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Desenvolvedores em início de carreira

@Uma pesquisa realizada pela Codenation — startup 
de Florianópolis (SC) especializada em recrutamento 

e aceleração de carreiras na área de desenvolvimento — 
mapeou as principais dificuldades encontradas por desen-
volvedores ao entrar no mercado de tecnologia e o perfil 
desses novos profissionais no Brasil. O intuito da análise 
foi criar um panorama sobre as pessoas iniciando carreira 
em tecnologia e de que forma empresas do ramo podem se 
aprimorar para receber tais profissionais, preenchendo a 
grande lacuna de vagas existentes no setor. Ao todo, foram 
entrevistadas 2.134 pessoas que utilizaram a plataforma 
Codenation entre 21/11/19 e 05/12/19. O estudo está dis-
ponível na íntegra neste link: https://mkt.codenation.com.
br/devsbrasil2020.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Cloud Kitchen
A Steam Cloud Kitchen vai construir e operar no próximo 

ano cinco hubs multiplataformas para abrigar restaurantes 
destinados exclusivamente ao delivery online. A primeira 
unidade, que terá as obras iniciadas em breve, começará 
a operar em março, no Tatuapé. As demais estão previstas 
para Brooklin e Santana, e duas na região do ABC, em 
Santo André e São Bernardo. Nos próximos quatro anos, 
a Steam planeja um total de 30 cloud kitchen (cozinha 
na nuvem), com um investimento de R$ 30 milhões. É a 
primeira operação multiplataforma para atender qualquer 
aplicativo de delivery, oferecendo infraestrutura operacional 
e administrativa para funcionamento de até 10 restaurantes 
em cada hub.    Leia a coluna completa na página 3

Você já fez o cálculo de 
quanto significa a conta de 
luz no seu orçamento fixo 
mensal? De acordo com o 
Dieese, o brasileiro chega 
a gastar mais de 20% do 
salário mínimo para pagar 
a conta de luz.  E esses 
valores podem ser ainda 
maiores no verão quando 
há uma tendência de au-
mento de equipamentos 
como ar-condicionado. A 
Companhia Energética de 
Brasília (CEB), por exem-
plo, registrou alta de 7% no 
consumo de energia elétrica 
no Distrito Federal, no mês 
de novembro de 2019.

Para os brasileiros, esses 
números são muito altos. De 
acordo com uma pesquisa 
feita pela Associação Brasi-
leira dos Comercializadores 
de Energia (Abraceel) em 

Energia elétrica impacta orçamento 
dos brasileiros

parceria com o Ibope em 
agosto de 2019, 87% dos 
consumidores consideram 
sua conta de energia cara. 
E, pelo menos, 64% dos 
entrevistados afirma fazer 
esforço para economizar 
energia para não atrapalhar 
o orçamento familiar. 

“Grande parte da conta de 
luz do brasileiro é imposto. O 

consumidor paga pela com-
pra de energia, os serviços 
de transmissão, a distribui-
ção e por último os encargos 
setoriais. Para o ano de 2020, 
por exemplo, podemos ter 
um aumento de médio de 
2,42%. Isso porque existe 
uma consulta pública aberta 
em outubro feita pela Aneel, 
sobre o orçamento para a 

Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE), que é um 
dos subsídios pagos pelos 
consumidores de energia”, 
explica Alcione Belache, 
CEO da Renovigi. 

No final do ano, o governo 
anunciou a tarifa branca, que 
passou a vigorar no último 1 
de janeiro como estratégia de 
redução de custos.  A tarifa 
está disponível para residên-
cias e pequenos comércios e, 
prevê descontos para o con-
sumidor que reduzir o consu-
mo nos horários de maior uti-
lização. Especialistas, porém, 
chamam atenção para adoção 
de estratégias sustentáveis e 
de longo prazo para redução 
tanto do uso de energia elé-
trica quanto do custo. O uso 
da energia renovável é uma 
tendência mundial Fonte e 
mais informações: (www.
renovigi.com.br).

Placas padrão Mercosul
Após sucessivos adiamentos, começa a valer a partir do pró-

ximo dia 31 a obrigatoriedade de uso da placa do Mercosul. O 
prazo atende ao estipulado na Resolução do Contran que deter-
mina que as unidades federativas do país devem utilizar o novo 
padrão de Placas de Identificação Veicular (PIV) (ABr). 

50º Fórum Econômico Mundial
Começou ontem (20), em Davos, na Suíça, a 50ª edição do 

Fórum Econômico Mundial. O encontro reúne governantes de 
diversos países e também empresários. O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, é quem representa o Brasil. De hoje (21) até 
quinta-feira (23), Guedes vai participar de painéis e terá encon-
tros com presidentes de empresas multinacionais (ABr).  

Recursos para produtores rurais
Produtores rurais e pequenos empresários das regiões Nor-

te, Nordeste e Centro-Oeste vão ter acesso a R$ 46,3 bilhões 
oriundos dos Fundos Constitucionais este ano, de acordo com 
dados do Ministério do Desenvolvimento Regional divulgados 
ontem (20). Os recursos serão concedidos por meio de bancos 
públicos e devem aquecer a economia, gerar emprego e renda, 
segundo o ministério (ABr). 

Eu sou Dev

Você já fez o cálculo de quanto significa a conta de luz no seu 
orçamento fixo mensal?

La
ge

sH
oj

e/
R

ep
ro

du
çã

o

Getty Images/Reprodução

A inteligência artificial (IA) é uma 
nova força produtiva que realiza tanto 
trabalhos físicos como abstratos e tem, 
como grande diferencial, a capacidade 
de aprender por si mesma a partir de 
dados coletados em campo. O quociente 
de inteligência (QI) da IA irá evoluir ainda 
mais no futuro. 

A pesquisa Intelligence Quotient and Intelligen-
ce Grade of Artificial Intelligence, realizada 
em 2018 por estudiosos da Chinese Academy 

of Sciences de Pequim, na China, em parceria com 
o College of Information Science and Technology 
University, de Nebraska, EUA, mostrou que, hoje, 
entre as várias plataformas de inteligência artificial 
do mercado, destaca-se o Google, com 47,28 de QI. 
Uma criança de seis anos tem, em média, um QI de 
55,50. Mesmo sem atingir níveis geniais de QI – que 
começam em 140 –, a IA muda a face do mundo. 
   Leia na página 6

A Inteligência Artificial pode fazer o 
PIB do Brasil crescer 4,1% em 2020

Ciclo das 
lorotas 
chega ao fim

Por Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 5

As instituições financeiras 
consultadas pelo Banco Central 
(BC) reduziram a estimativa para 
a inflação este ano. A projeção 
para o IPCA , a inflação oficial 
do país, caiu de 3,58% para 
3,56%. A informação consta no 
boletim Focus, pesquisa semanal 
do Banco Central (BC), que traz 
as projeções de instituições para 
os principais indicadores econô-
micos. Para 2021, a estimativa se 
mantém em 3,75%. 

A projeção para 2020 está 
abaixo do centro da meta de in-
flação que deve ser perseguida 
pelo BC. A meta, definida pelo 
Conselho Monetário Nacional, 
é de 4% em 2020, com inter-
valo de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Para alcançar a meta de 
inflação, o BC usa como princi-
pal instrumento a taxa básica 
de juros, a Selic, atualmente 

definida em 4,5% ao ano.
A Selic deve se manter em 

4,5% ao ano até o fim de 2020. 
A manutenção da Selic, como 
prevê o mercado financeiro, 
indica que o Copom considera 
as alterações anteriores sufi-
cientes para chegar à meta de 
inflação. Para 2021, a expec-
tativa é que a taxa básica suba 
para 6,25%. Para 2022 e 2023, 
as instituições estimam que a 
Selic termine os períodos em 
6,5% ao ano.

A projeção para a expansão 
do PIB variou de 2,30% para 
2,31% para 2020. As estimati-
vas das instituições financeiras 
para os anos seguintes, 2021, 
2022 e 2023 continuam em 
2,50%. A previsão do mercado 
financeiro para a cotação do 
dólar está em R$ 4,05 para o 
fim deste ano e R$ 4,00 para 
2021 (ABr).

Mercado reduz 
estimativa de inflação 
este ano para 3,56%

A projeção está abaixo do centro da meta de inflação.
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Tecnologia e Economia

Economia Mundial
O FMI reduziu as projeções 

de crescimento para a economia 
mundial, de acordo com relatório 
divulgado ontem (20). O PIB global 
terá expansão de 3,3% em 2020 e 
3,4% em 2021, números 0,1 e 0,2 
ponto menores que as previsões 
anteriores. O FMI diz que a piora nas 
projeções está ligada à desaceleração 
de algumas economias emergentes, 
sobretudo a Índia, cuja previsão 
de alta para 2020 é de 5,8% (-1,2 
ponto). Em 2019, a expansão global 
foi de 2,9%.
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Mercado de devices 
móveis chegando 

a 120 milhões 
de unidades 

A tecnologia wireless 
já conquistou seu 
espaço no mercado 
fonográfico

Equipamentos com fio 
saem das prateleiras 
e dão espaço a devi-

ces de conexão móvel, que 
além de mais práticos, tra-
zem incontáveis benefícios, 
tanto para o uso pessoal 
quanto para o corporativo. 
É o que aponta a mais recen-
te pesquisa realizada pela 
Counterpoint Research so-
bre o mercado de audíveis. 

De acordo com o estudo, 
somente no segundo trimes-
tre de 2019, foram vendidos 
27 milhões de aparelhos sem 
fio em todo o mundo – um 
acréscimo de 56% em rela-
ção ao trimestre anterior. 

As perspectivas comer-
ciais para a área são oti-
mistas. No final deste ano, 
o mercado global deverá 
atingir 120 milhões de uni-
dades, impulsionado por 
mercados como Estados 
Unidos, Europa e China. 

O Brasil acompanha esta 
tendência, o que indica uma 
mudança definitiva na pre-
ferência dos consumidores 
a favor dos headsets sem 
fio. O aumento desta predi-
leção são atribuídos, entre 
outros fatores, aos avanços 
na democratização da tec-
nologia wireless e também 
à redução de preços. Estes 
elementos combinados 
contribuem para que os 
aparelhos audíveis se po-
pularizem ainda mais já nos 
próximos dois a três anos.

À medida que as remessas 
aumentam para aparelhos 
sem fio, emerge também o 
uso de inteligência artificial 
(IA) na tecnologia de voz. 
Para cerca de 70% dos en-
trevistados abordados pela 
Counterpoint Research, 
este é um diferencial impor-
tante, que definiria compras 
futuras - uma grande janela 
de oportunidades para gad-
gets com este recurso.

Ao analisarmos, de ma-
neira pontual, o cenário 
exposto pela pesquisa, é 
possível constatar que as 
necessidades e prioridades 
dos usuários de devices de 
comunicação – como os 
headsets – hoje, são outras. 
O aumento expressivo do 
uso de tecnologias móveis 
mostra isso de maneira 

muito clara. E esta rápida 
transformação não se res-
tringe à vida privada. 

