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Startup abre 30 vagas de emprego

@O Bling (www.bling.com.br) - startup que oferece 
sistema de gestão empresarial completa para a micro 

e pequena empresa está com está com 30 vagas abertas 
- com possibilidade de trabalho remoto, sendo 15 para 
tecnologia e as demais nas áreas de marketing, comercial, 
customer success, RH e conteúdo. Para o diretor de Ma-
rketing e sócio do Bling, Sidney Zynger, O Bling irá ampliar 
a estrutura com nova sede e prevê crescimento de 70% na 
equipe de colaboradores até o fim deste ano.    Leia a 
coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Materiais Biodegradáveis
A Sodiê Doces, maior franquia de bolos do país, anuncia 
a retirada dos produtos plásticos em todas as lojas da 
marca nos próximos 6 meses. O objetivo é o de substituir 
os pratinhos, copos, garfos, mexedores de café e hambur-
gueiras, por produtos feitos de materiais biodegradáveis, 
compostáveis ou reutilizáveis. “Nossa meta para 2020 é 
que todos os produtos de plástico oferecidos aos clientes 
sejam substituídos, atendendo a lei que proíbe o forneci-
mento de produtos descartáveis de plástico. Acredito que 
é um passo importante que vai inspirar outras empresas 
a se tornarem mais verdes”, afirma Cleusa Maria da Silva 
(na foto), fundadora da marca.     Leia a coluna completa 
na página 3

Um levantamento 
realizado pela FICO, 
líder em gerencia-

mento analítico e tecnolo-
gia de tomada de decisão, 
em parceria com a publi-
cação American Banker, 
revela que executivos 
do setor financeiro estão 
preocupados com o rápido 
avanço da disrupção digital 
– 88% deles a consideram 
uma ameaça iminente para 
suas empresas, sendo que 
51% dos que trabalham em 
bancos e 71% dos que estão 
em fintechs avaliam esse 
tema como uma ameaça 
muito séria.

Foram entrevistados 
mais de 200 profissionais 
seniores de fintechs e ban-
cos do Brasil e de outros 

Bancos e fintechs veem 
a disrupção digital 
como ameaça ao setor

nove países como Estados 
Unidos, Canadá, México, 
Reino Unido, Espanha, 
Turquia, Nigéria, Índia e 
Nova Zelândia. A pesquisa 
identificou oportunidades 
estratégicas para o setor 
financeiro, como o fato 
de que viver na era digital 
impõe a necessidade de 
interagir em tempo real e 
oferecer diversos pontos 
de contato personalizados 
ao cliente. Além disso, re-
velou que apenas metade 
dos entrevistados usa seus 
dados da maneira mais efi-
caz possível. 

“O setor precisa ganhar 
confiança e adotar inteli-
gência artificial e machine 
learning para potencializar 
seus negócios. Dessa forma, 

será possível se antecipar 
e atender às necessidades 
dos clientes”, afirma Ricar-
do Cheida, Diretor de Pré-
-Vendas para América Latina 
da FICO.

Entre as principais con-
clusões do estudo estão a 
necessidade de melhorar 
o atendimento ao cliente, 
a tomada de decisões em 
tempo real, a integração de 
análises e o empoderamen-
to de usuários que não são 
técnicos.

E para que as empresas 
alcancem esses objetivos, a 
pesquisa indicou a importân-
cia de se investir em ferra-
mentas que centralizem a to-
mada de decisões.“Somente 
com uma infraestrutura 
unificada é que as empresas 
vão conseguir ter o foco total 

O setor precisa ganhar confiança e adotar inteligência artificial e machine learning 
para potencializar seus negócios.

no cliente, pois será possível 
transformar continuamente 
os dados não processados 
em estratégias valiosas, 
acionáveis e quantificáveis 
para impulsionar seus negó-
cios”, conclui Cheida. Fonte 
e mais informações (http://
www.fico.com).
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DÍVIDA EM PROCESSO JUDICIAL
Empresa optante pelo lucro presumido, entretanto sofreu exclusão 
do Simples Nacional. Como possui dívidas em processo judicial 
de recalculo, fica impedida de efetuar a baixa, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO NO INTERVALO DE 01H PARA REFEIÇÃO PODE 
SAIR DA EMPRESA?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, não havendo nada 
em legislação que impeça que o empregado saia da empresa durante 
seu intervalo para repouso e alimentação.

CONTRATAR COM JORNADA DE 12X24
Empresa pretende contratar motorista de caminhão com jornada de 
12x24, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

VIAGEM A TRABALHO
Empresa que precisa que seus funcionários viagem a trabalho, pode 
utilizar a ajuda de custos por meio do cartão corporativo, a questão 
das horas extras em viagem, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER EM RELAÇÃO AO IRPF SOBRE A REMESSA DE 
DINHEIRO DO EXTERIOR (EUA) PARA O BRASIL, SERÃO TRIBUTADOS?

O artigo 118 do Decreto 9580/2018 discorre que fica sujeita ao reco-
lhimento mensal do imposto de renda, carnê leão, rendimentos do 
exterior, recebidos por pessoa física residente no país, devendo este 
valor ser informado na Declaração de Ajuste anual.

CONTRATAR AUTÔNOMO 
Para contratar freelance existe algum modelo de contrato ou apenas 
um contrato de prestação de serviço? Saiba mais acessando a íntegra 
do coteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA PATERNIDADE
Quando deve iniciar a contagem da licença paternidade? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

E
fic
iê
nc
ia

Q
ua
lid
ad

e
C
on

fia
nç
a

• • •

w
w
w
.o
sf
e-
rn
c.
co
m
.b
r

Somente 
com uma 

infraestrutura unificada 
é que as empresas 
vão conseguir ter 
o foco total no 
cliente, pois será 
possível transformar 
continuamente os 
dados não processados 
em estratégias 
valiosas, acionáveis 
e quantificáveis para 
impulsionar seus 
negócios

A melhora gradual da con-
juntura econômica somada a 
algumas ações pontuais, como 
campanhas de renegociação de 
dívidas e a liberação dos recur-
sos do FGTS contribuíram para 
aliviar o bolso do brasileiro neste 
início de ano. 

Dados apurados pela Confe-
deração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) mostram que o volume 
de brasileiros com contas em 
atraso caiu pelo segundo mês 
seguido e encerrou o ano de 
2019 com uma pequena queda 
de -0,2% na comparação com o 
ano anterior. A título de compa-
ração, em 2018 o indicador havia 
encerrado o ano com uma alta 
expressiva de 4,4% no número 
de inadimplentes.

A estimativa é que aproximada-

País abre 2020 com 61 milhões de 
brasileiros negativados

mente 61 milhões de brasileiros 
tenham começado o ano de 2020 
com alguma conta em atraso e 
com o CPF restrito para con-
tratar crédito ou fazer compras 
parceladas. Na avaliação do 
presidente do SPC Brasil, Roque 
Pellizzaro Junior, a inadimplência 

mais bem-comportada neste 
início de ano reflete um cenário 
de recuperação de crédito, im-
pulsionado pelas campanhas de 
renegociação promovidas no fim 
do ano passado.

“A expectativa é de que a 
inadimplência siga em queda 

pelos próximos meses, mas a 
passos lentos. A aceleração desse 
quadro passa pela continuidade 
da melhora econômica e, em 
especial, daquilo que toca dire-
tamente o bolso do consumidor: 
emprego e renda. Mesmo com a 
inadimplência caindo aos pou-
cos, as famílias ainda enfrentam 
dificuldades para honrar seus 
compromissos em dia”.

Somando todas as pendências, 
cada consumidor inadimplente 
deve, em média, R$ 3.257,91. 
Já descontando os efeitos da 
inflação, os valores observados 
agora são 30% menores do que no 
início da série histórica, em 2010 
(R$ 4.238,32). De modo geral, 
pouco mais da metade (52,8%) 
dos brasileiros inadimplentes 
têm dívidas em atraso de até R$ 
1.000 e 47,2% acima desse valor 
(AI/CNDL/SPCBrasil)

Tempo em aplicativos
As pessoas passaram 3 horas e 40 minutos, em média, utili-

zando aplicativos (também conhecidos como apps) em 2019. 
O índice é 35% maior do que em 2017. As informações são do 
principal relatório sobre o tema no mundo, da consultoria App 
Annie. O Brasil ficou na terceira colocação no ranking dos pa-
íses em termos de tempo gasto em apps, levemente acima da 
média, com 3 horas e 45 minutos (ABr).

Reforma administrativa
O secretário especial de Desburocratização, Paulo Uebel, 

disse ontem (16) que o governo pretende implementar a 
reforma administrativa em fases. A primeira proposta deve 
ser apresentada em fevereiro e a meta é que o conjunto de 
mudanças seja implementado até 2022. A intenção do governo 
é não fazer alterações substanciais que afetem as carreiras 
dos atuais servidores, mas que haverá mudanças pontuais.

Vendas de materiais escolares
O setor varejista do estado de São Paulo espera um cresci-

mento de até 5% nas vendas de materiais escolares no período 
de volta às aulas de 2020. De acordo com o setor, que atende 
ao consumidor final, o gasto médio deverá ser de R$ 200 a 
R$ 300 (ABr).

TI Trends

Divulgação

Simples Nacional 
As empresas que querem optar 

pela adesão ao Simples Nacional 
para 2020 devem correr, pois têm 
até o proximo dia 31 para realizar 
essa opção que, uma vez deferi-
da, produzirá efeitos retroativos 
a partir do primeiro dia do ano 
calendário da opção, que pode 
ser feita pela internet no site: 
(www8.receita.fazenda.gov.br/
simplesnacional).

Norte é a localidade mais inadimplente em termos 
proporcionais.
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Hoje (17), os quase 4 milhões 
de participantes do Enem 
2019 terão acesso às notas 
que obtiveram na avaliação. 
Para acessar os resultados é 
preciso informar, na Página 
do Participante (https://enem.
inep.gov.br/participante/#!/) o 
CPF e a senha cadastrados na 
hora da inscrição no exame. 

