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News@TI

SSD dá novo fôlego a PCs e notebooks

@Trocar de computador não é a única alternativa para 
quem precisa de uma máquina atualizada e que con-

suma menos energia. Também não é opção para quem 
reconhece o impacto no meio ambiente de suas escolhas 
de consumo. A saída, seja por economia ou ideologia, é 
o SSD (Solid State Drive ou unidade de estado sólido), 
dispositivo que opera um upgrade no desempenho do 
computador e, por isso mesmo, ainda é vítima de algum 
ceticismo. “Adotar um disco de estado sólido e aumentar a 
capacidade da memória são duas opções fáceis e econômicas 
para aumentar o desempenho de um PC ou notebook. A 
troca de memória já faz parte da rotina do usuário, e com 
o preço mais acessível a tendência é que o SSD também se 
popularize como opção ao disco rígido tradicional”, diz Iuri 
Santos, gerente de tecnologia da Kingston, empresa líder 
mundial em produtos de memória e soluções de tecnologia.  

  Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Tendências do Agronegócio 
De 27 de abril a 1 de maio, em Ribeirão Preto, acontece 

a Agrishow 2020 – 27ª Feira Internacional de Tecnologia 
Agrícola em Ação. Reconhecida como a maior feira do setor, 
por movimentar e envolver todo o agronegócio nacional, o 
evento reunirá mais de 800 marcas expositoras nacionais 
e internacionais, que irão apresentar aos profissionais e 
produtores as mais inovadoras máquinas e tecnologias do 
setor, lançamentos exclusivos e principais tendências do 
agronegócio em 2020. A expectativa da organização é re-
ceber nos cinco dias de feira mais de 150 mil visitantes em 
uma área total de 520.000 m². Outras informações: (www.
agrishow.com.br).   Leia a coluna completa na página 3

Duas equipes de brasilei-
ros ganharam prêmios no 
concurso da Agência Nacio-
nal de Espaço e Aeronáutica 
dos Estados Unidos (NASA) 
de desenvolvimento de apli-
cativos. Um dos times elabo-
rou projeto para contribuir 
com a limpeza dos oceanos 
e outro desenvolveu um 
sistema para identificar va-
zamentos de óleo nos mares.

A equipe Cafeína, formada 
por estudantes da Univer-
sidade Federal da Bahia 
(UFBA), venceu a categoria 
de melhor uso de equipamen-
tos (hardware). O desafio 
envolvia criar uma solução 
para reduzir o lixo deposi-
tados nos mares de todo o 
planeta. Os alunos criaram 
um protótipo chamado de 
“OceanRide”. O equipamen-
to coleta microplásticos no 

Brasileiros ganham concurso de 
soluções tecnológicas da Nasa

oceano, que são comidos por 
peixes. O objeto pode ser 
acoplado a qualquer barco, 
facilitando sua operação. 

Já a equipe Massa, forma-
da por desenvolvedores e 
gestores de startups de São 
Paulo, conquistou o topo 
na categoria de aplicações a 

partir da observação da Terra 
com objetivo de contribuir 
com a promoção dos Obje-
tivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Uni-
das. O grupo criou o sistema 
apelidado de Poseidon. Ele 
utiliza imagens de satélite, 
inteligência artificial e redes 

neurais para identificar vaza-
mentos de óleo no oceano. Foi 
utilizada tecnologia do Google 
para “treinar” a rede neural, 
evitando equívocos na análise 
de imagens como a confusão 
do óleo com outras coisas, 
como plânctons ou nuvens.

O desafio da Nasa teve 
etapas classificatórias em 
43 cidades brasileiras. A 
iniciativa é uma maratona de 
desenvolvimento de inova-
ções, conhecida no segmento 
como “hackathons”, voltada a 
criar soluções para a área es-
pacial. O desafio ocorreu em 
centenas de cidades em todo 
o mundo, reunindo cerca de 
20 mil pessoas. Além dos 
eventos presenciais, o site 
da iniciativa permite a par-
ticipação remota de pessoas 
interessadas em acompanhar 
as tarefas e atividades (ABr).

Certificação Digital
A disseminação da internet das coisas (IoT) é uma realidade. Já 

não se discute mais o conceito, mas sim qual a melhor forma de 
aplicá-lo, garantindo sua eficiência e, principalmente, a segurança 
das informações que vão circular por milhões de aparelhos dos mais 
diversos modelos.    