No ambiente corporativo 
– empresas alinhadas a esta 
nova vocação – já absorvem 
em suas rotinas aparelhos 
que eliminam ruídos, auxi-
liam na concentração e, por 
consequência, impactam, 
positivamente, na produ-
tividade dos funcionários. 
Estes gadgets permitem 
ainda a múltipla conexão 
e a comunicação remota – 
características tecnológicas 
que eliminam a necessidade 
de um espaço físico restrito/
delimitado para trabalhar, o 
que impacta diretamente na 
mobilidade dos profissionais 
e no alcance – que se expan-
de  - dos empreendimentos. 

Um dos grandes respon-
sáveis por esta quebra de 
paradigma, proporcionado  
pelo avanço tecnológico, é 
o investimento em pesqui-
sas. A Jabra, multinacional 
dinamarquesa referência 
quando se pensa em tec-
nologia na comunicação, é 
pioneira neste movimento. 

A empresa investe maci-
çamente em P&D e conta 
com uma equipe de 180 
colaboradores trabalhando 
diariamente no desenvol-
vimento de tecnologias 
voltadas para o universo 
do áudio e da comunicação. 
Um de seus últimos estudos, 
por exemplo, corrobora o 
que afirma a Counterpoint 
Research: mobilidade é 
fundamental.

Um estudo apresentado 
pela Jabra, constata que 
os profissionais do conhe-
cimento de hoje passam 
menos de 20% do seu 
tempo trabalhando dentro 
do escritório, o que signi-
fica que nos demais 80%, 
o profissional está em mo-
vimento. O dado comprova 
que os produtos criados 
tanto para atender quanto 
para mesclar as demandas 
pessoais e profissionais 
são os mais visionários do 
mercado atual. 

Por isso, é imprescindível 
que as empresas estejam 
atentas às tendências. O 
mundo está mudando ra-
pidamente, e aqueles que 
não acompanharem, ficarão 
para trás. 

(*) - É especialista em devices 
para comunicações unificadas e 

colaboração, e Gerente de Produtos 
na SigmaOne, distribuidora 

Jabra no Brasil.

Alexssander Camargo (*)
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Você sabia que diferenciar 
um e-mail de phishing é 

muito simples? 
Esta época do ano, que vem depois 

do Natal, traz consigo uma nova 
era de vendas, durante a qual os 

cibercriminosos aproveitam o aumento 
do volume de transações digitais para 
lançar campanhas de phishing em bus-
ca de novas vítimas. A Check Point® 
Software Technologies Ltd. (NASDAQ: 
CHKP), fornecedor global líder em so-
luções de cibersegurança, alerta que, no 
ano passado, as tentativas de phishing 
aumentaram alarmantes 40,9%, com a 
criação de 1,5 milhão de novos sites de 
phishing todos os meses. 

“O phishing, que é um tipo de cibera-
meaça através da qual um cibercrimi-
noso tenta, fraudulentamente, coletar 
informações confidenciais que fingem 
ser uma empresa ou pessoa confiável, 
é um dos tipos de golpes cibernéticos 
de computador mais usados no mundo. 
Esse tipo de ataque tem uma grande 
porcentagem de sucesso, já que milha-
res de pessoas são vítimas de golpes por 
meio de e-mails que oferecem grandes 
descontos, vantagens exclusivas etc.”, 
diz Fernando de Falchi, gerente de En-
genharia de Segurança da Check Point 
do Brasil. “Muitos cibercriminosos 
aproveitam os tempos de recuperação 
das transações econômicas digitais para 
lançar campanhas de phishing e, assim, 
maximizar o impacto de suas atividades 
fraudulentas. Portanto, é essencial 
conhecer alguns aspectos básicos para 
lidar com esse tipo de risco cibernético 
e impedi-los”, acrescenta Falchi. 

Dicas para evitar phishing: 
1. A pressa nunca é um bom conse-

lheiro: os cibercriminosos tentam 
se passar por grandes empresas de 
distribuição ou varejo para apro-
veitar sua imagem e a confiança 
que geram nos usuários. Em geral, 
as mensagens que eles enviam se 
destacam por sua urgência e os 
convidam a aproveitar grandes des-
contos ou solicitar ao destinatário 
que verifique alguns dados pessoais 
por razões de segurança ou para 
evitar perder sua conta de usuário. 

2. Falta de personalização: os 
e-mails que fazem parte de uma 
campanha de phishing são comu-
nicações que dificilmente mostram 
proximidade com o destinatário e 

tendem a saudações generalizadas 
como "caro cliente", em vez de 
opções personalizadas que incluem 
o nome e o sobrenome do cliente. 
Além disso, em muitas ocasiões, o 
campo "Para" do e-mail, para quem 
o e-mail é endereçado, está vazio. 
Portanto, mostra que não chega até 
nós de uma empresa que realmente 
possui todos os nossos dados. Essas 
são indicações que mostram que 
não é uma comunicação oficial de 
uma empresa, mas que alguém está 
se passando por sua identidade 
para seu próprio benefício. 

3. Eles incorporam anexos ou 
vários links: embora seja verdade 
que um e-mail informativo envia-
do por uma empresa geralmente 
incorpore um link para que você 
possa visitar seu site, é normal 
que esse tipo de comunicação 
não inclua anexos ou muitos links. 
Os especialistas da Check Point 
apontam que é essencial não baixar 
nenhum tipo de arquivo se o reme-
tente do e-mail não for totalmente 
confiável. Eles também alertam que 
a diferenciação de um link malicio-
so é simples: basta passar o cursor 
sobre a URL (sempre evitando de 
clicar na URL) e ver o endereço 
ao qual o link realmente deriva. Se 
não for o site anunciado ou não for 
confiável, não deve ser clicado em 
nenhuma circunstância. 

4. Eles enviam o e-mail para uma 
conta que não está registrada 
em um serviço: o número de 
plataformas digitais nas quais 
estamos atualmente inscritos faz 
com que muitos usuários criem 
contas que usam exclusivamente 

para esse tipo de serviço, além 
daquelas eles já têm para uso pes-
soal, profissional e outros. Por esse 
motivo, quando um e-mail chega, 
é essencial perguntar-se primeiro 
se esse é o endereço com o qual 
estamos registrados, pois, se não 
for esse será um indicador claro de 
que alguém está tentando roubar 
nossas informações. 

 “O phishing é uma das ameaças mais 
antigas no mundo da cibersegurança 
e, embora esteja em um nível de 
desenvolvimento tecnológico mais 
baixo do que as novas gerações de 
ataques cibernéticos, sua taxa de 
sucesso permanece muito alta. No 
entanto, evitar seus efeitos é uma 
questão de um conceito básico sim-
ples: prevenção. Na Check Point des-
tacamos que, quanto mais cautelosos, 
mais informados e mais os usuários 
pensam antes de clicar, maior será 
seu nível de proteção contra esses 
tipos de riscos”, conclui Falchi. 

Além disso, a empresa também alerta 
para a necessidade de ferramentas de 
proteção que nos ajudem a navegar 
com segurança. A Check Point possui o 
software ZoneAlarm Exteme Security, 
cuja extensão gratuita Anti-Phishing 
Chrome Extension verifica e exclui 
sites antes que o usuário insira suas 
informações pessoais, alertando-os 
sobre se é um site seguro para uso 
ou um site de phishing. O ZoneAlarm 
também oferece, em sua versão Ex-
treme Security, proteção contra mais 
tipos de ataques cibernéticos, como o 
registro de pressionamentos de teclas, 
software de resgate ou infecção por 
vírus e malware avançados.

Tentativas de phishing aumentaram 40% no último ano 
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A atenção é a habilidade essencial para 
o aprendizado, fundamental para a lide-
rança atual, já que nos ajuda a resistir às 
distrações, inibir impulsos prejudiciais em 
nossas ações, postergar as recompensas 
na busca por metas e ficar preparados 
para aprender o necessário para chegar 
aos objetivos desejados.

Nas empresas o que mais se espera da 
liderança é que se mantenha em busca dos 
objetivos, mesmo diante de dificuldades 
e reveses, para deste modo coordenar os 
colaboradores na busca pelo sucesso nos 
resultados. Por isso, é fundamental que, 
diante de novas situações, o aprendizado 
(e a atenção sobre ele) seja fonte para 
liderar em tempos de transformações 
em alta velocidade, sejam elas digitais ou 
mercadológicas.

Quando os líderes ajudam seus cola-
boradores a otimizarem o aprendizado 
técnico e comportamental, fortalecem 
competências vitais à transformação 
digital e garantem uma nova velocidade 
de resposta em cenários mais instáveis.

É preciso lembrar, que este é um novo 
tipo de formação, tanto para colabora-
dores, quanto para os líderes no meio 
organizacional. Não há precedentes na 
forma de cultivar a habilidade de apren-
dizagem que estou falando, mas sei que 
os líderes que reforçam a preparação da 

atenção (suas e de seus colaboradores), 
bem como cultivam um ambiente de 
maior aprendizado, conseguem diminuir 
a ansiedade e dar melhores respostas 
diante da velocidade que a transformação 
digital impõe.

Como liderar uma empresa? Com-
preendendo um mundo mais amplo, 
entendendo o modo como as mudanças 
ocorrem, percebendo a interdependên-
cia dos aspectos físicos e digitais de 
um negócio. O modo certo de realizar 
esta empreitada ainda não está absolu-
tamente definido, mas de fato algumas 
premissas são efetivamente claras. É nas 
“soft skills” que estão nossas pistas para 

a maior consistência na adaptação das 
organizações e dos líderes. Autogestão, 
autoconsciência, empatia e habilidades 
sociais, são os principais fatores de 
sucesso, porque claramente a empresa 
pode comprar o último software do mer-
cado, a melhor máquina conectada, ter 
os melhores desenvolvedores técnicos, 
porém é a interdependência sistêmica 
entre pessoas que vai levar a organização 
a outro patamar no momento de entregar 
produtos ou serviços aos clientes.

O papel do líder na transformação 
digital é formar outros líderes para lidar 
com o futuro, lidar com o que ele mesmo 
não lidou. O que vamos fazer ainda não 
está claro dentro do universo organiza-
cional, nós sabemos sim que será novo e 
que precisaremos de pessoas que façam 
diferente do que fizemos até aqui, e este 
é um grande desafio. Afinal, como formar 
um sucessor sem ensinar “a fórmula de 
como lidar com a organização” já que 
tudo está em transformação? O foco é 
a atenção para aprender e reaprender 
constantemente.

(Fonte: Celso Braga - Sócio-diretor do Grupo 
Bridge, Psicólogo e Mestre em Educação, pós-

graduado em Psicodrama Sócio Educacional 
pela ABPS, Professor supervisor pela FEBRAP. 

Acumula experiência de mais de 25 anos em 
desenvolvimento humano e projetos de conexões 

educacionais e inovação.