Ao entrar na página, logo apa-
rece a Nanda, uma personagem 
digital com uma pergunta. Para 
avançar, é preciso responder ao 
desafio. Isso é feito para evitar 
o acesso de robôs. Em seguida, 
os estudantes devem informar 
o CPF e inserir a senha. Caso 
não se lembrem da senha, basta 
clicar no link “Esqueci minha 
senha”, que está logo abaixo 
do campo de preenchimento.

Enem libera notas nesta sexta-feira

O sistema vai, então, pedir 
para o usuário escolher se a 
senha cadastrada será enviada 
para o e-mail registrado duran-
te a inscrição ou se quer alterar 
o e-mail. O sistema dá uma 
pista para que o participante 
se lembre de qual e-mail foi 
cadastrado durante a inscrição. 
A senha deve ser guardada em 
local seguro e de fácil acesso. 
Ela ainda será usada para a ins-
crição nos programas federais 
de acesso ao ensino superior.
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Youtube e a desinformação 
sobre mudanças climáticas

O Youtube promove desinformação sobre 
mudanças climáticas, impulsionando a circula-
ção de vídeos negacionistas. A informação está 
em um relatório da organização internacional 
Avaaz, que analisou conteúdos sobre o tema na 

maior plataforma de vídeo do mundo.
O grupo analisou vídeos recomendados pela 

plataforma em sua seção “o que ver em seguida” 
quando as pessoas fazem pesquisas utilizando 
os termos “aquecimento global”, “mudança 
climática” ou “manipulação climática”. Segundo 
os autores da pesquisa, 16% dos 100 vídeos mais 

relacionados na pesquisa pelo termo “aqueci-
mento global” tinham informações inverídicas 
ou que podiam desinformar a sua audiência. 

Quando a procura tomava o termo “mudança 
climática”, o índice de presença desses conteúdos 
ficou em 8%. Já com o uso da palavra-chave “mani-
pulação climática”, o percentual foi para 21% (ABr).



Página 2 São Paulo, sexta-feira, 17 de janeiro de 2020

www.netjen.com.br
OpiniãO

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 (*)
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Inscrições para oficinas 
gratuitas de robótica e 

pensamento computacional

Os estudantes de escola pública 
entre 14 e 19 anos, que têm 
interesse por tecnologia e 

querem ficar antenados com a ino-
vação no mercado de trabalho, terão 
a oportunidade de desenvolver suas 
habilidades em uma das oficinas de 
robótica e pensamento computacional, 
promovidas no Digilab Centro Poeta ITI 
Affonso Taunay.

As oficinas fazem parte do projeto 
#BoraInovar, desenvolvido pelo Insti-
tuto Tecnológico Inovação (ITI) com 
o apoio da Prefeitura de São Paulo. 
Com o objetivo de promover a inclusão 
digital, o projeto oferece oficinas com 
capacitação e orientação para o mundo 
do trabalho, viabilizando o acesso dos 
jovens (com e sem deficiência) a cursos 
gratuitos de qualidade, alinhados com o 
que há de mais atual em conceitos, fer-
ramentas e competências necessárias 
para obter sucesso e se diferenciar no 
mundo do trabalho, como por exemplo, 
a oficina de vivência STEM (Ciências, 
Tecnologia, Engenharia e Matemática). 
Bastante conhecida em outros países, 
mas ainda restrita principalmente a 
escolas particulares aqui no Brasil. Os 
alunos terão a oportunidade de apren-
der Word, Excel, Power Point, Lógica 
de Programação, Robótica, além de 
técnicas de vendas, oratória e contar 
com um reforço da Língua Portuguesa 
e Matemática.

As oficinas são presenciais e o aluno 
pode se matricular em mais de um 
módulo de acordo com a disponibili-
dade de vagas e horários. As inscrições 
vão até dia 30 de janeiro de 2020 e 
podem ser realizadas no site do ITI - 
Instituto Tecnológico Inovação (www.
itinovacao.org.br) ou pessoalmente 
no Digilab Centro Poeta ITI Affonso 
Taunay, localizado dentro da Bibliote-
ca Municipal Affonso Taunay na Rua 
Taquari, 549 – Mooca.

Confira abaixo as 
disciplinas dos cursos:

- Vivência STEM (Ciências, Tecno-
logia, Engenharia e Matemática)

Robótica na Prática

- Habilidades e Competências So-
cioemocionais

5 Competências Socioemocionais

- Administrativo
Técnicas Administrativas, Recepção 

e Atendimento, Técnicas de Vendas, 
Técnicas de Recursos Humanos, 
Operador Telemarketing, Contínuo 

(Office Boy/Girl), Contabilidade Bási-
ca, Técnicas Administrativa, Técnicas 
de Recursos Humanos, Recepção e 
Atendimento.

- Inclusão Digital e Social
Entendendo o que é Lógica, Pen-

samento Computacional, Primeiros 
Passos a programação

- Tecnologia da Informação
Word (Básico), Excel (Básico), 

PowerPoint (Básico), Internet (Bási-
co), Outlook (Intermediário), Access 
(Intermediário), OneNote, Skype for 
Business, OneDrive for Business (In-
termediário).

- Empreendedorismo
Empreendedorismo, Empreender, 

Atendimento do Comércio Varejista, 
Técnicas de Oratória

- Preparando para o mundo do 
trabalho

Formação para o mundo do trabalho, 
Postura Profissional (Ética, Moral, 
Higiene), Língua Portuguesa e Mate-
mática – Reforço.

Nas oficinas os alunos aprendem na prática e, ao final, recebem um certificado de participação
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Vivemos um momento de transi-
ção do meio físico para o digital, e 
nesse aspecto a Estonia é hype! Isso 
porque ela é exemplo de governo 
acessível a todos, justamente quan-
do digitalizou praticamente todos 
os serviços à população, ficando de 
fora apenas o casamento, divórcio e 
a transferência de imóvel. Porém, só 
foi possível chegar a este ponto devi-
do à identidade digital, que permite 
aos cidadãos votarem inclusive nas 
eleições presidenciais, por meio da 
assinatura digital.

Enquanto isso, países como o Brasil, 
confiam na biometria, e acreditam que 
este é um meio seguro para realizar 
votações, chegando a ser adotado 
como método oficial, refutando a 
assinatura digital realizada por meio 
de uma identidade digital, também 
chamada de Certificado Digital.

Longe das questões políticas, 
o fato de se preterir um registro 
biométrico a uma assinatura digital 
é preocupante do ponto de vista 
de segurança. Isto porque, como 
já disse aqui neste mesmo canal, a 
biometria é um registro único - uma 
senha única - imutável, que você 
carrega consigo a vida toda. E o pior, 
você compartilhou esta senha com 
diversos outros serviços particula-
res, como edifícios, condomínios, 
portarias, sistemas operacionais etc.

A Lei Geral de Proteção de Dados - 
LGPD - quer reduzir o risco de nossos 

dados sensíveis, como a biometria, 
por exemplo, serem vazados ou 
trafegarem de maneira insegura nos 
canais digitais, justamente pelo fato 
de nossos registros biométricos terem 
funções cíveis de alta importância 
como é o caso da votação. Já imagi-
nou se seu registro biométrico fosse 
parar nas mãos de pessoas erradas? 
Parece filme de cinema, mas seria algo 
parecido com milhões de pessoas se 
dirigindo às sessões de votação, e se 
deparando com falhas nas urnas, onde 
seus votos já estariam computados, 
como se já houvessem votado.

Pelo fato de as biometrias serem 
dados fixos e largamente utilizados 
em sistemas públicos e privados sem 
muita regulamentação, é provável 
que tenhamos, num futuro próximo, 
processos de autenticação com dois 
ou mais registros biométricos sendo 
requisitados para atuarem em con-
junto como uma forma de garantir a 

autenticidade de uma determinada 
ação no meio eletrônico.

Mais adiante, biometrias compor-
tamentais, coordenadas por inteli-
gência artificial no aprendizado de 
máquina podem reduzir os riscos 
de termos nossos registros clona-
dos e utilizados indevidamente. Na 
emissão de uma identidade digital, 
como mencionado, são combinadas 
pelo menos duas biometrias como 
forma de garantir a autenticidade 
dos proponentes.

Fica evidente então que uma iden-
tidade digital, possuindo uma data de 
início e outra de término de validade 
- não sendo um registro único vita-
lício - pode comprovar a autoria de 
processos, decisões, etc, sem duvidar 
da legitimidade do ato praticado, as-
sim como largamente aceito (98,2%) 
pela população estoniana, o país mais 
digital do mundo.

A digitalização dos processos de 
governo pode acelerar a adesão de 
um percentual maior de cidadãos à 
identidade digital e realizarmos uma 
verdadeira transformação dos seto-
res público e privado, havendo uma 
nova cultura em torno de processos 
eletrônicos de autenticação, sigilo e 
integridade de dados e informações 
dispostas de forma transparente e 
segura a quem, de fato, se deve.

(Fonte: Lucas Vieira, Gerente de Produtos da 
Soluti, empresa especializada em tecnologia da 
informação com ênfase em Certificação Digital).

Autenticidade digital, como garantir?
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News@TI
Finalista do prêmio Canaltech 2019  

@A Superdigital, fintech com foco em inclusão financeira com 
mais de 1,3 milhão de contas ativadas, está entre os finalistas 

do prêmio Canaltech 2019, concorrendo como melhor banco digital 
do Brasil. O objetivo do Prêmio Canaltech é reconhecer o trabalho 
das empresas e dos profissionais que mais se destacaram no setor 
de tecnologia no Brasil ao longo do ano. Para votar, basta acessar o 
portal do prêmio em (https://premio.canaltech.com.br/2019/).