Pessoas salvas em praias de SP
Pelo menos 991 pessoas foram salvas do mar pelos guarda-

-vidas nas praias do litoral paulista desde o início da Operação 
Praia Segura em 1º de dezembro do ano passado. Nesse período, 
porém, 17 pessoas morreram afogadas. Só em janeiro, foram oito 
mortes contra 11 do mesmo período de 2019. A operação, que 
vai até 31 de março, consiste no reforço da segurança de praias 
na costa paulista.  

Aniversário de 466 anos
Um levantamento da Fundação Seade mostrou que, ao completar 

466 anos, a cidade de São Paulo tem uma população projetada de 
11.869.660 habitantes. De acordo com a estimativa, em 100 anos a 
população crescerá seis vezes, passando de 2 milhões de pessoas, em 
1950, para 12 milhões, em 2050. Segundo os dados, o maior crescimento 
do número de habitantes na capital paulista aconteceu na década de 
1950, com 5,6% ao ano.  

AI/Kingston

O desafio da Nasa teve etapas classificatórias em 
43 cidades brasileiras.
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Os planos das maiores startups 
brasileiras para este ano 

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 4

O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, disse 
acreditar em parceria en-
tre o Brasil e a Índia para 
transformar o etanol em uma 
commodity global. O ministro 
participou de seminário sobre 
oportunidades de negócios 
entre os dois países nas áreas 
de energia e mineração, em 
Nova Dhéli, na Índia.

“O Brasil é o maior produtor 
de etanol de cana-de-açúcar no 
mundo. A Índia é o maior produ-
tor mundial de cana-de-açúcar 
e acho que nós devemos e po-
demos cooperar nesse âmbito”, 
disse o ministro. “Essa coopera-
ção envolve o desenvolvimento 
de tecnologias e o propósito 
disto vai beneficiar a todos. É 
o etanol, o biocombustível, se 
tornando uma commodity in-
ternacional”, acrescentou.

Parceria com Índia para 
transformar etanol 

em commodity

Planejamento

Segundo levantamento da 
Associação Brasileira de Startups 
(ABStartups), a quantidade de 
empresas startups cadastradas 
dobrou entre 2012 e 2017, 
saindo de 2.519 negócios para 
5.147. Hoje, já são 12 mil 
empresas seguindo esse modelo 
de negócios, conforme dados 
da Startupbase. Nesse sentido, 
o próximo ano promete ser 
ainda mais favorável para essas 
empresas. Por isso, levantamos 
os planos das maiores startups 
para 2020     Leia na página 6

De acordo com o ministro, a 
cooperação entre os dois países 
é estratégica, porque a Índia  
possui o mercado energético 
que mais cresce no mundo e 
deve se tornar o principal im-
portador mundial de energia nos 
próximos anos. O país asiático 
importa 80% do petróleo que 
consome, e um dos seus expor-
tadores é o Brasil. O produto é o 
item de maior peso no comércio 
bilateral dos dois países.

“O Brasil já tem essa relação 
com a Índia e desde o ano passa-
do nos tornamos exportadores 
de petróleo, nossa produção 
está aumentando, vai continuar 
a aumentar e achamos que a im-
portação da Índia nos próximos 
anos vai crescer. Até porque a 
índia será o maior importador 
de energia do mundo”, afirmou 
(Abr).

Dia do Carteiro
Neste sábado (25), os Correios 

comemoram um marco na história 
do Brasil: em 1663, há 357 anos, foi 
instituído o serviço postal no Brasil. 
Há três séculos, teve início a missão 
dos Correios de promover a integra-
ção e o desenvolvimento da nação 
por meio da comunicação. Também 
nessa data, são homenageados os 
profissionais que são o símbolo da 
empresa: os carteiros. Mais de 55 mil 
homens e mulheres que cumprem, 
lá na ponta, a missão dos Correios. 
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Érico Andrade/G1/Reprodução

A cooperação é estratégica, porque a Índia possui o mercado 
energético que mais cresce no mundo.