Como liderar uma empresa: a velocidade que 
a transformação digital impõe aos negócios

In
fo

ba
se

News@TI
Plataforma web para cálculos trabalhistas 

@A empresa Macdata Tecnologia desenvolveu uma solução que 
migra para dentro de softwares jurídicos toda a informação ge-

rada nos cálculos; eliminando erros de digitação de valores, de verbas 
e de reflexos. Muito trabalho e esforço operacional são eliminados 
a partir desta integração, liberando pessoas para atividades mais 
nobres ligadas a gestão dos processos jurídicos. Também desenvol-
veu um Portal Web que permite a solicitação de novos cálculos a 
qualquer momento e em qualquer lugar, por advogados internos do 
departamento jurídico da empresa ou por terceirizados. Isso agiliza 
os prazos de entrega dos cálculos uma vez que os pedidos ocorrem 
mais rapidamente de maneira on-line (https://www.macdata.net.
br/2019/01/08/como-produzir-calculos-trabalhistas-com-o-sctr-web/).

https://www.macdata.net.br
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D - Novidades para o Carnaval
Enquanto uns querem festa e folia, outros só querem descansar, de preferência 
em meio à natureza. Socorro, estância hidromineral a 132 km de São Paulo, é 
perfeita para ambos os públicos e tem novidades para o Carnaval que será de 
21 a 25 de fevereiro. O tradicional Bloco do Turista, um dos maiores, ganha 
as ruas centrais no domingo (23). Organizado pelos hotéis e pousadas, que 
incluem um abadá e uma caneca em seus pacotes de hospedagem, reúne 
mais de 1.000 visitantes com as marchinhas na ponta da língua. Outro evento 
importante será o Festival de Marchinhas. Quem quiser inscrever alguma 
pode ver as regras em (http://marchinhas.socorro.sp.gov.br). 

E - Combater a Dengue
Quatá, na região oeste de São Paulo, tem se destacado no combate à dengue 
com a implantação do projeto Radar da Dengue, que por meio de georreferen-
ciamento gera informações sobre o raio de voo do mosquito transmissor do 
vírus. Esse mapeamento é útil para alertar a população de como se prevenir 
e para sinalizar onde a Prefeitura deve realizar mutirões de combate ao mos-
quito. Essa será uma das iniciativas que o município apresenta no III Fórum 
de Cidades Digitais do Centro-Oeste Paulista, que acontece em Marília, nesta 
quinta-feira (23). O encontro reúne prefeitos, gestores públicos e vereadores 
para tratar de inovação na administração pública. 

F - Varejista de Tintas
A Pinta Mundi Tintas, rede varejista de tintas, estará presente na feira 
de franquias Franchise 4U, que acontece nos próximos dias 29 e 30, no 
Hotel Unique. A franquia disponibiliza dois modelos de negócio, com 
destaque para loja compacta de 80m² a 99m² em cidades acima de 30 mil 
habitantes, com a aquisição da unidade completa a partir de R$ 189 mil. 
O valor inclui a taxa de franquia, reforma, equipamentos, o capital de 
giro e o estoque mínimo inicial. Para negócios fechados durante a feira, 
a rede oferece o benefício de R$ 10 mil de desconto na taxa de franquia, 
válido até 15 de fevereiro. Para participar basta reservar um horário 
através do site (https://www.franchise4u.com.br/franchise/details?322).

G - Same Day
Do cantonês “lala”, que significa pra já/agora, mais “move” do inglês, que significa 

A - Incêndios na Austrália
Em prol do meio ambiente, a Rappi e a Act for Amazônia uniram forças e 
lançaram o botão “Act for Australia”. Por meio dele, pessoas de toda a América 
Latina poderão fazer doações pela Rappi e apoiar a Austrália no resgate e 
proteção dos animais afetados pelos incêndios que já destruíram milhares de 
hectares. O espaço disponibilizado permite a doação de diferentes quantias 
de dinheiro a partir de R$ 5. Todo o valor arrecadado será destinando à Wires 
Wildlife Rescue, organização que tem como missão a preservação e reabilitação 
da vida selvagem australiana. Segundo a World Wide Fund for Nature, em 
nível nacional, o número de animais mortos aumentou para 1 bilhão.

B - Da Vinci no Parque
Em homenagem aos 500 anos da morte do gênio renascentista Leonardo 
Da Vinci (1452-1519), o Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque 
Ibirapuera, recebe a exposição interativa “Da Vinci Experience”, entre 
os dias 25 de janeiro e 22 de março. Com entrada gratuita, a mostra 
é dividida em quatro núcleos - “Sala das Máquinas”, “Área Self”, “Re-
alidade Virtual” e “Sala Imersiva” -, que apresentam obras do artista 
italiano em projeções e realidade virtual. O percurso tem início na “Sala 
das Máquinas”, onde o visitante encontrará 10 reproduções artesanais 
das famosas máquinas criadas por Da Vinci. Na “Área Self” as pessoas 
conseguem entrar nas molduras para fazer parte de obras icônicas do 
artista, como Mona Lisa e São João Batista.

C - Tecnologias Inovadoras
O Santander está com 2.800 vagas abertas para cursos de curta duração, 
em parceria com o MIT Professional Education, para estudantes univer-
sitários, graduados e pós-graduados de 14 países, entre eles o Brasil. As 
aulas do “Becas Santander for MIT Leading Digital Transformation” são 
relacionadas às áreas de inteligência artificial, blockchain, computação 
na nuvem, cybersecurity e internet das coisas. São 2.500 bolsas de 
estudo online, com duração de cinco semanas e certificado digital do 
MIT. Além do aprendizado de introdução às tecnologias, os participantes 
poderão aperfeiçoar suas habilidades interpessoais necessárias para im-
plementar as tecnologias. Inscrições (https://www.becas-santander.com/
pt/program/becas-santander-for-mit-leading-digital-transformation).

mover, a Lalamove, plataforma online de soluções em entregas que conecta 
usuários e empresas a motoristas parceiros, chega ao Brasil com o objetivo 
de empoderar a comunidade local com a proposta “same day delivery”. Para 
ingressar no mercado de entregas B2B de forma competitiva, a Lalamove atua 
por meio de frota de parceiros composta por motos, vans, kombis e carretos. 
A empresa opera nos estados de São Paulo - na capital, região metropolitana 
e cidades como Campinas, Jundiaí, São José dos Campos e Santos - e Rio 
de Janeiro - na capital, Baixada Fluminense e municípios como Petrópolis e 
Volta Redonda. No total, a startup tem mais de 3 mil motoristas parceiros. 
Mais informações: (https://www.lalamove.com/brasil/home). 

H - Mercado Imobiliário
Confirmando a tendência de retomada de crescimento do mercado imo-
biliário em 2020, com a presença das startups revolucionando o setor, a 
Credihome, plataforma digital de crédito imobiliário, é uma das selecionadas 
para o programa de aceleração da Endeavor, o Scale-Up Fintech. A Cre-
dihome é uma fintech que conecta o cliente interessado no financiamento 
ou crédito imobiliário a todos os bancos de maneira online e gratuita. 
Também oferece financiamento imobiliário e home equity próprios com 
aprovação automática por meio de inteligência artificial e um jeito inovador 
de avaliar o crédito. O Scale-Up Fintech é um programa de aceleração de 
empresas criado pela Endeavor com o apoio do Banco Votorantim e Serasa 
Experian. Outras informações: (www.credihome.com.br).

I - Aceleração para Scale-ups 
Em parceria com a Endeavor, a C&A promove seu primeiro programa de ace-
leração, o Conecta C&A. A iniciativa visa selecionar 10 scale-ups -- empresas 
com alto potencial de crescimento, com um modelo de negócios comprova-
do pelo mercado e com diferenciais competitivos claros com expertise no 
desenvolvimento de soluções inovadoras para o varejo a fim de aperfeiçoar 
e revolucionar, ainda mais, a experiência de compra e o relacionamento da 
marca com os seus clientes. As scale-ups terão a oportunidade de alavancar 
e apostar em novos insights e trocar experiências com diversos empreen-
dedores. Mais informações (www.endeavor.org.br/scaleup/conecta-cea/). 

J - Programa de Trainee 
A DHL Supply Chain, líder mundial em logística, armazenagem e distribuição, 
está com inscrições abertas para o Programa de Trainee 2020. O objetivo 
é atrair, reter e desenvolver profissionais com potencial para assumirem 
posições de liderança na organização, fortalecendo assim o crescimento 
dos negócios no Brasil. Nesses 13 anos de projeto, a empresa promoveu o 
crescimento de diversas pessoas, sendo que muitos deles ocupam, até hoje, 
cargos de alta liderança. Interessados devem ser formados entre dezembro 
de 2015 e dezembro de 2019, inglês fluente e disponibilidade para residir em 
outra cidade/estado. Cadastrar-se na página (http://www.traineedhl.com.br).

Contadores aumentam 
faturamento com 

novo tipo de negócio

Já se foi o tempo em que 
o contador era apenas 
o responsável por 
faturar NFs ou declarar 
Imposto de Renda para 
seus clientes

Hoje, este profissional 
pode utilizar-se da 
tecnologia para al-

cançar todo seu potencial, 
expandir seu modelo de 
negócio e faturar mais.

Qualquer empresa que quer 
entregar todas as suas obriga-
ções e se manter em dia com 
o Fisco precisa do auxílio da 
contabilidade. Estar em dia 
com o SPED Contábil, Fiscal, 
as Contribuições, a eSocial, e 
em conformidade com todas 
as regras tributárias é tarefa 
de um contador.

A questão é que hoje, esse 
profissional não precisa mais 
digitar números ou fazer os 
cálculos enormes que fazia 
no passado. Os softwares são 
capazes de auxiliar no enqua-
dramento correto, calcular as 
guias de impostos, processar 
folhas de pagamento, emitir 
Notas Fiscais e otimizar a 
entrega dos SPEDS e GIAS, 
por exemplo.

E pensando não só em fa-
cilitar e melhorar o trabalho 
de um escritório de conta-
bilidade, a tecnologia pode, 
também, ser um novo tipo de 
negócio para o profissional de 
contábeis. Já pensou nisso?

Nos últimos anos, diversos 
segmentos nasceram e mor-
reram com a tecnologia. A 
atualização e diversificação 
significam, hoje, a sobrevi-
vência dos negócios. E já 
pensou em poder fazer isso 
dentro do seu próprio ramo, 
sem precisar buscar por no-
vos clientes e ter o trabalho de 
desenvolver, propriamente, 
um tipo de produto ou servi-
ço? No mínimo é uma ótima 
forma de se ganhar dinheiro!

Dados do CFC mostram 
que hoje, no Brasil, existem 
318 mil contadores ativos. As 
empresas de contabilidade 
são extremamente próximas 
da gestão da empresa no que 
se refere ao controle finan-
ceiro. Por isso, em diversos 
momentos enxergam falhas 
no sistema de gestão de seus 
clientes. Considerando ainda 
a relação de confiança que 
existe entre um contador e 
seu cliente, temos uma nova 
– e grande – oportunidade 

neste segmento: a revenda 
de software.

Mas como vender uma 
tecnologia que não faz parte 
da área de domínio dos con-
tabilistas? E como isso pode 
ser bom para você, contador? 
Revender sistema de gestão 
no conceito white label é 
uma oportunidade para que 
contabilidades agreguem 
receita mensal recorrente 
e estendam sua atuação 
frente à carteira de clientes 
já conquistada, mesmo sem 
entender de tecnologia. 

Como o ERP já está pronto, 
basta associar a marca ao 
sistema de gestão em nuvem 
(SaaS), com hospedagem em 
seu próprio domínio. O ERP 
une tecnologia e segurança 
no acesso às informações 
da empresa, evitando erros 
financeiros, contábeis e fis-
cais. Além disso, o suporte 
é todo feito pela empresa 
do software, deixando ape-
nas a responsabilidade da 
venda para o representante 
parceiro.