F5 compra a Shape Security

@A F5 Networks anunciou a aquisição da Shape Segurança. A 
Shape protege grandes bancos, empresas aéreas, varejistas e 

agências governamentais contra ataques digitais. Para isso, utiliza 
sofisticadas tecnologias contra bots, fraudes e violações de segurança 
de dados. A Shape destaca-se por proteger organizações contra ataques 
realizados por meio do preenchimento de credenciais (“credential 
stuffing”), nos quais os cibercriminosos usam senhas roubadas de 
violações de dados de terceiros para invadir contas online. Utiliza 
inteligência artificial e aprendizagem de máquina, suportados por 
analytics baseados na nuvem, para enfrentar ataques que podem 
enganar outros controles de segurança e antifraude (www.f5.com).
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D - Serviços Financeiros 
Seguindo a tendência de crescimento do mercado de motocicletas, o 
Banco Honda registrou alta de 10% nos financiamentos de motos da 
marca, em relação a 2018. Foram financiadas mais de 125 mil unidades 
entre janeiro e dezembro de 2019, ante 112 mil no mesmo período 
do ano anterior. O Banco Honda possui grande atuação no varejo de 
motocicletas, sendo o principal parceiro de financiamento da empresa 
e atualmente representa 14% das vendas financiadas de motocicletas 
0km da marca. Em relação aos financiamentos de automóveis, foi o 
principal agente financeiro da marca para o segmento no ano de 2019, 
representando 20% das vendas totais da empresa. 

E - Business Process
A empresa de consultoria Baker Tilly anuncia a fusão com a BRB SP, 
prestadora de serviços em contabilidade e especialista em Business 
Process Outsourcing. O negócio reforça as operações Baker Tilly na 
capital com expectativa de um aumento na ordem de 30% dos negó-
cios de terceirização da empresa, ainda este ano. A Baker Tilly integra 
o ranking das 10 maiores empresas de contabilidade do mundo. Está 
localizada em 147 países e reúne cerca de 35 mil profissionais em 746 
escritórios. No Brasil, está posicionada em oito regiões estratégicas e 
conta com aproximadamente 500 pessoas, entre sócios e colaboradores 
(http://bakertillybr.com.br/).

F - Educação Executiva
A Faculdade Fipecafi está com as inscrições abertas para o Programa 
de Educação Executiva, que trata de temas específicos da área de 
negócios, com o objetivo de auxiliar executivos de diversas áreas nas 
tomadas de decisão. Entre os cursos disponíveis: Contabilidade Ban-
cária, IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, IFRS e Lei 11.638 - Prático 
(Cases e Exercícios), Contabilidade para não Contadores, Compliance 
e Gerenciamento de Riscos, Gestão Estratégica de Controladoria e 
Mapeamento de Controles Internos SOX - Módulo I - Subsídios para 
Prática Corporativa. As aulas acontecem na sede da Instituição (Rua 
Maestro Cardim, 1.170) e as inscrições podem ser feitas pelo site (https://
fipecafi.org/Principal/Edux).

A - Empréstimo entre Pessoas
A primeira plataforma do país que permite o empréstimo direto 
entre pessoas, sem intermediação bancária, está oficialmente no ar. 
Aprovada pelo BC, a fintech Bullla é a primeira a operar no formato 
SEP (Sociedade de Empréstimo entre Pessoas), possibilitando aos 
tomadores de empréstimos acesso a taxas mais atrativas do que as 
disponíveis no mercado e, aos investidores, a possibilidade de melhores 
retornos. Como o Airbnb, o Bullla segue o modelo de relacionamento 
direto entre pessoas, conhecido no mundo da tecnologia pelo termo 
em inglês “peer to peer”. Por isso, operadores do mercado já enxergam 
a plataforma como o “Uber” do mercado financeiro. Saiba mais em: 
(www.bullla.com.br).

B - Energia Solar 
Pioneira e referência no setor de energia solar fotovoltaica, a Blue Sol 
Energia Solar – que há mais de 10 anos desenvolve projetos, instala 
sistemas fotovoltaicos e capacita empreendedores para área, comemora 
o crescimento da sua rede de franquias e traça planos ambiciosos para 
o futuro. Com 29 unidades, em 17 estados, a marca planeja fechar 2020 
com 116 unidades. Essa meta faz parte de um plano mais amplo, que 
prevê 150 franquias da rede de energia solar em todo o país até 2025, 
com pelo menos uma unidade em cada estado da federação, além de 
50 unidades em países da América Latina. Mais informações: (https://
bluesol.com.br/).

C - Investidores e Franqueadores
Nos próximos dias 29 e 30, no Hotel Unique, acontece a Franchise4u. 
Pioneira no Brasil e maior feira com esse formato no mundo. O evento 
segue a premissa de reunir marcas já consolidadas e, acima disso, apoiar 
o crescimento das franquias de baixo investimento que estão se lançando 
no mercado e ainda não têm espaço para mostrar o potencial da sua 
franquia e conectar pessoas a esses negócios. Oportunidades para os 
mais variados tipos de empreendedores, com investimentos a partir de 
R$ 5.000,00 até valores mais expressivos ultrapassando 1 milhão. Mais 
informações e agendamentos: (www.franchise4u.com.br).

G - Arte e Inteligência Artifical
E se a obra de arte pudesse ver o espectador antes mesmo que ele a 
visse? Essa é a proposta da exposição “ToTa Machina”, da artista visual 
carioca Katia Wille, que convida o visitante a criar um espelho de si 
mesmo nas obras, unindo Inteligência Artificial e arte. Com abertura 
no próximo dia 25, às 11h, no Museu de Arte Sacra de São Paulo, a 
mostra é composta por 15 obras, entre pinturas, esculturas e máquinas 
cognitivas integradas ao ambiente. Através da Inteligência Artificial na 
nuvem, as obras reagem à presença de pessoas, refletem sentimentos e 
interagem através de movimentos diante de estímulos visuais e faciais.

H - Consultores de Venda
A Souza Cruz, líder do setor de tabaco no Brasil e parte do Grupo British 
American Tobacco, está lançando um programa de desenvolvimento 
exclusivo, que visa capacitar e formar futuros consultores comerciais da 
companhia. O Commercial Academy terá a duração de até três anos e 
vai contemplar aulas virtuais e treinamentos práticos, além de mentoria 
especializada para o desenvolvimento dos recursos durante o seu dia a 
dia no trabalho. Os interessados em se juntar à empresa neste progra-
ma deverão ter formação superior, inglês avançado, CNH B definitiva, 
possibilidade de mobilidade e aderência ao perfil das vagas. Inscrições 
até o próximo dia 27, pelo site: (www.souzacruz.com.br).

I - Atualização do Currículo
Para ajudar quem busca atualização ou mesmo recomeçar a vida pro-
fissional, o Instituto TIM oferece diversos cursos livres, gratuitos e a 
distância com o TIM Tec. O vasto conteúdo é voltado a diversas áreas 
como empreendedorismo, estruturação web, programação, produção de 
texto, programação em linguagem java, programação de games, entre 
outros. A iniciativa está apoiada no conceito MOOC (Massive Open Online 
Course): qualquer pessoa pode acessar a ferramenta pelo site e fazer os 
cursos gratuitamente. Por ser um software livre, escolas, universidades 
e coletivos podem também instalar a plataforma de forma autônoma. 
Outras informações: (cursos.timtec.com.br). 

J - Mercado de Livros
O mercado de autopublicação de livros é um dos que mais cresce no 
Brasil e, com isso, escritores independentes estão se tornando ainda 
mais importantes para a cena da literatura nacional. No caso dos livros 
didáticos e para concursos a situação não é diferente, com alguns escri-
tores fazendo bastante sucesso no Clube de Autores, a maior plataforma 
de autopublicação da América Latina. Em 2019, esses livros cresceram 
42% em volume de publicações e 38% em vendas. Além disso, cerca de 
1.046 novos autores nestas duas categorias publicaram obras através da 
plataforma no último ano. Saiba mais em: (https://clubedeautores.com.br/). 

Cocriação, a estratégia 
mais certeira da inovação

Não faz muito tempo, 
empresas acreditavam 
que deveriam se isolar 
para inovar

Clientes, startups, 
parceiros e até com-
petidores tinham de 

ser afastados do processo, 
de preferência separados 
pelos altos muros corpo-
rativos. Contudo, novos 
tempos demandam novas 
fórmulas. E para sobreviver 
no mundo atual, acelerar 
negócios e atingir em cheio 
o coração do cliente, a 
cocriação entrou em cena.

A cocriação permite que 
empresas colaborem fora 
do negócio para reunir 
novas ideias e romper com 
o status quo. Elas reconhe-
cem que não têm todas as 
respostas internamente e 
facilitam que outras pessoas 
e companhias contribuam 
para a solução de desafios. 
Associar conhecimentos, 
definitivamente, é a melhor 
forma para promover um 
go to market mais rápido, 
gerar mais relevância para o 
consumidor, criar soluções 
mais autênticas e otimizar 
resultados.

Quem mais ganha nesse 
processo, sem dúvidas, é 
o cliente. Afinal, associar 
o conhecimento e a com-
petência do ecossistema 
é uma estratégia certeira 
de inovação. E já podemos 
ver iniciativas do tipo em 
diversos segmentos. A PR 
Newswire, empresa global 
em inteligência de mídia, 
por exemplo, estabeleceu 
parceria com o Instituto 
Lafis para unir dados e criar 
indicadores de exposição e 
reputação de marcas.

Outro exemplo de em-
presa que aposta massi-
vamente na cocriação é a 
gigante BMW. Desde 2010, 
a montadora conta com um 
laboratório de cocriação 
para que pessoas interes-
sadas em tópicos relaciona-
dos a carros, ansiosas para 
compartilhar suas ideias 
e opiniões sobre o mundo 
automotivo do amanhã, 
possam unir forças com a 
companhia.

A sueca de móveis Ikea 
é uma forte referência de 
cocriação sustentável. 

A organização desen-
volveu uma plataforma 

robusta para sustentar seu 
modelo: a Co-Create IKEA, 
por meio da qual é possível 
trabalhar diretamente com 
os consumidores em qual-
quer projeto. As atividades 
sempre abrangem pelo 
menos uma das três áreas 
principais. 