MAPA/Reprodução
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LGPD, Dark Web e o 
verdadeiro prejuízo 

para as marcas

Em agosto de 2020, 
as empresas terão 
um novo e complexo 
desafio: suportar a 
jornada da adequação 
à conformidade com 
a nova Lei Geral de 
Proteção de Dados 
(LGPD)

Sob moldes simila-
res à GPDR (Gene-
ral Data Protection 

Regulation) criada pela 
União Europeia em 2018, a 
regulamentação vem ao en-
contro de uma importante 
tendência de valorização da 
Segurança da Informação. 
Não é de hoje que criamos 
leis para corrigir problemas 
de origem educacional. 
Boas práticas não deveriam 
nem precisar de regulamen-
tação - incluo proteção de 
dados nessa seara - e as em-
presas deveriam zelar pelas 
informações dos clientes. 

Porém, nem todas pos-
suem infraestrutura e cultu-
ra organizacional para isso. 
No Brasil, a LGPD visará à 
proteção de dados pessoais 
que na maioria dos casos 
são captados pelas empre-
sas. A grande preocupação 
é quais companhias estão 
se mexendo para estarem 
adaptadas ao cenário e 
quantas delas ainda nem 
iniciaram este importante 
processo? 

Mesmo que as mudanças 
tenham que ser realiza-
das pelas empresas, a Lei 
foi feita para o usuário, o 
verdadeiro dono e titular 
da informação. A empresa 
norte-americana Bleeping 
Computer revelou que 
existem na Dark Web lei-
lões de bancos de dados 
que, supostamente, contêm 
informações pessoais de 92 
milhões de cidadãos brasi-
leiros. Os crackers, tendo 
em vista a nova norma, estão 
chantageando as empresas 
e solicitando resgate para 
não vazarem os dados. 

O fato é que todo e qual-
quer vazamento, mesmo os 
ocasionados pela ação de 
criminosos virtuais, a em-
presa será responsabilizada. 
As multas previstas para o 
descumprimento variam de 
2% do faturamento bruto 
até R$ 50 milhões (por infra-
ção). Elas são importantes 
e pedagógicas? Claro. Po-
rém, o verdadeiro prejuízo 

para a marca da empresa é 
incalculável.

Depois do escândalo Fa-
cebook/Cambridge Analyti-
ca, podemos ter uma noção 
real da gravidade para 
qualquer marca com os pro-
blemas de vazamento e do 
desleixo com informações 
das pessoas. Os clientes 
não perdoarão mais o uso 
indevido de seus dados e 
exigirão saber onde, quando 
e com qual finalidade eles 
estão sendo utilizados. 

Caso a confiança da re-
lação empresa/cliente seja 
abalada, as estratégias de 
marketing preditivo sofre-
rão um grave abalo que 
impactará diretamente nas 
vendas. Os consumidores 
não mais fornecerão dados, 
não responderão pesquisas 
e não irão interagir com as 
marcas. Será um duro golpe 
na chamada “Economia da 
Informação”.

Sabemos que muitas com-
panhias ainda não possuem 
uma estratégia de prote-
ção de dados, e não esta-
mos falando de nada “high 
tech”. Mesmo angariando 
naturalmente uma infinita 
quantidade de dados dos 
consumidores, não temos, 
na maioria dos casos, nem 
mesmo aculturação para 
coisas básicas como anti-
vírus, firewall, controle de 
acesso e senhas seguras, 
por exemplo.

No entanto, existem no 
mercado soluções acessí-
veis e que realizam análi-
ses baseadas em recursos 
automatizados focados em 
Inteligência Artificial. Todos 
os resultados do diagnóstico 
de monitoramento servem 
para identificação de pa-
drões de ataques, geração 
de alertas e correção do 
ambiente digital de maneira 
ágil e eficiente.

O fato é que as empresas 
precisarão se adequar às 
melhores práticas o mais 
rápido possível. É uma 
questão de sobrevivência. 
Será que chegaremos a 
agosto de 2020 com estas 
lacunas sanadas? Será que 
as empresas terão estraté-
gias sólidas e infraestrutura 
suficiente para estarem em 
conformidade com todas 
regras? Espero que sim. É 
ver para crer.

(*) - É diretor executivo da divisão de 
Security da Think IT.