Portanto, com baixo in-
vestimento, o profissional é 
capaz de oferecer mais uma 
facilidade ao cliente, para que 
ele tenha maior controle do 
seu negócio. Para um escri-
tório de contabilidade, poder 
agregar serviços e produtos 
no atendimento do cliente 
faz com que a credibilidade 
cresça e os clientes sejam 
fidelizados.

Se você é da área contábil 
e ainda tem alguma dúvida se 
isso pode ser um bom negó-
cio, eu ainda apresento o caso 
da Dinastia Contábil – escri-
tório de contabilidade que 
atende em Goiânia e região. 
No final de 2018, a empresa 
passou a oferecer um ERP 
no conceito white label aos 
seus clientes, com módulos 
totalmente em nuvem. Para 
isso, criou um novo negócio: 
o Águia 360º.

O sistema de gestão da 
Águia 360º oferece pacotes 
personalizados de acordo 
com as funcionalidades que 
cada cliente precisa. Em um 
ano, indicando seu próprio 
produto, o escritório garantiu 
uma nova renda recorrente e 
mensal e fidelizou clientes. 
Isso tudo, sem se preocupar 
com treinamento, suporte ou 
atualizações. 

(*) - É criador do Revenda 
Software. Mais informações no site: 

(http://www.revendasoftware.com.br/).

Robinson Idalgo (*)

Os governos do Brasil e da 
Alemanha acabam de assinar 
memorando de entendimen-
to para Diálogo Agropolítico 
Alemão-Brasileiro. O acordo 
foi firmado entre as ministras 
Tereza Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) e 
Julia Klöckner (Alimentação 
e Agricultura da Alemanha), 
em Berlim.

O acordo prevê coopera-
ção técnica, intercâmbio de 
informações (seminários, 
feiras, cursos), visitas técni-
cas e publicação de material 
conjunto em diversos setores 
da agricultura, como bioeco-
nomia, gestão sustentável 
(solo e água), cadeias agro-
alimentares sustentáveis, 
financiamento rural, política 
agrícola e conectividade. 

Um grupo, formado por 
representantes dos dois 
países e de setores do agro 
brasileiro e alemão, irão 
traçar um plano de trabalho 

A demanda dos brasileiros por crédito teve alta 
de 12,4% em 2019, na comparação com 2018. O 
crescimento é o segundo maior já registrado na 
série histórica do Indicador Serasa Experian da 
Demanda do Consumidor por Crédito, ficando 
atrás apenas de 2010, quando o aumento foi de 
16,4%. O economista da Serasa Experian, Luiz 
Rabi, aponta as consecutivas quedas nas taxas de 

juros e a retomada gradual da economia como os 
principais fatores para o crescimento, que deve 
se manter elevado neste ano. A expectativa é que 
o crédito seja a alavanca econômica de 2020. Os 
brasileiros, cuja renda fica entre R$ 500 e R$ 1000, 
foram os que mais solicitaram crédito em 2019, 
com alta de 14,0%. Esta foi a única faixa que ficou 
acima da média nacional de 12,4% (AI/Serasa).

Janeiro começa com 
alta de 2,7% nas 
vendas do varejo 

O movimento de vendas 
do varejo paulistano cresceu 
2,7% na primeira quinzena de 
janeiro, na comparação com 
igual período do ano passado. 
O resultado foi puxado pelas 
vendas à vista (4,1%), reflexo 
da demanda por itens típicos 
do verão e de início do ano. O 
número faz parte do Balanço 
de Vendas da Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP).

“A moda praia e produtos 
de drogaria, como protetor 
solar e bronzeador, ajudam 
a impulsionar essas vendas à 
vista. Tem também a procura 
por material escolar, que con-
tribuiu com a alta”, explica 
Emilio Alfieri, economista da 
ACSP. Já as vendas a prazo, 
que costumam refletir a pro-
cura por itens de maior valor, 
como eletrônicos e eletrodo-
mésticos, cresceram menos, 
registrando alta de 1,3% nessa 
primeira quinzena do ano 
frente igual período de 2019.

Na comparação com a pri-
meira quinzena de dezembro 
de 2019, o movimento de 
vendas cai 38,4%. Esse é 
um resultado sazonal para a 
cidade de São Paulo, reflexo 
da base forte do final do ano 
passado e do tradicional êxodo 
do paulistano para o litoral e 
o interior, o que enfraquece 
o varejo da capital paulista 
(AI/ACSP).

ONG alertou que a desigualdade global está ‘fora de controle’.

O estudo também afir-
mou que a desigual-
dade global está “fora 

de controle”. O relatório 
“Tempo de Cuidar” também 
apontou que os 22 homens 
mais ricos do planeta pos-
suem mais riqueza do que 
todas as mulheres na África.

Além disso, o estudo apon-
tou que o valor do trabalho 
não remunerado realizado 
por mulheres é de US$ 10,8 
trilhões por ano. Um cálculo 
da instituição mostra que 
42% das mulheres no mundo 
não conseguem um trabalho 
remunerado. 

“As  mulheres  es tão 
apoiando a economia de 
mercado com mão de 
obra barata e gratuita e 
também estão ajudando o 

EP
A

Dois mil são mais ricos que 
60% da população global

Um relatório publicado ontem (20) pela ONG britânica Oxfam denunciou que, no ano de 2019, os 
2.153 bilionários do mundo tinham mais dinheiro do que 4,6 bilhões de pessoas somadas

infantis e de saúde, como 
fornecer serviços públicos 
gratuitos. A Oxfam ainda 
revelou que o motivo da 
desigualdade global estar 
“fora de controle” é em 
decorrência de sistemas 
econômicos que excluem 
mulheres e permitem que 
os bilionários acumulem 
fortunas.

A instituição revelou que 
a redução da desigualdade 
econômica poderia diminuir 
a quantidade de pessoas que 
vivem na pobreza extrema. 
A análise da Oxfam “mostra 
que se os países reduzissem 
a desigualdade de renda em 
1% a cada ano, 100 milhões 
de pessoas a menos estariam 
vivendo em extrema pobreza 
até 2030” (ANSA).

Estado prestando cuidados 
que devem ser feitos pelo 
setor público. Esse traba-
lho não remunerado está 
alimentando um sistema 
econômico sexista que co-
loca dinheiro nos bolsos de 

poucos”, afirma o relatório.
Para diminuir a desigual-

dade, a instituição sugere 
que os governos façam os 
ricos pagarem impostos 
mais altos e que haja um 
maior gasto nos cuidados 

Brasil e Alemanha firmam acordo 
de cooperação no setor agrícola

As ministras Tereza Cristina e Julia Klöckner, em Berlim.

e coordenar a execução. O 
acordo tem duração de três 
anos, podendo ser prorro-
gado. A assinatura ocorreu 
após reunião de ministros da 
Agricultura que participam do 
Fórum Global da Alimentação 
e da Agricultura (GFFA), com 
a participação de mais de 200 
ministros e secretários de todo 
o mundo.

No encontro, Tereza Cristi-
na reforçou que apenas 2,3% 

do território são usados para 
produção agrícola e 10,5% 
para pecuária, ou seja, mais 
de 85% do bioma estão pre-
servados. Ela destacou que 
o Brasil irá difundir o modelo 
de sistema de plantio direto, 
que passou a ser bastante 
usado no país nas últimas 
décadas, por propiciar a pro-
dução com menor impacto 
no solo e maior rentabilidade 
ao produtor (AI/Mapa).

Busca do consumidor por crédito cresceu 12,4%

(A
I/M

ap
a)
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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: LEAnDRO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/12/1982, 
professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Maria Aparecida dos Santos; A pretendente: VAnESSA JAnOfSky, bra-
sileira, solteira, nascida aos 10/12/1981, consultora cirúrgica, natural de Itanhaém - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Christian Walter Janofsky 
e de Carmen Guardia Janofsky.

O pretendente: VICTOR ISnAyDER SOuzA EVAnGELISTA, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 09/04/1998, barbeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Wilson Evangelista e de Elizabete Ferreira de Souza; 
A pretendente: VILEnA AmORIm SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 26/08/1998, 
estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de Benedito Carlos dos Santos Silva e de Edna de Jesus Amorim Silva.

O pretendente: JAIR ALVES DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/07/1983, 
cozinheiro, natural de Glória - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de José Felix dos Santos e de Creonice Alves Miguel dos Santos; A pretendente: 
mARIA DO SOCORRO mOTA DE mORAIS, brasileira, solteira, nascida aos 20/09/1990, 
atendente, natural de Itapagé - CE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Francineuda Mota de Morais.

O pretendente: mARCOS SOuzA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
31/01/1999, supervisor de portaria, natural de Ubatã - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jivaldo Sabino dos Santos e de Norma Sueli Alves de 
Souza; A pretendente: SuzAnA SAnTOS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
08/08/2001, balconista, natural de Itiúba - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de José Mendes da Silva e de Francisca da Silva Santos.

O pretendente: fLAVIO CARVALhO DE PAuLO DOnIzETE, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 02/08/1981, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Oscar de Paulo Donizete e de Ridalva 
Oliveira de Carvalho Paulo Donizete; A pretendente: EDnA SILVA SAnTOS, brasileira, 
divorciada, nascida aos 04/04/1976, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Manoelino Silva Santos e de Amalia de Jesus Silva.

O pretendente: mIChEL CRISTIAn GuImARãES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
14/02/1980, montador, natural de Paranaguá - PR, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Carlos Eneas Guimarães e de Sonia Regina dos Santos; A pre-
tendente: mAnuELA DE JESuS DO nASCImEnTO, brasileira, solteira, nascida aos 
16/11/1982, do lar, natural de Salvador - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Manoel Candido do Nascimento e de Celia Maria Santos.

O pretendente: CARLOS AzAm, brasileiro, divorciado, nascido aos 21/06/1943, aposentado, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Salim 
Azam e de Almerinda de Jesus Cubo Azam; A pretendente: JACIRA fERnAnDES BRAGA, 
brasileira, solteira, nascida aos 31/07/1953, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Braga e de Alice Fernandes Braga.

O pretendente: ROGéRIO DE OLIVEIRA GOnçALVES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 18/08/1992, engenheiro civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José de Almeida Gonçalves e de Celina de Oli-
veira Gonçalves; A pretendente: LETICIA RODRIGuES DE LImA, brasileira, solteira, 
nascida aos 08/09/1992, nutricionista, natural de Diadema - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Divino Leal de Lima e de Julia Rodrigues de Lima.

O pretendente: JOhnny OLIVEIRA ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/04/1993, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Miguel Francisco Alves e de Joanice de Oliveira Silva; A pretendente: mARILEIDE 
PATEz LEITãO, brasileira, solteira, nascida aos 18/07/1989, supervisora de loja, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo 
da Conceição Leitão e de Maria da Glória Ferreira Patez Leitão.

O pretendente: DAnILO DOS SAnTOS GuImARAES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/09/1992, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Arlindo Soares Guimaraes e de Maria Aparecida dos Santos; A 
pretendente: ThAInA ARAuJO PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 16/08/1995, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de Antonio Edimilson de Sousa Pereira e de Vanda Lucia de Araujo.