1. Explorando a vida em 
casa. Pesquisas e outros co-
mentários de clientes para 
entender “as necessidades 
emocionais e funcionais” na 
vida das pessoas normais. 
2. Ideias e protótipos, que 
com base nos resultados da 
primeira etapa, a equipe da 
IKEA desenvolve modelos 
de trabalho com a ajuda 
dos clientes, e 3. Votação 
e feedback. Os usuários 
da plataforma fornecem 
feedback direto sobre os 
protótipos em andamento 
e ajudam a escolher os 
produtos. 

O site IDEAS da Lego é 
outro excelente exemplo 
de plataforma de cocria-
ção on-line. O site convida 
os entusiastas de Lego a 
postar projetos para novos 
cenários e a dar feedback 
sobre os projetos enviados. 
Se um projeto recebe mais 
de 10 mil votos, entra em 
uma fase de revisão em 
que os cenógrafos e pro-
fissionais de marketing da 
Lego decidem se o produto 
é viável para produção. 

O mecanismo de votação 
motiva os criadores a mobi-
lizar a rede social para votar 
no projeto, promovendo a 
marca. Se tudo der certo, 
ainda tem recompensa. O 
criador recebe royalties de 
1% das vendas líquidas do 
produto. Definitivamente, 
a cocriação veio para ficar. 
Para as empresas que des-
cobrem como fazê-la bem, 
as recompensas podem 
ser muito maiores do que 
simplesmente contar com 
uma área de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D). 

E mais importante, é 
um recurso essencial para 
desencadear a vasta cria-
tividade de pessoas que 
têm um olhar de fora da 
organização. É o imperativo 
do século. A pergunta que 
fica é: você é corajoso o 
suficiente para investir de 
verdade na cocriação?

(*) - É Presidente da PR Newswire 
América Latina.

Thais Antoniolli (*)

O 1º Levantamento da Safra 
2020 de Café mostra que o país 
poderá colher entre 43,2 e 45,98 
milhões de sacas beneficiadas 
de arábica e entre 13,95 a 16,04 
milhões de sacas de conilon. 
Divulgado nesta quinta-feira 
(16) pela Conab, o boletim 
aponta que o fenômeno atuou 
sobretudo no café do tipo ará-
bica, em relação a 2019.

A produção de café arábica, 
influenciada pela bienalidade, 
deverá ter um aumento entre 
26% e 34,1%, respectivamente, 
em comparação ao volume pro-
duzido na safra passada. Mas, 
em relação a 2018, haverá um 
decréscimo entre 3,2 e 9%. A 
floração da atual safra ocorreu 
sob um clima desfavorável, 
com altas temperaturas e 
baixos índices pluviométricos. 

A maioria dos empresários afirmou que as condições atuais da 
economia estão melhores.

Com 126,6 pontos, o 
resultado é 2% maior 
que o aferido em de-

zembro do ano passado e o 
melhor para um mês de ja-
neiro desde 2013. Na compa-
ração com o mesmo período 
de 2019, o crescimento foi de 
4,7%. A pontuação é a maior 
desde março do último ano 
(127,1 pontos).

“A recuperação gradual da 
economia, com avanço nos 
investimentos e melhora da 
taxa de desemprego, ajuda 
a explicar a percepção oti-
mista dos empresários do 
comércio”, afirma o presi-
dente da CNC, José Roberto 
Tadros. Em relação ao índice 
que mede as condições 
atuais do empresário do 
comércio, houve variação 
mensal positiva de 1,4%, 
chegando a 108,2 pontos – 

Atividade 
econômica 
cresceu 0,18%

O Índice de Atividade 
Econômica, do Banco Cen-
tral (IBC-Br) teve alta de 
0,18% em novembro de 
2019, comparado a outubro, 
segundo dados divulgados 
ontem (16) em Brasília. Esse 
foi o quarto mês seguido de 
alta. Na comparação com 
novembro de 2018, houve 
crescimento de 1,10% nos 
dados sem ajustes, por se 
tratar de períodos iguais. 

Em 12 meses encerrados 
em novembro, o indicador 
teve expansão de 0,90%. No 
ano, até novembro, houve 
crescimento de 0,95%. O 
IBC-Br é uma forma de ava-
liar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda 
o BC a tomar decisões sobre 
a taxa básica de juros, a Selic.

O índice incorpora infor-
mações sobre o nível de 
atividade dos três setores da 
economia: indústria, comér-
cio e serviços e agropecuária, 
além do volume de impostos.

O indicador foi criado pelo 
BC para fazer um acom-
panhamento mensal da 
atividade econômica. Mas o 
indicador oficial, com meto-
dologia diferente do IBC-Br, 
é o PIB, calculado pelo IBGE 
e divulgado trimestralmente 
(ABr).

Ford Ka, Palio e Uno estão entre 
os seminovos mais vendidos 

Os veículos Ford Ka, Palio e Uni lideram o 
ranking dos automóveis seminovos mais procu-
rados no comércio eletrônico em 2019. Segundo 
levantamento da plataforma Auto Avaliar, utiliza-
da atualmente em mais de 3,2 mil concessioná-
rias de veículos e cerca de 30 mil revendedores 
multimarcas no Brasil, os três modelos tiveram 
a maior procura pelos lojistas brasileiros para 
alimentar o estoque e a oferta no varejo.

No ranking com os dez mais procurados no co-
mércio B2B, também aparecem na lista o Sandero, 

Celta e Classic. O levantamento foi feito com base 
no volume de comercialização realizado na platafor-
ma B2B da Auto Avaliar, onde as concessionárias 
anunciam seus veículos para repasse e os lojistas 
arrematam os modelos que lhe interessam, dentro 
de um sistema de pregão online.

Segundo JR Caporal, CEO da Auto Avaliar, o 
mercado de repasse de veículos pela internet é 
atualmente um dos mais promissores dentro do 
setor automobilístico. “O uso de uma plataforma 
B2B para comércio de veículos traz mais agilidade 
e garante sobretudo maior transparência no re-
passe de automóveis feito entre concessionárias 
e lojistas”. Fonte: (www.autoavaliar.com.br).
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Confiança no comércio 
tem melhor janeiro desde 2013
A confiança do empresário do comércio apresentou a quinta alta consecutiva em janeiro de 2020, de 
acordo com o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional 
do Comércio (CNC)

de investimento na própria 
empresa cresceram 2,5% em 
janeiro de 2020, atingindo 
103,3 pontos, o melhor resul-
tado desde junho de 2014. É 
primeira vez, desde janeiro 
de 2015, que o indicador fica 
acima dos 100 pontos, na zona 
de avaliação positiva. 

O percentual de empresá-
rios dispostos a investir mais 
em seus negócios chegou a 
53,4% do total de entrevis-
tados em janeiro deste ano, 
contra 50,4% em dezembro e 
46,1% em janeiro de 2019. De 
acordo com a economista da 
CNC responsável pela pes-
quisa, Izis Ferreira, ajudam 
a explicar esse resultado as 
condições correntes ma-
croeconômicas favoráveis e 
a melhora das expectativas 
em relação à economia e ao 
setor (Gecom/CNC).

o melhor nível desde março 
do ano passado. O indicador 
apresentou a maior alta na 
base de comparação anual 
(+17,9%) entre os indica-
dores pesquisados. 

Pelo segundo mês seguido, 

a maioria dos empresários 
(57,6%) afirmou que as condi-
ções atuais da economia estão 
melhores em comparação 
com o ano passado. Em janeiro 
de 2019, o percentual medido 
foi de 44,7%. As intenções 

Bienalidade positiva vai 
impulsionar safra de café

A produção de conilon no país 
tem sido favorecida pelo clima e 
subiu de 14,2 milhões de sacas em 
2018, para 15 milhões em 2019. 
Com a expectativa para 2020, o 
país poderá colher uma safra total, 

somando conilon ao arábica, en-
tre 57,2 milhões e 62,02 milhões 
de sacas beneficiadas de café 
este ano. Já a área total, será 
de 1,89 milhão de hectares, com 
crescimento de 4% (GI/Conab).

A produção de café arábica deverá 
ter um aumento entre 26% e 34,1%.
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, ou ligue para

Tel: 3043-4171 / 3106-4171
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: LEANDRO AZEVEDO DIAS, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 14/04/1986, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Wesley Flauzino Dias e de Miriam Aparecida Simões 
de Azevedo Dias. A pretendente: RENATA NASCIMENTO VIDAL, estado civil viúva, 
profissão do lar, nascida em Fortaleza, CE, no dia 09/06/1987, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Eliseu Vidal de Castro e de Silvia Helena do 
Nascimento Vidal.

O pretendente: RODRIGO SALVADOR DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ge-
rente comercial, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 21/02/1997, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Mario Sergio da Silva e de Andréa 
Luiza Salvador da Silva. A pretendente: LINDSEY DAISY VASCONCELOS, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida nesta Capital, Limão, SP, no dia 
20/03/1997, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Evandro 
Vieira de Vasconcelos e de Veneralda Barbosa dos Santos Vasconcelos.

O pretendente: JOÃO EMIDIO DE GOIS, estado civil solteiro, profissão aposentado, 
nascido em Paranatama, PE, no dia 05/07/1947, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de José Emidio de Gois e de Otilia Joana Barboza. A pretendente: 
HELENA MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Passa 
Quatro, MG, no dia 02/08/1952, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, 
filha de José Marcelino Filho e de Maria José Ribeiro.

O pretendente: RONI BRAGA CUNHA, estado civil solteiro, profissão gestor, nascido 
nesta Capital, Jardim América, SP, no dia 20/11/1984, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jaime Braga Cunha e de Elvira Alves da Cunha. A 
pretendente: FLÁVIA TIEMI NAGAI ARAKAKI, estado civil solteira, profissão cirun-
giã dentista, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 05/09/1986, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Masatoshi Arakaki e de Noriko 
Nagai Arakaki.

