos não usam presentes tecnológicos 
por não saber configurá-los

A tecnologia é uma parte importante de nossas vidas.

Divulgação

Questionário online com 11.000 consumidores foi realizada 
em nome da Kaspersky pela Arlington Research. Foram 
entrevistadas  pessoas de 13 países, incluindo Áustria, 
França, Alemanha, Hungria, Itália, Japão, Holanda, Portugal, 
Romênia, Espanha, Suíça, Reino Unido e EUA. 

A amostra de cada país foi composta por adultos com 17 
anos ou mais com cotas representativas nacionalmente 
definidas para sexo, idade e região. Todos os entrevistados 
precisavam ter acesso online para participar da pesquisa.

Fonte e mais informações: (http://www.kaspersky.com.br). 

Cinco dicas para administrar uma empresa familiar