O pretendente: EDInEI DE OLIVEIRA ESTEVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/10/1986, representante comercial, natural de Senador Firmino - MG, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Mendes Esteves e de Maria Balbina 
de Oliveira Esteves; A pretendente: fERnAnDA ALzIRA DE LAIA, brasileira, solteira, 
nascida aos 22/12/1993, gerente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Fernando Jose Honorio de Laia e de Cenira de Oliveira Laia.

O pretendente: ARISTOnES TELES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/11/1995, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Antonio Teles da Silva e de Sandra da Silva; A pretendente: CA-
mILA DA SILVA mAGALhãES, brasileira, solteira, nascida aos 08/03/1999, atendente, 
natural de Franco da Rocha - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Samuel Magalhães e de Marciana Salviano da Silva.

O pretendente: hIAGO ALVES OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/07/1997, 
estoquista, natural de Jequié - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Dagmar Alves Oliveira e de Cassionilia Rosa Alves Oliveira; A pretendente: 
RAquEL SAnTOS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 11/09/1998, vendedora, 
natural de Jequié - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
José da Silva e de Elvira Santos da Silva.

O pretendente: CLáuDIO EDuARDO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/03/1976, analista logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de José Walmiro dos Santos e de Maria Francisca dos 
Santos; A pretendente: mARIA LEOnICE DOS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida 
aos 25/03/1972, gerente financeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rita Xavier dos Santos.

O pretendente: WEVERTOn DOS SAnTOS SOuzA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 06/02/1997, auxiliar de compras, natural de Brasília - DF, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Ialécio Costa dos Santos e de Edinaura dos Santos 
Souza; A pretendente: PRISCyLA ALVES DE SIquEIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 08/01/2000, jovem aprendiz, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Jair Alves de Siqueira e de Marcia Alves Damaceno.

O pretendente: WESLEy DA SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/02/1999, pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Cristiano Pereira Neto e de Solange Maria da Silva Pereira; A pre-
tendente: LETICIA fERREIRA OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 08/02/2001, 
do lar, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Natalicio Nascimento de Oliveira e de Leda Ferreira Oliveira.

O pretendente: CíRIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/12/1979, pintor 
de construção civil, natural de Bacabal - MA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Maria Francisca da Silva; A pretendente: LéIA mARIA 
GOnçALVES, brasileira, solteira, nascida aos 06/03/1984, operacional, natural de 
Paquetá - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Maria 
dos Remédios Gonçalves.

O pretendente: RODRIGO fERREIRA DE LImA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/03/1981, inspetor de segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Severino Ferreira de Lima e de Maria de Lourdes 
de Lima; A pretendente: LuAnA DA SILVA SOChETTI, brasileira, solteira, nascida 
aos 08/06/1991, esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Elvio Marcos Sochetti e de Rosinelia da Silva Sochetti.

O pretendente: JEffERSOn RAmOS DA CRuz, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/05/1981, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Geraldo Ramos da Cruz e de Solange Pereira 
Ramos da Cruz; A pretendente: VAnESSA TEODORO DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 23/09/1986, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Carlos da Silva e de Valdinéia 
do Carmo Teodoro.

O pretendente: LORRAn GALDInO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/09/1993, barman, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo - SP, filho de José Lourinaldo Galdino da Silva e de Fatima Aparecida 
Lopes de Sa; A pretendente: RAfAELA DIOLInO mEnEzES, brasileira, solteira, 
nascida aos 06/11/1991, vendedora, natural de Fortaleza - CE, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Ronnie Menezes de Lavôr e de Regina 
Glaúcia Diolino Menezes.

O pretendente: LAnDCLEy hOnÓRIO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/05/1992, analista de redes, natural de Poranga - CE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de João Bezerra de Oliveira e de Maria Saúde Honório de 
Oliveira; A pretendente: LEnáRA fERREIRA PRÓSPERO, brasileira, solteira, nascida 
aos 03/02/1987, analista de comércio exterior, natural de Curimatá - PI, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Glayson Próspero da Silva e de Jucélia 
Ferreira Jacobina.

O pretendente: GABRIEL fERnAnDO SILVA mAGALhãES, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 10/08/1999, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Alves dos Santos e Silva e de Magally Silvia 
Magalhães Silva; A pretendente: kAROLInA DA Luz BARBOSA, brasileira, solteira, 
nascida aos 09/01/2001, auxiliar de berçário, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jose Edvaldo Barbosa e de Kathleen da Luz.

O pretendente: BRunO POTEnTE DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/04/1989, balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Alonso José da Silva e de Marisa de Oliveira Potente da Silva; 
A pretendente: SônIA DO nASCImEnTO CORREIA, brasileira, solteira, nascida 
aos 23/03/1990, recepcionista, natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco de Assis de Almeida Correia e de Maria Ester 
do Nascimento Correia.

O pretendente: hEnRIquE GOmES GOnçALVES DE SOuSA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 07/06/1995, operador de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Josimar Gonçalves de Sousa e de 
Maria José Gomes de Sousa; A pretendente: AnDREzA RuSS BARBOSA DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 14/08/1981, técnica de enfermagem, natural de Teresina 
- PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Severino Barbosa da 
Silva e de Sebastiana do Nascimento da Silva.

O pretendente: ARIELTOn RODRIGuES AmORIm DE SOuzA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 31/01/1996, barman, natural de Ipubi - PE, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Francisco Ailton de Souza e de Inaura Rodrigues de Amorim 
Souza; A pretendente: DAIAnE DA COnCEIçãO SAnTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 09/01/2000, balconista, natural de Bodocó - PE, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Luis Francisco dos Santos e de Marilene Laudimira da Conceição.

O pretendente: GILVAn RIOS CARnEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/08/1978, 
técnico de infraestrutura, natural de Ipirá - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de José Rios Carneiro Filho e de Izemar Rios Carneiro; A pretendente: 
REnATA DE SOuzA COuy, brasileira, solteira, nascida aos 28/07/1981, estudante, 
natural de Teófilo Otoni - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Valdeci José Almeida de Souza e de Evaide Maria de Souza Couy.

O pretendente: WEnDELL PEREIRA DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
10/03/1992, professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Dernival Moreira dos Santos e de Eraci Pereira da Silva dos 
Santos; A pretendente: AnDRESSA LETICIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 04/11/1991, professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Rosineide Maria da Silva.

O pretendente: fELIPE PEREIRA ROChA, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/06/1990, 
contador, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Joeliz Dias da Rocha e de Fidelina Pereira Lima; A pretendente: GABRIELA 
PuGLIESE nEVES DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 21/07/1997, analista 
administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Everaldo Neves de Souza e de Gislene Pugliese de Souza.

O pretendente: hECTOR LuCAS RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/08/1993, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Victor José da Silva Junior e de Maria Ribeiro Santos; A preten-
dente: AnA PAuLA LEOCADIO SOBRAL, brasileira, solteira, nascida aos 20/08/1996, 
manicure, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Claudio da Rocha Sobral e de Simone Leocadio da Silva.

O pretendente: GABRIEL GOnzAGA nunES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/07/1998, corretor de imóveis, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Valdeci Lima Nunes e de Adriana Gonzaga 
Guerra; A pretendente: JESSICA DO nASCImEnTO ARAuJO, brasileira, solteira, 
nascida aos 29/06/1991, corretora de imóveis, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Lorival Correa Araujo e de Creusa 
do Nascimento Araujo.
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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:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: OnESImO GEnARI, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/11/1959, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, filho de Alcinio Genari e de Wanda Nogueira de Souza Genari. A convivente: 
RAmAyAnA ARRAIS ALBuquERquE, profissão: estudante, estado civil: solteira, na-
turalidade: Lago do Junco - MA, data-nascimento: 05/05/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de José Ribamar Sousa Albuquerque e de Aurenice Arrais 
Albuquerque. R$ 13,45
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
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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:

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

O pretendente: mARCELO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/11/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Aluizio Vitor da Silva e de Marcelina Pereira Martins. A preten-
dente: PAuLA VARESI ALREGRInI, estado civil solteira, profissão psicologa, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (09/10/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Claudio Luiz Alegrini e de Carla Maria Varesi Alegrini.

O pretendente: DAnILO DOmInO, estado civil solteiro, profissão analista comercial, 
nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 19/07/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Tomas Francisco Domino e de Angela Maria Rodrigues 
Domino. A pretendente: mARInA munIz DOS SAnTOS, estado civil solteira, profissão 
gerente de atendimento, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (22/05/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo dos Santos Filho 
e de Alexandrina Muniz de Lima Santos.

O pretendente: PAuLO VICEnTE CAPALBO, estado civil divorciado, profissão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/10/1957, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Roberto Ugo Capalbo e de Diva Spezzano Capalbo. A pretendente: 
mARIA SELmA DE JESuS SAnTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em Itabuna - BA, no dia (01/08/1970), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de João Manuel dos Santos e de Josefa Francisca de Jesus.

O pretendente: BRunO ESCAnDuRA VIDEIRA, estado civil solteiro, profissão farmaceu-
tico, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 03/12/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Leonel Rodrigues Videira e de Alessandra Regina 
Garavelo Escandura Videira. A pretendente: mARIAnA SILVA ROmAnO, estado civil 
solteira, profissão farmaceutica, nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (14/09/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Domingos Egidio 
Romano e de Ivanete Ferreira da Silva Romano.

O pretendente: RAfAEL GOTTRICh, estado civil solteiro, profissão metalurgico, nascido 
em São Caetano do Sul - SP, no dia 23/02/1981, residente e domiciliado no Jardim Inde-
pendencia, São Paulo - SP, filho de Carlos Gottrich e de Maria Raquel Fachini Gottrich. A 
pretendente: PATRICIA fRAnCO BuEnO, estado civil solteira, profissão farmaceutica, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (23/07/1983), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ariovaldo Franco Bueno e de Janete Garcia Bueno.
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 - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: EDmILSOn JOSé DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Cupira, PE, no dia (10/08/1971), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Gomes da Silva e de Izaria Ferreira de Moura. A pretendente: 
mARLuCE mARIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão empregada doméstica, 
nascida em Cupira, PE, no dia (02/05/1969), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Manoel da Silva e de Maria Santina da Conceição.

O pretendente: IOLAnDO PEDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de açougue, nascido em Glória, BA, no dia (22/07/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Pereira da Silva e de Maria da Conceição Silva. 
A pretendente: CATIA BORGES, estado civil solteira, profissão atendente de mercado, 
nascida em Francisco Morato, SP, no dia (08/09/1981), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Francisco Borges e de Luzia de Godoi Borges.

O pretendente: JAkSOn BOnfIm SAnTOS, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistema, nascido em Caieiras, SP, no dia (17/11/1997), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Enedino Gomes Santos Filho e de Núbia Santos Bonfim 
Santos. A pretendente: ESTEPhAnE CRISTInE DOS SAnTOS PEREIRA, estado civil 
solteira, profissão técnica em enfermagem, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, 
SP, no dia (14/09/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Silas da Silva Pereira e de Sheila Martins Ferreira dos Santos.