O pretendente: MICHAEL DOUGLAS ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
estudante, nascido em Camaragibe, PE, no dia 02/03/1999, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Severiano da Silva e de Elizama 
Luis Alves. A pretendente: BEATRIZ DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em Carapicuíba, SP, no dia 19/02/2000, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Edvaldo dos Santos Pereira e de 
Maria Pereira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ TADEU DONARDI REIS MORAES DE OLIVEIRA, estado 
civil solteiro, profissão administrador, nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no 
dia 03/08/1979, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de José 
Tadeu de Oliveira e de Maria Cristina Donardi Reis de Oliveira. A pretendente: BEATRIZ 
BONORA NISTICÓ, estado civil solteira, profissão assistente executiva, nascida nesta 
Capital, Consolação, SP, no dia 14/02/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Palo, SP, filha de Luiz Burresi Nisticó e de Eliana Bonora Nisticó.

O pretendente: MAICON RAFAEL MEIRELES DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão vendedor, nascido em Peabiru, PR (registrado em Sertãozinho, PR), no dia 
07/08/1987, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Valdomiro 
dos Santos e de Maria de Fátima Meireles dos Santos. A pretendente: FABIANA DE 
MORAIS SILVEIRA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Sítio Novo, 
MA, no dia 29/03/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de 
Raimundo Raposo Silveira e de Maria Lice de Morais Silveira.

O pretendente: DAVID MANDUCO, estado civil divorciado, profissão supervisor de 
vendas, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia 23/05/1960, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar Manduco e de Iarecma Benedan 
Manduco. A pretendente: CONCEIÇÃO DE CÁSSIA RAPOSO SILVEIRA, estado civil 
solteira, profissão designer, nascida em Sítio Novo, MA, no dia 09/12/1978, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Antonio Santana da Silveira e de 
Maria de Lurdes Raposo Silveira.

O pretendente: FÁBIO MALACHINI FILHO, estado civil solteiro, profissão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 15/07/1989, residente e domicilia-
do neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Fábio Malachini e de Lucia Lea Lopes 
Malachini. A pretendente: TALYTA DA ROCHA SEVANISSIAN, estado civil solteira, 
profissão analista comercial, nascida nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 02/07/1990, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Ochin Sevanissian e 
de Maria Aparecida da Rocha.

O pretendente: LEANDRO MACEDO MATTEUCCI, estado civil divorciado, profissão 
engenheiro civil, nascido nesta Capital, Pari, SP, no dia 16/09/1983, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Flávio Matteucci e de Kátia Soares de Macedo 
Matteucci. A pretendente: ALICE HELENA LETSCH, estado civil solteira, profissão 
comissária de voo, nascida em Tapes, RS (registrada em Cerro Grande do Sul, RS), 
no dia 04/01/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Arno 
Armando Letsch e de Zelí Kuck Letsch.

O pretendente: JUSCELINO SANTOS MARIA, estado civil solteiro, profissão analista 
de RH, nascido em Belo Campo, BA, no dia 01/03/1977, residente e domiciliado em Embu 
das Artes, SP, filho de Jovecino Silva Maria e de Maria de Lurdes da Silva. A pretenden-
te: PATRÍCIA APARECIDA DIAS, estado civil solteira, profissão analista de sistemas, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 08/06/1975, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Palo, SP, filha de Vicente Alves Dias e de Francisca de Lima Dias. Obs.: 
Edital recebido do RCPN de Embu das Artes, SP.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

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:

O pretendente: RICARDO DA SILVA VARANDA, profissão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 04/08/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Augusto da Silva e de 
Leda Maria da Silva. A pretendente: BRUNA RODRIGUES SILVEIRA, profissão: funcio-
nária pública estadual, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, 
data-nascimento: 26/12/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Joel da Silveira e de Crisleide Rodrigues Silveira.

O pretendente: KLEBER AUGUSTO DA SILVA, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 31/10/1986, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Neli Trindade da Silva. A pretendente: 
JÉSSICA DIAS, profissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
São Miguel Paulista - SP, data-nascimento: 06/12/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jupter Valentim Dias e de Julia Ana Gioia.

O pretendente: FREDERICO VÉR GONÇALVES, profissão: funcionário público municipal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: no Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 10/11/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alcimar Nascimento 
Gonçalves e de Solange Vér Gonçalves. A pretendente: RÚBNA BARBOSA BALDIN, 
profissão: funcionária pública estadual, estado civil: divorciada, naturalidade: em Santos 
- SP, data-nascimento: 26/04/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Antonio Domingos Baldin e de Maria Lidia Barbosa.

O pretendente: REINALDO VICENTE DA SILVA NASCIMENTO, profissão: cozinheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Junqueirópolis - SP, data-nascimento: 16/01/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Donilson Pereira do 
Nascimento e de Orides Vicente da Silva Nascimento. A pretendente: GABRIELLY 
PINTENHO, profissão: confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Aclimação - SP, data-nascimento: 19/12/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Márcio Ricardo Pintenho e de Maria Edvania da Silva Pintenho.

O pretendente: EMERSON PASCOAL DANTAS, profissão: administrador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 
10/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose 
Deuzimar Dantas e de Katia Regina Pereira Pascoal Dantas. A pretendente: CARLA 
CÂNDIDA THOMASINI, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
Jundiaí - SP, data-nascimento: 23/02/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Thomasini e de Wanda Candida Silva.

O pretendente: MARCO AURELIO CONFORTO E CASTRO, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, data-nascimento: 01/12/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mario Josteir Castro Junior e 
de Marijalva da Conceição Conforto. A pretendente: DEBORAH SOARES FERREIRA, 
profissão: atendente de bilheteria, estado civil: solteira, naturalidade: em Manaus - AM, 
data-nascimento: 25/09/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Ulisses Soares Ferreira e de Júlia do Carmo Soares Ferreira.

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS BERNARDO, profissão: coordenador de infra estrutura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, data-nascimento: 
31/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson 
Bernardo e de Marly da Silva. A pretendente: ANDRESSA GRASIELE MENDONÇA DE 
OLIVEIRA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Santos - SP, 
data-nascimento: 30/03/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Geraldo Silvino de Oliveira Filho e de Barbara Maria Mendonça de Oliveira.

O pretendente: DANILO ALTRAN LACERDA, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Maria - SP, data-nascimento: 29/03/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Marcelo Lacerda e de Ni-
delcia Aparecida Altran Lacerda. A pretendente: RENATA YOSHIKO YAMADA, profissão: 
biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
data-nascimento: 31/03/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Osvaldo Massatoshi Yamada e de Maria Helena Koshimizu Yamada.

O pretendente: ACALÊ ALENCAR DE SALES PAULA, profissão: coach, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, data-nascimento: 20/09/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jacaúna de Sales 
Paula Neto e de Leila Isabel Santos de Alencar. A pretendente: PAULA ALVES TEIXEIRA, 
profissão: administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, 
data-nascimento: 01/11/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Paulo Henrique Alves Teixeira e de Monica Lucas Oliveira Teixeira.

O pretendente: VANDERLEI ARAUJO SOARES, profissão: bancário, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé - SP, data-nascimento: 04/03/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Soares Sobrinho e de 
Maria Araujo Soares. A pretendente: ROSELEIDE DA SILVA SANTOS, profissão: psicó-
loga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 
04/11/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Robson 
da Silva Santos e de Maria das Graças da Silva Santos.

O pretendente: RODRIGO CÉSAR COELHO, profissão: cirurgião dentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, data-nascimento: 26/04/1987, 
residente e domiciliado em Mogi das Cruzes - SP, filho de Walterly Marcilio Coelho e de 
Luzia Aparecida Gessi Coelho. A pretendente: JÉSSICA FAVALE RAMOS, profissão: 
médica veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, 
data-nascimento: 06/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Celso Ramos e de Elizabeth de Oliveira Favale Ramos.
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

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

 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

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:

O pretendente: VALDEMIR BRITO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1953, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Brito da Silva e de Philomena de 
Paula. A pretendente: GISLANE ROBERTA SALES DOS REIS, profissão: cuidadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Aramari, BA, data-nascimento: 28/08/1971, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Coutinho dos Reis e de Ade-
mildes Sales dos Reis.

O pretendente: ANDRÉ NOBRE, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1983), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Wilson Nobre Filho e de Paula Franca Vasso. A pretendente: ISADORA 
PICCOLI PEREIRA, de nacionalidade brasileira, relações internacionais, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (09/03/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Guilherme Othon Pereira e de Marilene Cássia Piccoli.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE FRASSI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
banqueiro, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Lopes da Silva Junior e de Érica Cristiane Frassi da 
Silva. A pretendente: ANA BEATRIZ RAMALHOSO, de nacionalidade brasileira, dentista, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1997), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Reynaldo Ramalhoso e de Edmilda Ciaravolo Ramalhoso.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA ANDRADE, de nacionalidade brasileira, analista 
de marketing, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1993), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Heraldo de Andrade e de Elizabeth de Oliveira 
Andrade. A pretendente: LARINE FLORES SANTOS BARBOZA DUTRA, de nacionali-
dade brasileira, professora, solteira, nascida em Barra Mansa, RJ, no dia (25/01/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Barboza Dutra e de 
Solange Flores Santos.

O pretendente: LUCAS GONÇALVES PASSARINI, de nacionalidade brasileira, adminis-
trador de empresas, solteiro, nascido em Piracicaba, SP, no dia (11/12/1989), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP filho de Gilson Duarte Passarini e de Magali Gonçalves 
Passarini. A pretendente: OLIVIA DE PAULA ARRUDA, de nacionalidade brasileira, 
assessora de imprensa, solteira, nascida em Charlottesville, Estado de Virginia, nos 
Estados Unidos da América, no dia (27/09/1992), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Eurico de Arruda Neto e de Luisa Karla de Paula Arruda.

O pretendente: PAULO SÉRGIO MACIEL DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de serviços gerais, solteiro, nascido em Fortaleza, CE, no dia (14/01/1971), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Ribamar dos Santos e de Maria 
Nilza Maciel dos Santos. A pretendente: ADELAIDE RIBEIRO DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, auxiliar de serviços gerais, divorciada, nascida em Anagé, BA, no dia 
(25/11/1970), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eufrosino Gregorio da 
Silva e de Clemencia Ribeiro da Silva.