O pretendente: JOSE ROBERTO fERnAnDES, estado civil divorciado, profissão Juiz 
aposentado, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (23/03/1953), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alvaro Fernandes e de 
Silvia Leite Fernandes. A pretendente: SAnDRA DA SILVA LOPES, estado civil solteira, 
profissão comerciante, nascida em Presidente Jânio Quadros, BA, no dia (28/08/1978), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Vieira Lopes e de 
Dionisia Maria a Silva Lopes.

O pretendente: ROBSOn mESSIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão peixeiro, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (26/08/1986), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Benedito Marques da Siva e de Rosa Natalina Chiquini Yashiro 
da Silva. A pretendente: mEIRIAnE DOS SAnTOS, estado civil solteira, profissão técnica 
em enfermagem, nascida em Salvador, BA, no dia (12/12/1986), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario dos Santos e de Maria dos Santos.

O pretendente: ThIAGO DE ARAuJO CORREIA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido nesta Capital, SP, no dia (27/04/1990), residente e domiciliado em 
Caieiras, SP, filho de Sebastião Gonçalves Correia e de Maria Aparecida de Araujo. 
A pretendente: JéSSICA BITEnCOuRT quEIROz fERREIRA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida nesta Capital, SP, no dia (03/04/1991), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Queiroz Ferreira e de 
Evania Bitencourt Queiroz Ferreira.

O pretendente: GuILhERmE XAVIER fRAnCO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (15/11/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Benedito Franco e de Claudia Xavier Ferreira. 
A pretendente: ÂnGELA DE fáTImA LEAnDRO, estado civil solteira, profissão babá, 
nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (13/04/1995), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sérgio Aparecido Leandro e de Nilce de Fátima Santos.

O pretendente: mARCOS AnTOnIO DE LImA SAnTOS, estado civil solteiro, profissão 
analista de suporte pleno, nascido em Carapicuíba, SP, no dia (31/05/1989), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jussier Ferreira dos Santos e de 
Rosa Cleide de Lima Santos. A pretendente: ACSA SILVA fERnAnDES, estado civil 
solteira, profissão pedagoga/musicista, nascida nesta Capital, SP, no dia (08/01/1991), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel José Fernandes e 
de Edilene Silva Fernandes.

O pretendente: AnAnIAS PAuLO DOS RAmOS PEREIRA, estado civil solteiro, profis-
são eletricista, nascido nesta Capital, SP, no dia (23/10/1976), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino dos Ramos Pereira e de Elizabete Maria 
Pereira. A pretendente: fABIAnA nERI DE fRAnçA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (18/01/1982), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Ronaldo de França e de Maria Neri de França.
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 São miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: LEAnDRO VInICIuS BARBOSA, profissão: auxiliar técnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
09/07/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo Jose Barbosa e 
de Edvirge Maria dos Santos Barbosa. A pretendente: fRAnCIELy mIRIAm BEzERRA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-
nascimento: 24/05/1999, residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, filha de Jorge 
José Bezerra e de Neusa de Sousa Bezerra.
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: mIChAEL DOuGLAS DA COSTA BARREIROS, nascido em Campinas - 
SP, no dia 16/06/1993, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adinilson da Costa Barreiros e de Dirce Simão de Lima Silva. 
A pretendente: JEnIffER SAnTOS DA SILVA, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 
23/04/1997, estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Antonio Gomes da Silva e de Claudia Bispo dos Santos da Silva.

          
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

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

Aceitar ou não uma 
proposta para uma 

nova posição?
Quando se está em 
transição, aceitar 
uma nova proposta 
é sempre algo 
desafiador

Normalmente, por-
que abrem-se tantas 
frentes, nesta fase da 

vida profissional, que apare-
ce todo tipo de proposta. E 
aí a famosa dúvida: “devo ou 
não aceitar esta proposta?”, 
é mais comum do que se 
imagina. Neste momento, 
em vez de aceitar a primeira 
proposta que aparecer, o 
ideal é fazer uma profunda 
reflexão para entender o 
que você realmente quer 
para seu próximo passo na 
carreira. 

Tal movimento é muito 
importante, pois definirá já 
na largada, se esta é uma 
proposta que deve ser mais 
analisada ou não. Caso faça 
sentido o próximo passo, 
outros aspectos deverão ser 
igualmente considerados, 
como em que esta oportuni-
dade contribuirá em termos 
de aprendizados. Só se deve 
aceitar uma posição quando 
ela traz aprendizados. 

Lembre-se que uma car-
reira não é feita de posições 
que você ocupou e sim dos 
aprendizados, experiên-
cias e realizações que ela 
possibilitou. Outro aspecto 
crucial são os motivadores 
de carreira, pois levando-
-se em consideração que 
a motivação é intrínseca, 
não se pode deixar de lado 
a análise que leva em conta 

se a nova posição criará um 
ambiente para que você se 
sinta engajado.

Além disso, com a agi-
lidade que hoje existe no 
ambiente de negócios, só 
oportunidades aderentes ao 
seu propósito possibilitarão 
sucesso. Você já sabe qual é 
o seu propósito? Caso ainda 
não, é bom encontrá-lo, pois 
precisará estar alinhado 
com ele de agora em dian-
te. Por último e não menos 
importante: o que esta 
oportunidade representa 
financeiramente para você? 

Caso você precise deses-
peradamente de dinheiro, 
lógico que deve aceitar, 
mas se esta oportunidade 
não atender aos requisitos 
acima, saiba que esta será, 
provavelmente, de curto 
prazo. Então, prepare-se, 
uma nova transição deverá 
ocorrer em breve.

Enfim, é necessário que 
em nenhuma situação você 
se jogue de cabeça na pri-
meira oportunidade sem 
antes analisar se faz sentido 
para sua carreira neste mo-
mento e no futuro. Lembre-
-se que neste ambiente 
dos negócios atuais, de 
incertezas, vulnerabilidade 
e complexidade, há necessi-
dade de se estar totalmente 
alinhado em termos de pro-
pósito e motivadores.  

Caso contrário, haverá 
uma grande probabilidade 
de insucesso.

(*) - é Diretora de Transição de 
Carreira e Gestão da mudança – 

América Latina da Lhh.

Irene Azevedoh (*)
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Ciclo das lorotas 
chega ao fim

As lágrimas do 
comediante, disse um 
dia Denis Diderot, 
filósofo francês e estrela 
do Iluminismo, escorrem 
de seu cérebro; as do 
homem sensível jorram 
de seu coração

Na política também 
é assim. Políticos, 
como atores, vivem 

de representações. E criam 
projeções que passam a se 
confundir com os persona-
gens que representam. Pou-
cos, muito poucos, podem 
dizer que o “eu” e o “ele” 
são a mesma coisa. Alguns 
construíram perfis sobre um 
conceito negativo, que, de 
tanto banalizado, passou a 
ser aceito pelos cidadãos. É o 
caso, por exemplo, do “rouba, 
mas faz”.

Muitos esticam o ciclo de 
sua vida política graças à 
caricatura que moldaram. É 
o caso de protagonistas com 
o carimbo de “obreiros, es-
tradeiros, fazedores, pai dos 
pobres, desenvolvimentistas, 
heróis da Pátria”. Até hoje, 
comediantes têm impres-
sionado suas plateias, não 
por dizerem a verdade, mas 
por dourarem muito bem  a 
pílula, ou seja, por terem 
boa performance no teatro 
da política.  

Ocorre que o ciclo dos 
histriões, estes que sobem 
aos palcos para comover 
a audiência, está chegan-
do ao fim. A máscara das 
promessas começa a ser 
retirada dos atores políticos 
por grupos, movimentos, 
núcleos, que clamam por 
atitudes éticas e morais. A 
quebra de paradigmas (que 
apareceu na eleição de ou-
tubro passado), sinaliza o 
enterro de uma era, o declí-
nio do engodo, o combate à 
mentira, o fim de promessas 
mirabolantes. As águas do 
populismo começam a es-
cassear na fonte.

O populismo ganhou culmi-
nância na era getulista (anos 
30) e prosseguiu em outros 
ciclos: o desenvolvimentismo 
de Juscelino Kubitschek; o 
trabalhismo de João Goulart; 
o estilo autoritário de Jânio 
Quadros; o matiz  naciona-
lista de viés esportista de 
Garrastazu Médici nos anos 
de chumbo; o olimpismo-
-modernizante de Fernando 
Collor; o apartheid social 
(“Nós e Eles”) de Lula da 
Silva, para registrar apenas 
alguns movimentos.  

Nos Estados, os casos mais 
emblemáticos vêm de São 
Paulo, por exemplo, nos go-
vernos de Adhemar de Barros 
e Paulo Maluf. O primeiro 
deixou a marca do “rouba, 
mas faz”, refrão que colou, 
mais adiante, na imagem do 
segundo. Este plasmou sua 

identidade com a marca do 
obreirismo faraônico, uma 
avalanche de obras sob a som-
bra de um slogan que marcou 
suas campanhas: “Maluf fez, 
Maluf faz”. Ao passar do 
tempo, a carga negativa das 
imagens de ambos foi alivia-
da. O país acabou abrindo os 
cofres da corrupção e casos 
antigos foram canibalizados 
por novas descobertas.

O populismo de ontem se 
banhava nas emoções da 
plebe e em grandes mobi-
lizações. Hoje, não há mais 
comícios. E as manifestações 
de rua ganharam outros 
focos, principalmente na 
órbita dos serviços públicos. 
A massa está desconfiada e 
a mídia assopra brasa na fo-
gueira de escândalos. O rolo 
que a Lava Jato começou a 
desenrolar esfumaça o am-
biente.    Os espectadores da 
cena política não querem se 
entregar mais às ilusões, pre-
ferindo exercitar seu espírito 
crítico, tirar atores do palco 
e denunciar a encenação dos 
personagens.

Nos últimos tempos, multi-
plicou-se a violência; os servi-
ços públicos se deterioraram; 
o desemprego chegou ao pico 
(12 milhões de desempre-
gados); a extrema pobreza 
aumentou para 4  milhões, 
que vivem com uma renda 
mensal inferior a R$ 145,  R$ 
4,80 por dia, valor insuficien-
te para garantir alimentação e 
suprir necessidades básicas; 
a saúde está precária; remé-
dios custam caro e a vida, 
para milhões de pessoas, se 
torna insuportável. 

Por isso, o povo quer ver 
um novo tipo de ator. Que 
chore com o coração e não 
com um cérebro encenando 
peças. Por isso, a indignação 
popular atinge altos índices. 
O sentimento de revolta 
oxigena as veias da nossa 
democracia. John Stuart Mill, 
em Considerações sobre o 
Governo Representativo, faz 
a distinção entre duas espé-
cies de cidadãos: os ativos e 
os passivos. 

Os governantes preferem 
os segundos - pois é mais fácil 
dominar súditos dóceis ou in-
diferentes -, mas a democra-
cia necessita dos primeiros. 
Numa sociedade passiva, os 
súditos são transformados 
em ovelhas dedicadas tão 
somente a pastar capim uma 
ao lado da outra e a não re-
clamar nem mesmo quando 
o capim está escasso. O povo 
percebe quando o discurso 
político não passa de ence-
nação canhestra.  Não quer 
mais pagar tributo por um 
expressionismo cênico, ca-
ricatural, grotesco, mímico,  
demagógico.