O pretendente: PEDRO PAULO GENGA, de nacionalidade brasileira, administrador 
de empresas, solteiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (27/02/1991), 
residente e domiciliado em São Caetano, SP, filho de Antonio Sergio Genga e de Magali 
Reche Genga. A pretendente: ISABELA SERPA DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, publicitária, solteira, nascida em Catanduva, SP, no dia (16/10/1989), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jair Fernandes dos Santos e de Valdisa Lucia 
Aguilar Serpa dos Santos.

O pretendente: ROBERTO SCHNEIDER PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, cozinhei-
ro, solteiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (23/03/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jilson José Pinheiro e de Silvia Regina Schneider Pinheiro. A 
pretendente: MAYARA MARGONATO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auto-
noma, solteira, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (12/03/1990), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ede Ramos Margonato de Oliveira e de Valéria 
Mataveli Bomfin de Oliveira.

O pretendente: RUBENS CORNAZZANI FABBRI, de nacionalidade brasileira, empresário, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/03/1957), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Dante Mraad Fabbri e de Renata Cornazzani Fabbri. A pretendente: 
BERNARDETE CARVALHO FRANÇA, de nacionalidade brasileira, diretora administrati-
va/financeira, solteira, nascida em Icó, CE, no dia (22/01/1970), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Clodoaldo de França Souza e de Maria Zenilda Carvalho França.

O pretendente: WESLEY PEREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissional 
de educação física, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1986), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Arildo Teodoro de Souza e de Rosângela Fá-
tima Pereira dos Santos Souza. A pretendente: PALOMA MOREIRA DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, profissional de educação física, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (09/12/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Dias 
de Oliveira e de Mauricia Pereira Moreira.

O convivente: VILMAR DE SOUSA ALMEIDA ROCHA, de nacionalidade brasileira estado 
civil divorciado, vendedor, nascido em Várzea Paulista, SP, no dia (17/06/1975) residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim Rocha e de Guiomar Lima Rocha. 
A convivente: ROSEMAR DE SOUSA ALMEIDA ROCHA, de nacionalidade brasileira 
estado civil divorciada, ADI, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1969), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Leonice de Sousa Almeida.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

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:

No mês lembrado pela 
conscientização so-
bre a Saúde Mental, 

especialistas da Sociedade 
Brasileira de Geriatria e Ge-
rontologia (SBGG) alertam: 
receber os cuidados profissio-
nais e familiares adequados é 
fundamental no tratamento.

A psicóloga especialista em 
Gerontologia, Eloisa Adler, 
explica que a longevidade é 
um desafio do século XXI à 
medida que cada vez mais as 
pessoas atingem idades muito 
avançadas. “Nesses últimos 
anos, as políticas, ações e os 
estudos na área do envelheci-
mento avançaram muito, mas 
o cenário da velhice também 
mudou. Não estamos pre-
parados ainda para atender 
nossos velhos, quanto mais os 
velhos muito velhos, frágeis 
e dependentes”.

“Existem muitas velhices, 
existem idosos saudáveis com 
autonomia e em plena ativi-
dade, como a atriz Fernanda 
Montenegro, ícone da velhice 
com saúde física e mental. 
Mas, também, existe o outro 
extremo que é a velhice com 
doenças e dependência abso-
luta”, diz Adler.

Nessa etapa da vida, com 

Acompanhamento profissional no 
tratamento de idosos com depressão

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que, em 2017, o Brasil tinha 11,5 milhões de 
pessoas com depressão, sendo que os idosos estavam entre os mais atingidos pela doença

Não estamos preparados ainda para atender nossos velhos.
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o aumento das perdas e a 
proximidade da terminalidade 
da vida, a saúde mental dos 
idosos sofre fortes impactos, 
complementa a médica geria-
tra Claudia Burlá. Com alguma 
frequência, “As limitações 
decorrentes do processo do 
envelhecimento, como o declí-
nio funcional do corpo físico, 
a perda do status social, limi-
tações financeiras e múltiplas 
perdas afetivas precipitam o 
surgimento da depressão”.

Burlá acrescenta que a 
intervenção medicamentosa 
isoladamente nem sempre 
resolve este transtorno men-
tal. “É essencial fazer um 
tratamento integrado com 
profissionais da psicologia, 
atendendo às diversas de-
mandas psicossociais”.

Tristeza é um sentimento 

próprio da condição humana, 
distingue Adler: “A socieda-
de contemporânea tende a 
biomedicalizar questões exis-
tenciais, que são diferentes 
da depressão. Esta, por sua 
vez, é uma doença e deve ser 
tratada com fármacos, psico-
terapia e participação social”. 
No país, segundo dados do 
IBGE, existem cerca de 30 mi-
lhões de pessoas com 60 anos 
ou mais. Entre os idosos de 
60 a 65 anos, 1,2% tinha de-
pressão em 2017, de acordo 
com a OMS, representando a 
faixa etária com mais pessoas 
depressivas no Brasil.

Ter um acompanhamen-
to familiar pode ajudar no 
tratamento da doença entre 
os mais velhos, dizem as es-
pecialistas. Para a psicóloga, 
nem sempre é fácil identificar 

o adoecimento de um familiar 
idoso: “Às vezes falam que é 
‘coisa de velho’. Mas, se for 
um quadro de depressão, é 
preciso que os familiares re-
conheçam a doença e possam 
tomar as medidas necessárias 
para tratá-la”.

Com o processo do enve-
lhecimento, é frequente que 
a pessoa idosa seja progressi-
vamente excluída e margina-
lizada. Esta perda gradativa 
do lugar de importância no 
contexto social e familiar 
pode culminar num isola-
mento doloroso e, por vezes, 
adoecedor. O convívio inter-
-geracional e a participação 
social são determinantes para 
a inclusão da pessoa idosa na 
sociedade contemporânea, 
concluem Adler e Burlá (AI/
SBGG).

Com a chegada de 2020, 
teve início uma discussão 
antiga acerca do calendário 
ocidental. Seria o novo ano a 
inauguração também da nova 
década? Estaríamos entrando 
na década de 2020 do século 
21? 

Segundo Daniel Gomes de 
Carvalho, docente da Univer-
sidade de Brasília e um dos in-
tegrantes do canal de YouTube 
Se Liga Nessa História, afirma 
que formalmente a década só 
começará no próximo ano, 
em 2021.

Isso ocorre porque no calen-
dário cristão não houve o ano 
zero. Ele teve início já no ano 1 
depois de Cristo. Assim como 
o século 21 não começou em 
2000, mas em 2001, as déca-
das também só começam no 
ano 1 de cada uma delas. “É 
meramente uma questão con-
vencional”, explica Carvalho. 
Contudo, ele pondera que na 
história há pesquisadores que 
não trabalham com divisões 
rígidas ou com coincidências 
exatas dos anos. 

Para historiador britânico 
Eric Hobsbawn, por exemplo, 
o século 20 (ou curto século 
20, como define) teria come-
çado em 1914, com o início 
da primeira Guerra Mundial, 
e terminado em 1991, com a 
dissolução da União Soviética. 
“Se para o historiador tem al-

guma coerência, isso não tem 
problema. No trabalho histo-
riográfico, as datas podem ser 
mais fluídas de acordo com o 
que você quer entender. Às 
vezes tem um ciclo econômi-
co”, ressalta.

Mas no caso da mudança de 
décadas formalmente é utili-
zada a numeração do calendá-
rio cristão e a virada no ano 1. 
O historiador Fred Tomé vai 
em sentido semelhante. Ele 
reforça que como na história 
cristã o calendário foi dividido 
entre antes e depois de Cristo 
e não foi convencionada a 
figura do ano zero, tradicional-
mente a década só começaria 
no próximo ano. Entretanto, 
o tempo pode ter percepções 
diferenciadas não apenas para 
pesquisadores como para os 
indivíduos, que podem com-
preender seus próprios mo-
mentos e transições de vida a 
partir de marcos específicos.

“Em termos cronológicos 
conceituais convencionais, 
estaríamos equivocados em 
falar que houve virada de 
década. Mas é uma conven-
ção. Isso não impede que as 
pessoas entendam os anos 
fechados como fechamento 
de um ciclo e abertura de 
um outro ciclo. A polêmica 
está situada nas diferentes 
formas de percepção tempo”, 
observa Tomé.

Quando começa a década 
de 2020 do século 21?
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A indústria do 
futebol transformada 

pela tecnologia

Não é de hoje que o 
uso da tecnologia vem 
causando verdadeiras 
revoluções nos mais 
diversos mercados

Startups tornam-se 
empresas milionárias 
com a descoberta e 

utilização de novas tecnolo-
gias ou aplicando inovações 
para a transformação de 
realidades já consolidadas. 
Conhecido por seu tradi-
cionalismo, o mercado do 
futebol ainda resiste à in-
corporação de certas tecno-
logias e novos instrumentos 
aos seus processos. 

Ferramentas como o VAR 
(Árbitro Assistente de Ví-
deo), utilizado efetivamente 
na Copa do Mundo de 2018, 
ainda dividem opiniões e 
causam polêmicas entre os 
amantes do esporte. Essa 
realidade engessada deve 
mudar nos próximos anos 
com o crescimento das 
sportstech, empresas de ino-
vação voltadas ao esporte. 

Ainda em disparidade 
quando comparadas a ou-
tros nichos, elas represen-
tam apenas 62 das 12 mil 
cadastradas na base de 
dados da Associação Brasi-
leira de Startups, enquanto 
as de educação e finanças 
representam mais de 750 e 
490, respectivamente, das 
empresas associadas. 