(*) - Jornalista, é professor 
titular da USP, consultor político 

e de comunicação Twitter@
gaudtorquato. Acesse o blog (www.

observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Jair Bolsonaro e Regina Duarte.

Essa é a expectativa da relatora do 
projeto, senadora Soraya Thro-
nicke (PSL-MS), embora novas 

audiências públicas possam acontecer. 
Legislação empresarial é um tema 
que sempre merece o melhor debate.  
Liberdade, boa-fé e simplificação das 
relações serão as características do 
novo texto, segundo a relatora.

“Estou batalhando junto aos demais 
senadores da comissão para aprovar um 
texto fluido, observando a experiência 
dos países mais desenvolvidos, que 
simplificam e respeitam a atividade em-
presarial. Por isso, o texto contemplará 
a liberdade, a boa-fé e a simplificação 
das relações”, disse.

O presidente da comissão que anali-
sa o projeto, senador Angelo Coronel 
(PSD-BA), afirmou que os membros do 
colegiado vão se debruçar no primeiro 
semestre para se aprofundarem sobre 
o assunto. A intenção é elaborar um 
código que atenda aos interesses dos 
empresários e comerciantes. “Não te-
mos pressa. Temos que estudar. Não 
queremos fazer um código só regido por 
acadêmicos, mas um código também 
onde os empresários falem”, afirmou.

Segundo Coronel, ainda há vários 
assuntos a serem discutidos, especial-
mente a segurança jurídica. “Temos 
que ter um código que dê segurança 

Depois de mais de dois 
anos parado no Senado, o 
Estatuto da Segurança Pri-
vada deve avançar em 2020. 
Os senadores precisam ava-
liar as mudanças sugeridas 
pela Câmara sobre o texto. 
A versão original do projeto 
apenas estabelece um piso 
salarial nacional para a 
categoria dos vigilantes, e 
foi aprovada pelo Senado 
em 2012. Na passagem pela 
Câmara, porém, o texto 
ganhou mais abrangência 
e passou a tratar de temas 
como atuação das empre-
sas de segurança, regras 
para formação de profissio-
nais e uso de armas e outros 
equipamentos controlados.

O substitutivo da Câmara 
precisa passar por quatro 
comissões. Por enquanto 
ele tem apenas o aval da 
Comissão de Assuntos 
Sociais, que aprovou a 
maior parte das mudanças 
em 2017. Depois disso, o 
projeto, do então senador 
Marcelo Crivella, ficou pa-
ralisado até o fim de 2019, 
quando enfim recebeu o 
relatório para votação na 
CTFC. Uma polêmica que 

A atriz Regina Duarte irá 
a Brasília nesta semana para 
conhecer a estrutura da Se-
cretaria Especial de Cultura. 
Ela e o presidente Jair Bolso-
naro encontraram-se ontem 
(20), no Rio de Janeiro, para 
discutir sobre o futuro da 
pasta. Regina foi convidada 
pelo presidente para assumir 
o cargo de secretária após a 
exoneração do dramaturgo 
Roberto Alvim, na semana 
passada. 

“Após conversa produ-
tiva com o presidente Jair 
Bolsonaro, Regina  estará 
em Brasília amanhã (22), 
para conhecer a Secretaria 
Especial de Cultura do go-
verno federal”, informou, em 
nota, a assessoria do Palácio 
do Planalto. Sobre se aceita 
o convite, a atriz declarou, 
segundo a nota, que ela e o 
presidente estão “noivando”. 

O cargo de secretário 
especial da Cultura ficou 
vago após a exoneração de 
Roberto Alvim na última 
sexta-feira (17), depois da 
repercussão negativa de um 
vídeo sobre o lançamento do 

Está pronta para delibera-
ção do Plenário a proposta 
que dá imunidade tributária 
a jogos e consoles para video-
games produzidos no Brasil. 
A proposta nasceu a partir 
de sugestão do internauta 
Kenji Kikuchi ao portal e-
-Cidadania. Atualmente, a 
proposta já tem quase 150 
mil manifestações favoráveis 
de internautas.

A sugestão buscava ori-
ginalmente reduzir a carga 
tributária sobre os jogos 
eletrônicos de 72% para 
9%, percentual que, se-
gundo a argumentação de 
Kikuchi, seria similar à dos 
Estados Unidos. Foi na 
Comissão de Direitos Hu-
manos, a partir de relatório 
do senador Telmário Mota 
(Pros-RR), que formalizou 
a proposta que optou-se por 
zerar os impostos inciden-
tes sobre jogos e consoles 
fabricados no Brasil, como 
forma de fomentar a indús-
tria nacional.

A proosta também foi apro-
vada na CCJ, em agosto de 
2019. Na ocasião, Telmário 

destacou que a indústria de 
jogos eletrônicos não pára de 
crescer em todo o mundo, e 
por isso seria interessante 
estimular a produção local. 
“Haverá incremento dos 
empregos e das contribui-
ções sobre a receita bruta, 
que continuarão a incidir 
normalmente. A imunidade 
promoverá um incremento 
de tal monta, que o saldo 
será positivo”, defendeu 
Telmário.

Na ocasião, o senador Cid 
Gomes (PDT-CE) preferiu 
apresentar uma visão crí-
tica. Para ele, o estímulo à 
indústria nacional de games 
deve vir na forma de créditos 
para pesquisas, combate di-
reto à pirataria e uma maior 
tributação sobre produtos 
importados. “O Brasil ainda 
sofre com deficits primários 
elevadíssimos, e falta dinhei-
ro no Orçamento para tudo. 
Não é hora de aprovar uma 
proposta como essa. Fica 
parecendo um contrassen-
so diante de um cenário de 
escassez fiscal”, ponderou 
(Ag.Senado).

Soraya Thronicke e Angelo Coronel são relatora e presidente da Comissão para a 
Reforma do Código Comercial.
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Proibição para 
reforma de pneus 
para motos e triciclos

Projeto do deputado Celso 
Maldaner (MDB-SC), em análise 
na Câmara, suspende a proibição 
hoje existente para o serviço de 
reforma de pneus usados por mo-
tocicletas, triciclos e veículos simi-
lares, determinada pelo Inmetro). 
A proibição consta no artigo 6º da 
portaria. Desde 2006, o Inmetro 
define as regras de certificação de 
pneus reformados. Atualmente, 
existem três processos de reapro-
veitamento de pneus desgastados 
(recauchutagem, remoldagem 
e recapagem). Segundo o de-
putado, não existe consenso 
sobre os riscos de uso de pneus 
reformados por motos, triciclos e 
motonetas. Ele lembra que a re-
solução do Contran que proibiu o 
uso de pneus reformados nesses 
veículos – e que serviu de base 
para a portaria do Inmetro – foi 
expedida sem a realização de 
estudos técnicos. “Parece-nos 
que a resolução atende mais ao 
interesse de grupos industriais e 
comerciais específicos, do que ao 
interesse público e à segurança 
dos condutores e passageiros 
desses veículos automotores”, 
disse Maldaner, ao defender 
ainda a realização de testes es-
pecíficos para analisar os riscos 
do uso de pneus reformados por 
motocicletas e veículos similares. 
A proposta será analisada pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Econômico; e Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Novo Código Comercial deve ser 
votado em comissão no 1º semestre
O Novo Código Comercial pode ser aprovado na comissão temporária ainda no primeiro semestre de 2020

jurídica ao comércio. Os senadores que 
compõem essa comissão têm de ser 
ouvidos, são senadores empresários, 
que têm know-how, que têm noção, 
e que sabem muito bem quais são as 
necessidades da empresa, da indústria 
e do comércio”, ressaltou.

Uma parte dos expositores consi-
dera importante ter um novo Código 
Comercial para que o setor tenha 

mais segurança jurídica e uma força 
simbólica que atraia investimentos e 
iniciativas. Outra parte acredita que o 
custo de transição será muito alto e que 
seria melhor criar leis independentes 
e melhorar normas para os problemas 
específicos do setor. Os que defendem 
a renovação do código, no entanto, 
também pensam que ele não deve ser 
muito amplo e extenso (Ag.Senado).

Estatuto da Segurança Privada deve 
avançar no Senado neste ano

O senador Randolfe Rodrigues é o relator do texto na Comissão 
de Fiscalização e Controle.
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circunda o Estatuto é a atu-
ação de bancos no mercado 
de transporte de valores. Um 
dos dispositivos do projeto 
proíbe que instituições fi-
nanceiras tenham participa-
ção no capital de empresas 
de segurança privada. 

O senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP), relator do 
substitutivo na CTFC, optou 
por remover a proibição. Ele 
argumenta que essa regra 
reduziria as possibilidades 
de concorrência e prejudi-
caria os consumidores. Para 
ele, o resultado prático da 
medida seria ‘promover um 

oligopólio’. Outra mudança 
promovida pelo senador foi 
sobre a regra de capital social 
mínimo que as empresas de 
segurança privada precisam 
comprovar antes de obterem 
autorização para operar. 

A comissão já sinalizou 
que a proposta será uma 
das primeiras tarefas do 
ano. Depois dela, as comis-
sões de Direitos Humanos 
e de Constituição e Justiça 
(CCJ) também deverão se 
manifestar. A palavra final 
sobre as intervenções da 
Câmara será do Plenário 
(Ag.Senado).

Isenção de impostos sobre 
videogames logo após recesso

Regina Duarte virá a Brasília 
conhecer Secretaria de Cultura

Prêmio Nacional das Artes. 
Divulgado pelo então secre-
tário, em sua conta no Twit-
ter, o vídeo contém trechos 
que remetem a um discurso 
do ministro da Propaganda 
nazista, Joseph Goebbels.