O mercado das sportstech 
é promissor. Dados do setor 
mostram um crescimento 
de 34,5% em 2018 nos 
investimentos nesse tipo 
de empresa nos Estados 
Unidos, somando US$ 1788 
milhões. Já na Europa, o 
mesmo estudo realizado 
pela SportsTechX, identi-
ficou um aumento de 27% 
nesses investimento, repre-
sentando um montante de 
363,9 milhões nos últimos 
dois anos. Dessa maneira, 
é possível presumir que o 
mercado do futebol bra-
sileiro participará dessa 
transformação tecnológica 
por seis motivos: 
 1. A paixão pelo espor-

te - O povo brasileiro 
é apaixonado por fute-
bol. Prova disso são os 
dados divulgados pelo 
Google, que revelam 
que em 2018, dentre 
os 5 eventos mais 
buscados no site, 3 
estavam relacionados 
ao futebol - Copa do 
Mundo, Copa São Pau-
lo de Futebol Júnior 
2018 e Campeonato 
Brasileiro. 

 2. O tamanho do país 

- A proporção conti-
nental do Brasil faz 
com que o país seja 
um mercado cobiçado. 
Estamos entre as 10 
maiores economias 
do mundo, com o 9º 
maior PIB do planeta 
de acordo com o FMI, 
com mais de 210 mi-
lhões de habitantes, 
ecossistema favorável 
ao crescimento e à 
inovação. 

 3. A presença no digi-
tal - Não é surpresa 
que o universo digital 
e as inovações tecno-
lógicas caminhem lado 
a lado. Considerando 
essa analogia, o Bra-
sil é um país extre-
mamente relevante 
no ambiente digital, 
sendo o terceiro em 
número de usuários no 
Facebook e o segundo 
no Instagram em todo 
o mundo. 

 4. A necessidade de 
modernização - Ape-
sar de inseridas em 
uma indústria que 
movimenta milhões 
anualmente, as fede-
rações e instituições 
ligadas ao futebol, 
em sua maioria, ainda 
são geridas de forma 
arcaica, manual, sem o 
auxílio da tecnologia. 
A modernização dos 
processos poderá tra-
zer ainda mais ganho 
para o mercado. 

 5. A atração de no-
vos investimentos 
- Projetos como o que 
tramita na Câmara e 
propõe que os times 
de futebol possam 
ser transformados em 
sociedades empresa-
riais, além da liberação 
de apostas esportivas 
para o próximo ano, 
deverão atrair gran-
des investimentos e 
faturamento no setor, 
submetendo os clubes 
a um amplo processo 
de transformação. 

 6. O potencial do es-
porte - De acordo 
com a FIFA, o Brasil 
conta com mais de 
30 milhões de prati-
cantes de futebol e 
representa mais de 
15% do mercado glo-
bal do setor. Números 
que o atestam como 
país do futebol e possi-
velmente também, da 
tecnologia nessa área. 

(*) - É CEO e co-fundador da Tero, 
plataforma digital que conecta atletas 

brasileiros a oportunidades 
de carreira.

Bruno Pessoa (*)

Ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni.

O ministro da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni, anunciou 
ontem (16) que o governo 
criará uma secretaria para 
se debruçar sobre as rela-
ções do Brasil com a OCDE 
e com os países-membros 
do grupo. O decreto de 
criação da nova estrutura, 
que integrará a estrutura 
da Casa Civil, deve sair até 
a próxima segunda-feira 
(20). Onyx se reuniu na 
Embaixada dos Estados 
Unidos, em Brasília, com 
o Encarregado interino de 
Negócios, William Popp, 
para agradecer o apoio do 
país norte-americano à ade-
são do Brasil à organização.

“Esse é um processo que 
leva, em média, em torno de 
três anos. A conversa com o 
embaixador William Popp é 
no sentido de que o Brasil vai 

O presidente do Chile, Se-
bastián Piñera, anunciou que 
enviará ao Congresso projeto 
com alterações no sistema de 
aposentadorias, que vão benefi-
ciar mais de 1 milhão de cidadãos, 
especialmente mulheres, classe 
média e idosos com dependên-
cia severa. A reforma aumenta 
em 6% as contribuições a cargo 
dos empregadores, sendo que os 
recursos serão administrados por 

Comentário foi feito ontem ao deixar o Palácio da Alvorada.

O presidente Jair Bol-
sonaro disse ontem (16), 
em Brasília, que é direito 
do presidente do STF, mi-
nistro Dias Toffoli, adiar a 
implementação da figura 
do juiz de garantias para 
que o Judiciário tenha um 
prazo viável para isso. “Ele 
pode intervir para ajudar a 
começar a funcionar o jui-
zado de garantia num prazo 
exequível”, disse ao deixar 
o Palácio da Alvorada.

A adoção da nova função 
estava prevista para o dia 
23 deste mês. Mas Toffoli 
concedeu liminar para 
adiar a medida por seis 
meses. O juiz de garantias é 
o magistrado que deve atu-
ar na fase de investigação 
criminal, decidindo sobre 
todos os pedidos do MP ou 
da autoridade policial que 
digam respeito à apuração 
de um crime, como, por 
exemplo, quebras de sigilo 

Diversos projetos procuram aperfeiçoar a Lei Maria da Penha.

É o caso da lei que 
obriga profissionais 
de saúde a registrar 

no prontuário médico da 
paciente e comunicar à po-
lícia, em 24 horas, indícios 
de violência contra a mulher. 

No primeiro semestre, 
o Senado já havia aprova-
do matérias em favor das 
mulheres, como o projeto 
da ex-senadora Vanessa 
Grazziotin, que assegura o 
direito das mães de ama-
mentar em local público ou 
privado sem sofrer qualquer 
impedimento. A senadora 
Leila Barros (PSB-DF) ava-
liou como significativo o ano 
legislativo referente à pauta 
feminina, mas considerou 
que “sempre se pode fazer 
mais”. Leila também frisou o 
alinhamento das ações junto 
aos parlamentares do sexo 
masculino, que têm, segun-
do ela, se mostrado cada vez 

Projeto apresentado pelo senador 
Styvenson Valentim (Podemos-RN), es-
tabelece critérios objetivos para o julga-
mento de empresas acusadas de crimes 
ambientais. O texto, que altera a Lei dos 
Crimes Ambientais, tramita na Câmara 
dos Deputados.

Segundo a proposta, na aplicação da pena, 
o juiz levará em conta os antecedentes da 
empresa em relação a boas práticas de 
gestão, respeito a procedimentos legais, 
cumprimento de medidas sugeridas por 

auditorias periódicas e punição de funcio-
nários envolvidos em infrações ambientais.

O autor afirma que os juízes vêm usando 
critérios subjetivos para definir as penas 
por agressões ambientais. Na sua avaliação, 
a falta de parâmetros objetivos na lei leva 
as empresas a não se preocuparem com 
as consequências de seus atos em relação 
ao meio ambiente. O projeto será anali-
sado inicialmente pela Comissão de Meio 
Ambiente. Depois seguirá para o Plenário 
(Ag.Câmara).

Fatores de contenção 
da dívida estão 
chegando ao limite

Para a Instituição Fiscal 
Independente do Senado 
(IFI), a influência de fatores 
econômicos que têm mantido 
sob controle o crescimento 
da dívida pública pode estar 
chegando ao seu limite. A 
evolução do cenário da dívida 
dependerá de mais reformas 
estruturais nos gastos do 
governo.

A conclusão foi publicada 
no primeiro Relatório de 
Acompanhamento Fiscal 
da instituição em 2020. No 
documento, a IFI destaca 
que o crescimento da dívida 
tem desacelerado desde 2016 
em função de dois elementos 
principais: a taxa de juros 
reduzida e a redução pro-
gressiva do déficit primário. 
Porém, será necessário um 
ajuste fiscal mais aprofunda-
do para sustentar a relevância 
de ambos esses fatores.

No caso dos juros, a taxa 
Selic deve subir nos próximos 
anos, como consequência 
necessária do reaquecimento 
da economia. A IFI projeta 
a manutenção do patamar 
de 4,5% durante 2020, mas 
antecipa elevações sucessivas 
até 2022, que poderão levar 
o indicador a 6,5%.

“À parte esses movimentos 
conjunturais da taxa de juros, 
os quais podem ser conside-
rados normais, o desafio será 
garantir as condições estru-
turais que possam manter a 
taxa de juros em nível baixo 
de forma duradoura. Esse ob-
jetivo passa necessariamente 
pelo equilíbrio sustentável 
das contas públicas”, diz o 
relatório (Ag.Senado).

Senado fechou 2019 com 35 projetos 
aprovados em favor das mulheres

Trinta e cinco projetos em benefício das mulheres foram aprovados pelo Senado em 2019. São propostas que 
passaram em comissões, no Plenário, que seguiram para a Câmara e outras que já foram transformadas em 
normas jurídicas
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tou a prever a competência 
dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra 
a Mulher para ações de di-
vórcio, separação, anulação 
de casamento ou dissolução 
de união estável, nos casos 
de violência. Outra norma 
que passou a valer é a lei que 
garante a pacientes do SUS 
com suspeita de câncer o di-
reito à realização de exames 
no prazo máximo de 30 dias.  

Entre tantas, outra propos-
ta aprovada pelos senadores 
e que seguiu para análise 
pelos deputados torna im-
prescritíveis e inafiançáveis 
os crimes de feminicídio e 
estupro. Apresentada pela 
senadora licenciada Rose 
de Freitas (MDB-ES), a 
proposta pretende acabar 
com a impunidade porque 
os acusados poderão ser in-
vestigados a qualquer tempo 
(Ag.Senado).

mais abertos a esse diálogo. 
O senador Jaques Wagner 

(PT-BA) também destacou a 
alta produtividade da bancada 
feminina, “apesar de a Casa 
contar com pouco mais de 
10% de representantes da 
classe”. Ele ressaltou a im-
portância das propostas legis-
lativas que visam à proteção 

das mulheres e da educação, 
como forma de combater os 
altos índices de violência do-
méstica registrados no Brasil. 

Depois que Senado e 
Câmara derrubaram vetos 
presidenciais, novas leis 
reforçaram as medidas de 
cuidado com as mulheres em 
2019. É o caso da lei que vol-

Bolsonaro: Toffoli tem o direito de 
adiar juiz de garantias
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partes, estudar as alega-
ções finais e proferir uma 
sentença. A criação do juiz 
de garantias é questionada 
em três ações abertas no 
Supremo, que argumen-
tam, entre outros pontos, 
que o Poder Judiciário não 
possui estrutura e recursos 
suficientes para a imple-
mentação da nova função 
(ABr).

ou prisões preventivas. Ele, 
contudo, não poderá proferir 
sentenças.

A atuação do juiz das ga-
rantais se encerra após ele 
decidir se aceita eventual 
denúncia apresentada pelo 
MP. Caso a peça acusatória 
seja aceita, é aberta uma 
ação penal, na qual passa a 
atuar outro juiz, que ficará 
encarregado de ouvir as 

Governo criará secretaria 
para agilizar entrada na OCDE

se esmerar muito nisso. Por 
determinação do presidente 
Bolsonaro, estamos criando 
uma secretaria específica, 
que vai se debruçar sobre 
a OCDE, para poder me-
lhorar nossa relação com 
o organismo internacional, 
buscar cada um dos passos 
de acreditação para que o 
Brasil no mais curto espaço 
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de tempo possa ser membro 
desse time, que é o time que 
vence no mundo”, disse o 
ministro.

A OCDE reúne os países 
mais industrializados do 
mundo e estabelece parâ-
metros conjuntos de regras 
econômicas e legislativas 
para os seus membros. De 
acordo com Onyx, o Brasil 
já tem 66 itens acreditados 
junto à entidade dos 234 
que são necessários para 
a adesão. Entre eles, o 
ministro citou princípios 
de governança pública, 
como a digitalização de 
serviços ao cidadão e a 
transparência. A OCDE 
tem 36 países-membros, 
a maioria da Europa. Da 
América Latina, apenas o 
Chile e o México estão no 
grupo (ABr).

Antecedentes poderão influenciar pena por crime ambiental

Chile anuncia reforma no sistema de aposentadorias
instituições públicas autônomas.

A reforma se baseia em três 
pilares. O primeiro é o chamado 
Pilar Solidário, financiado pelo 
Estado. O segundo, Pilar da 
Poupança Individual, é custeado 
tanto pelos trabalhadores quanto 
pelos empregadores. E o terceiro, 
o Pilar da Poupança Coletiva e 
Solidária, é bancado pelos em-
pregadores, com aporte inicial 
do Estado. Piñera afirmou que, 

desde dezembro, uma mudança 
no Pilar Solidário já contempla 
1,6 milhão de aposentados, que 
tiveram aumento de 50% em suas 
aposentadorias.

Caso a nova reforma seja 
aprovada, somada à mudança 
feita desde dezembro do ano 
passado, mais de 2 milhões de 
aposentados serão beneficiados 
- o que representa 85% do total 
de aposentados chilenos.

Na nova proposta, os aumentos 
serão de 3% adicional e gradual 
a cargo do empregador, que se 
somam aos 10% de contribui-
ção atual e complementam as 
pensões. De acordo com Piñera, 
isso significa aumento de 30% 
nas aposentadorias. Em segundo 
lugar, na Poupança Coletiva será 
feito um aporte de mais 3%, tam-
bém a cargo do empregador, com 
aporte inicial do Estado (ABr).

José Cruz/ABr

Presidente do Chile, 
Sebastián Piñera.
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Especial

O ano de 2020 começou e 
com ele vem novas metas, 
incluindo a vontade de crescer 
profissionalmente

Luciana Carreteiro (*)

O 
início do ano nos enche de esperança e motivação 
para mudarmos e assim conquistarmos novos 
resultados. E nada como aproveitar esse impulso 

para iniciar as ações! Quando falamos em liderança, en-
tendo que o verdadeiro desafio do líder atual não é o que 
começar a fazer, mas o que deixar de fazer para melhorar. 
É necessário abandonar velhos hábitos que nos atrapalham 
para atingir novos patamares. 

E para iniciar essa jornada é importante manter a tran-
quilidade e ter em mente que todos os líderes de sucesso 
cometem erros em sua gestão. Lembre-se que toda mudança 
requer coragem em encarar o novo, humildade em aceitar a 
visão dos outros e disciplina para perseverar. Abaixo algumas 
dicas de hábitos para deixarmos junto com o ano que passou: 

1Querer ganhar demais - Presenciei uma con-
versa durante uma reunião de equipe em que meu chefe 
desafiava uma colega sobre o funcionamento de uma reu-
nião do processo de inovação que ela liderava com o time 
global. Ele não acreditou no que ela estava explicando por 
que para ele não havia lógica, e a fez ligar para o global, 
que esclareceu as dúvidas e repetiu exatamente o que a 
colega estava dizendo. Esse caso é um exemplo típico de 
querer ganhar demais. 

Quando o líder acha que desafiar demais é algo positivo, 
acaba rompendo aos poucos o relacionamento de confiança 
com os membros de sua equipe. Uma dica interessante é se 
atentar ao tema da diversidade das gerações. É importante 
entender o que cada pessoa espera e almeja. As diferen-
ças culturais e geracionais dentro do time nos mostram a 
importância de ter uma gestão mais integrada. 

2Querer participar demais - Tipicamente, o lí-
der acha que está apenas dando sua opinião. Ele se sente 
feliz em participar, opinando em tudo, e se sente seguro, 
pois há alguns anos já exerceu aquelas funções. Porém, a 
equipe recebe a opinião do líder como lei, não consegue 
discordar, apresentando a sua opinião pessoal, por isso é 
necessário ter cuidado para não participar demais e não 
desestabilizar a equipe. 

Eu mesma já passei por isso em alguns momentos da 
minha carreira. Certa vez estava liderando uma reunião 
com todo o time de inovação (cerca de 12 pessoas) em 
que discutíamos os resultados da pesquisa sobre a arte de 
embalagem. Digamos que a “A” havia ganhado e estávamos 
já abordando os próximos passos. 

Meu diretor entra na sala, me fala para eu o procurar 
depois daquela reunião, olha para a tela e diz: “eu votei ‘B’, 

Quais hábitos abandonar em 2020 
para ser um líder de sucesso? 

pena que a ‘A’ ganhou”, e saiu da sala. Assim que ele saiu 
todos viraram para mim, a owner da reunião, e disseram “e 
agora? O que vamos fazer? Mudamos para a ‘B’ ou não?”. 
Eu expliquei que iríamos continuar com a “A”, que já havia 
apresentado e que ele estava apenas brincando. Naquele 
momento, a equipe ficou insegura. 

3Começar as fra-
ses com “não” ou usar 
demais as expressões 
“mas” ou “talvez” - O “não” 
te afasta do seu ouvinte e o 
“mas” anula o que você expos 
antes. Por exemplo, “você é 
um excelente profissional, 
mas não sabe controlar suas 
emoções”. O nosso cérebro 
tem a tendência de eliminar 
o que foi dito antes e só re-
gistrar o negativo. É muito 
simples mudar isso, troque 
o “mas” por “e”: “você é um 
excelente profissional e pode 
aprender a controlar melhor 
suas emoções”. Em um pri-
meiro momento, identifique 
se você fala muito “mas” e “não” no início das frases. Veja 
a frequência dessas suas falas. Mudar esse hábito faz com 
que as pessoas se sintam mais acolhidas por você. 

4Falhar ao reconhecer o trabalho dos outros - 
Um dos aspectos mais importantes da felicidade no trabalho 
é o reconhecimento. Saber dizer e expressar em voz alta 
o seu “obrigado”. Pode ser um feedback positivo na frente 
do time, pode ser um discurso mais formal durante uma 
reunião ou pode ser apenas um “obrigado” ao realizar uma 

tarefa entre você e seu colaborador. Esse gesto gera um 
sentimento de pertencimento ao time ou empresa e dispara 
no colaborador a vontade de fazer mais, para ser valorizado. 
O pertencimento é uma das necessidades básicas do ser 
humano e o reconhecimento é uma ferramenta valiosa. 

5Julgar demais - 
Julgar é quase que um piloto 
automático do nosso cére-
bro. Estamos constantemen-
te avaliando as condições, 
para onde olhamos, onde 
pisamos, o que enxerga-
mos, o que ouvimos e assim 
somos capazes de julgar ou 
não. Conseguimos controlar 
aqui nossos pensamentos 
desafiando o que achamos 
que entendemos da situação. 
Uma pergunta que costumo 
me fazer é “será que tem 
mais alguma informação que 
não sei?”. Confesso que já 
quebrei a cara algumas vezes 
nesse sentido pois não tinha 
todas as informações para 

poder emitir uma opinião. 

Esse hábito pode nos fazer transmitir informações erradas 
em uma reunião, ao achar que estamos 100% certos quando 
ainda não temos todos os dados. Para mudar isso é simples, 
pense que você não possui todas as informações e busque 
contextualizar suas respostas. E lembre-se de controlar a 
fala, é necessário organizar seus pensamentos antes. 

6Evite ter favoritos - Quem não quer ser o queridi-
nho do chefe, apadrinhado pelo diretor ou CEO da empresa? 
Aqui estamos falando de demonstrar excessivamente suas 
preferências como almoçar demais com algum membro 
do time, reconhecer mais um membro, dar os melhores 
projetos para o mesmo colaborador. Essas desigualdades 
geram um descontentamento e desmotivação no time, além 
de um mal-estar entre os colaboradores. Busque ter um 
tratamento similar com todos os membros da sua equipe 
e não demonstrar que tem favoritos e lembre-se que é 
de sua responsabilidade fazer cada colaborador se sentir 
parte do time. 

7Atirar no mensageiro - Essa aqui é clássica. 
Da mesma forma que não queremos falar quando estamos 
nervosos, não se deve atirar na pessoa que tem a coragem 
de nos trazer uma má notícia. Quem nunca fez isso, não é? 
Elimine esse hábito que acaba afastando as pessoas, elas 
podem ficar receosas de apresentar más notícias ou até 
de lhe darem sua opinião sobre algum assunto por medo 
de sua reação. 

(*) - É coach executiva especialista em desenvolvimento de alta performance 
para liderança e fundadora da Kyma Coaching, empresa que apoia executivos e 
empresas a potencializarem suas competências (http://kymacoaching.com.br/).
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