No vídeo, o secretário 
fala sobre o lançamento do 
Prêmio Nacional das Artes 
e sobre o que seria o ideal 
artístico para a pasta. Como 
música de fundo, o secretá-
rio escolheu uma ópera do 
compositor alemão Richard 
Wagner, o preferido do líder 
nazista Adolph Hitler (ABr).
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Companhia de Melhoramentos MP2 - CNPJ/ME nº 11.508.615/0001-40 - NIRE n. 35. 300.375.688
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/12/19

Data, Hora e Local: Aos 02/12/19, às 10 hs, na sede social. Convocação e Publicações: Edital de Convocação e Aviso 
aos Acionistas a que se refere o artigo 133 da Lei das S.A. publicados nos jornais “DOESP” e “Empresas e Negócios” nos 
dias 30/10/19, 31/10/19 e 01/11/19. Instalação: Totalidade do capital social. Mesa Diretora: Maria Evelina Melo Peixoto 
Ubersfeld - Presidente; João Baptista de Mello Peixoto - Secretário. Deliberações: 1 – A mesa informou que o Relatório 
da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados, 
em 31/12/16, 31/12/17 e 31/12/18, não foram publicados, em virtude de a Companhia enquadrar-se no disposto do artigo 
294, inciso II da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 13.818/2019, pelo que os referidos documentos serão arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo junto com a presente ata. Colocadas em votação as contas dos administradores e as 
demonstrações financeiras da Companhia, as mesmas foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes. 2 - No 
que se refere à destinação dos resultados dos exercícios foram aprovadas, por unanimidade de votos, as propostas da 
Diretoria referente a não distribuição de dividendos aos acionistas, tendo em vista a apuração de prejuízos nos exercí-
cios sociais encerrados em 31/12/16, 31/12/17 e 31/12/18, no valor de R$ 123.793,76, R$ 174.588,29 e R$ 122.729,03, 
respectivamente. 3 – Prosseguindo, foram ratificados, por unanimidade de votos, todos os atos praticados pelos membros 
da Diretoria da Companhia até a presente data. Por fim, por unanimidade de votos, foram reeleitos para a composição da 
Diretoria para o triênio 2019/2022, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos em Assembleia, os Senhores: 
Geraldo Gomide de Mello Peixoto Neto, CPF/MF nº 065.849.248-90; Heitor Penteado de Mello Peixoto, CPF/MF nº 
004.325.398-91; Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld, CPF/MF nº 006.323.588-90; e João Baptista De Mello Peixoto 
CPF/MF nº 378.159.388-68. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do Termo de 
Posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, e declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer 
atividade empresária, tampouco a administração desta Companhia. Nada mais. Jucesp nº 686.740/19-1 em 27/12/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Santaneza – Empreendimentos Comerciais e Industriais S/A
CNPJ/ME nº 60.586.526/0001-27 - NIRE n. 35. 300.026.004
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/12/19

Data, Hora e Local: 02/12/19, às 12 hs, na sede social. Convocação e Publicações: Edital de Convocação e Aviso aos 
Acionistas a que se refere o artigo 133 da Lei das S.A. publicados nos jornais “DOESP” e “Empresas e Negócios” nos 
dias 30/10/19, 31/10/19 e 01/11/19. Mesa Diretora: Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld - Presidente; João Baptista de 
Mello Peixoto - Secretário. Instalação: Totalidade do capital social. Deliberações: 1 – A mesa informou que o Relatório 
da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados, 
em 31/12/16, 31/12/17 e 31/12/18, não foram publicados, em virtude de a Companhia enquadrar-se no disposto do artigo 
294, inciso II da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 13.818/2019, pelo que os referidos documentos serão arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo junto com a presente ata. Colocadas em votação as contas dos administradores e 
as demonstrações financeiras da Companhia, as mesmas foram aprovadas por unanimidade de votos dos presentes. 
2 - No que se refere à destinação do resultado dos exercícios foram aprovadas e ratificadas, por unanimidade de votos, 
as seguintes destinações: a) exercício social findo em 31/12/2016 – distribuição de dividendos no valor total de 
R$ 955.950,00, sendo deste valor R$ 739.835,41 do resultado do exercício e R$  216.114,59 de parte do saldo de reserva 
de lucros; b) exercício social findo em 31/12/2017 – distribuição de dividendos no valor total de R$ 4.789.350,00 de parte 
do resultado do exercício e o valor de R$ 454.021,67 destinado para a reserva de lucros para posterior deliberação; e c) 
exercício social findo em 31/12/2018 – distribuição de dividendos no valor total de R$ 2.500.000,00, sendo deste valor 
R$ 1.742.060,26 do resultado do exercício e R$ 757.939,74 de parte do saldo de reserva de lucros. 3 – Prosseguindo, foram 
ratificados, por unanimidade de votos, todos os atos praticados pelos membros da Diretoria da Companhia até a presente 
data. Por fim, por unanimidade de votos, foram reeleitos para a composição da Diretoria para o triênio 2019/2022, com 
mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos em Assembleia, os Senhores: Geraldo Gomide De Mello Peixoto Neto, 
CPF/MF nº 065.849.248-90; Heitor Penteado de Mello Peixoto, CPF/MF nº 004.325.398-91; Maria Evelina Melo Peixoto 
Ubersfeld, CPF/MF nº 006.323.588-90; e João Baptista De Mello Peixoto, CPF/MF nº 378.159.388-68. Os Diretores 
ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas das Reuniões 
da Diretoria, e declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer atividade empresária, tampouco a 
administração desta Companhia, seja em virtude de lei especial ou em virtude de condenação crimina. Nada mais. Jucesp 
nº 3.574/20-9 em 07/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Matéria de Capa

O futuro já chegou, só não está 
uniformemente distribuído 
(William Gibson).

Rita D’Andrea (*) 

A inteligência artificial (IA) 
é uma nova 

força produtiva que realiza tanto trabalhos físicos como 
abstratos e tem, como grande diferencial, a capacidade 
de aprender por si mesma a partir de dados coletados 
em campo. O quociente de inteligência (QI) da IA irá 
evoluir ainda mais no futuro. 

A pesquisa Intelligence Quotient and Intelligence 
Grade of Artificial Intelligence, realizada em 2018 por 
estudiosos da Chinese Academy of Sciences de Pequim, 
na China, em parceria com o College of Information 
Science and Technology University, de Nebraska, EUA, 
mostrou que, hoje, entre as várias plataformas de inte-
ligência artificial do mercado, destaca-se o Google, com 
47,28 de QI. Uma criança de seis anos tem, em média, 
um QI de 55,50. Mesmo sem atingir níveis geniais de QI 
– que começam em 140 –, a IA muda a face do mundo.  

Um único critério – a capacidade de explorar a IA para 
fazer sua economia crescer – reclassifica, agora, países 
e povos. Dados da Fortune Business Insights apontam 
que esse mercado chegará a US$ 203 bilhões até 2025. 
A China, um dos líderes nesta tendência, está se pre-
parando para ter ganhos de US$ 150 bilhões de dólares 
com IA em 2030 (informação da Analytics Insight). 

Caminhamos de forma ace-
lerada em direção à maturida-
de tecnológica: microproces-
sadores, Internet, sensores 
IoT, smartphones, blockchain, 
criptografia e data centers 
são elementos que colaboram 
entre si. Nesse contexto, a AI 
é a ponta do iceberg, o grande 
Norte que utiliza todo esse 
aparato para transformar em 
tarefa automatizada o traba-
lho que, antes, dependia da 
intervenção humana. Isso está 
acontecendo aqui e agora. 

Um dos resultados da ação 
da IA é o encolhimento e, 
em alguns casos, desapareci-
mento de algumas categorias 
profissionais. É bom lembrar, 
porém, que é difícil conseguir 
automatizar completamente 
uma tarefa – se uma máquina 
ou um software fizerem 90% 
do trabalho humano, ainda 
será preciso ter alguém para 
os outros 10% (dados do Bos-
ton Consulting Group, BCG). 

O melhor jeito de usar IA é 
complementando o trabalho 
das pessoas. É o que comprova 
uma nova pesquisa do Gartner 
sobre o tema: segundo relatório de 2018, até 2023 vai au-
mentar em 300% a empregabilidade de profissionais com 

Caminhamos de forma acelerada em direção à maturidade tecnológica.

A Inteligência Artificial pode fazer o 
PIB do Brasil crescer 4,1% em 2020

algum tipo de deficiência. Isso será possível por causa da IA. 
Uma pesquisa da Microsoft realizada em 2019, por 

outro lado, aponta o tipo de carreira que não será 
afetada pela AI: enfermagem, assistência social, 

professores, terapeutas de 
todas as linhas. Há, também, 
profissões que estão surgindo 
por causa da IA: analista de 
cidade inteligente, projetista 
de interface entre tecnologias 
mais antigas e a IA, treinador 
de sistemas autônomos, eco-
nomista de automação. Todo 
esse contexto colabora para 
que entendamos os prós e os 
contras da IA. 

A realidade, porém, é que 
simplesmente não há como 
ficar à margem dessa onda. 
Levantamento real izado 
em 2018 pelo BID – Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento – em toda a Amé-
rica Latina tenta estimar os 
ganhos que a IA pode trazer 
para a economia da nossa 
região. A América Latina 
como um todo poderia, nos 
próximos anos, ampliar seu 
PIB de 3 para 4% ao ano. O 
crescimento do PIB do Bra-
sil em 2020, por exemplo, 
está sendo estimado em 2% 
- dado do FMI divulgado em 
novembro de 2019.  

De acordo com o BID, esse 
índice poderia avançar até 4,1% com a disseminação da 
IA pelas várias verticais da economia e várias regiões do 

Brasil. Vale destacar que mais da metade desses ganhos 
seriam proporcionados pelo aumento da produtividade 
das empresas – um dos pontos mais vulneráveis da 
economia brasileira. 

O BID alerta, ainda, para o fato de que a automação 
em vários níveis trazida pela IA pode provocar, na nossa 
região, entre 10 e 65% de perda de posições na força 
de trabalho. Uma pesquisa sobre o mesmo tema feita 
pela FGV em maio de 2019 indica que, nos próximos 15 
anos, a IA pode contribuir para que o desemprego no 

Brasil aumente em 4%. Qualquer que seja a estimativa 
correta, fica claro o impacto social da disseminação da IA. 

Só há uma forma de aderir à IA sem aprofundar os 
abismos sociais e econômicos da sociedade brasileira: 
educação. Esta é uma conclusão compartilhada por 
vários mercados globais – somente em 2018, investiu-
-se 1 bilhão de dólares em IA para educação (dado da 
consultoria MarketPlace-K12). Esse valor deve chegar 
a 6 bilhões de dólares até 2025. 

Há exemplos de países que estão ativamente trans-
formando sua educação para garantir o futuro da sua 
população. A China, por exemplo, lançou em 2017 um 
programa de incentivo ao desenvolvimento de novas gera-
ções de IA. A meta da China é se tornar líder mundial em 
IA até 2030. Nessa jornada, o governo chinês acena com 
isenções em impostos para empresas que desenvolvem 
soluções de IA para escolas (níveis fundamental e médio). 

Uma das demandas mais prementes é complementar, 
com soluções de IA, a falta de professores para atender 
toda a população chinesa. A Índia, por outro lado, já 
conta com dezenas de startups focadas em IA para o 
setor educacional. Têm produzido bons resultados as 
soluções que identificam os conteúdos que o aluno não 
conseguiu aprender em sala de aula e, a partir daí, dese-
nham programas automatizados de ensino sob medida 
para a demanda desta criança. 

A meta é usar a IA aplicada à educação para formar 
pessoas preparadas para o novo mundo que a IA está 
criando. China e Índia têm pontos em comum com o 
Brasil: uma população imensa, extensos territórios com 
profundas diferenças sociais e econômicas, falta de pro-
fessores capacitados. Para que nossa economia cresça 
em 2020 e nas décadas que virão, é fundamental que o 
Brasil também realize as ações que irão formar profissio-
nais com inteligência real sobre a inteligência artificial. 

Trata-se de uma tarefa urgente. Estamos vivendo um 
tsunami de inovações em que ou o país se transforma, 
ou ficará para trás. 

(*) - É Diretora da Mundo Livre Digital.

Bigstock/Reprodução

Melhor acordo

O melhor jeito 
de usar IA é 
complementando 
o trabalho das 
pessoas. É o que 
comprova uma 
nova pesquisa do 
Gartner sobre o 
tema: segundo 
relatório de 2018, 
até 2023 vai 
aumentar em 300% 
a empregabilidade 
de profissionais 
com algum tipo de 
deficiência. Isso 
será possível por 
causa da IA. 
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