André Marques (*)
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Dicas básicas para crescer sua 
marca na mídia social 

A especialista em marketing digital 
Júlia Munhoz explica que para 
ter um crescimento orgânico 

nessa rede social é necessário definir 
alguns pontos. “Não dá para ser mais do 
mesmo. Por isso, identifique seu nicho 
de atuação, o perfil dos clientes que 
quer atingir e o seu diferencial diante 
de empresas semelhantes e a partir daí 
aplique estratégias efetivas”, aponta.  

Perfil atrativo
Um dos pontos destacados por Jú-

lia é criar um perfil que tenha uma 
mensagem direta. Dessa forma, os 
clientes conseguirão identificar e 
entender o que é o negócio e do que 
ele trata. “Se empenhe em escrever 
uma biografia clara e que contenha 
informações da empresa, como por 
exemplo, a missão que ela tem no 
mercado”, orienta.  

O nome de usuário também conta. 
Nada de ponto vírgula ou underline. 
Ele precisa ser simples e memorável, de 
forma que o cliente consiga pesquisar 
e localizar com facilidade.

Por último, é preciso estar atento à 
foto que será usada na logo. “Tem que 
ser um case de impacto e que chame 
atenção. Use cores vibrantes, letras 
legíveis e desenhos criativos para 
compô-la".  

Produzir conteúdo relevante
Cair no erro de postar apenas produ-

tos e serviços no Instagram não é nada 
atrativo, prejudica o crescimento da 
marca e não se converte em vendas. 
“O marketing que funciona é o de gerar 
valor, ou seja, entregar antes de rece-
ber. Por isso, o ideal é dar dicas sobre 
onde usar o produto, como se aplica, 
quais os benefícios e fazer tutoriais. 
Ou seja, criar conteúdo relevante em 
cima das dores e necessidades dos seus 
clientes”, orienta Júlia.  

Apostar em estratégias de 
divulgação

Seguidores não caem do céu, por 

isso é preciso fazer com que eles 
cheguem até o perfil. “Isso pode ser 
feito de várias formas, como por 
exemplo, por meio do marketing 
de influência, no qual você contrata 
pessoas da mídia para recomendar o 
produto”, explica.

Essa divulgação também pode ocor-
rer por meio de parcerias — se aliar 
com outras marcas ou pessoas para 
falar sobre um conteúdo ou produto. 
Além disso, a especialista em marketing 
digital aponta que esse ganho de se-
guidores pode vir de maneira orgânica 
ao simplesmente, divulgar o conteúdo 
produzido.

A mídia social se tornou um pilar importante para consolidar uma marca. Um exemplo claro disso é 
o Instagram, rede com mais de 300 milhões de usuários ativos e que é usada por grandes empresas 
como uma estratégia de marketing social para atingir clientes. Mas, como usá-lo de maneira efetiva e 
se destacar?
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Gestão de mídias sociais é a profissão 
para este ano
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News@TI
HyperaHub: última semana para inscrição de 
startups no programa

@Startups de todo o país podem se inscrever até 31 de deste mês 
no HyperaHub, programa de conexão da Hypera Pharma, uma 

das maiores empresas farmacêuticas do Brasil. A iniciativa, gerenciada 
pela consultoria em gestão da inovação Innoscience, foi desenhada a 
partir da seleção de 11 desafios que buscam otimizar processos ope-
racionais da companhia e possibilitam a criação de novos produtos, 
serviços e canais de venda. As inscrições devem ser feitas pelo site 
https://www.hyperahub.com.br/

Iscrições para o Fórum Eventos 2020 

@Nos dias 28 e 29 de abril, no Centro de Convenções Rebouças, em 
São Paulo, a Eventos Expo Editora fará realizar a edição 2020 do 

Fórum Eventos. Sob o mote “o futuro é agora”, destaca-se a palavra-
-chave ‘transformação’. Os realizadores esperam reunir os melhores 
profissionais do segmento MICE²+FDT do Brasil, as empresas e pes-
soas engajadas em construir um futuro diferente. Ou seja: mais móvel, 
conectado, flexível, inteligente e humano. As inscrições feitas até 31 
de janeiro (o 1º lote) terão desconto especial, a partir de R$ 500,00. 
Interessados devem acessar www.forumeventos.net.

Profissionais contam com gradua-
ções e cursos livres para se capacitar; 
segundo especialista, estar atualizado 
é essencial para a área.

Entre as 15 profissões que estão em 
alta para 2020, gestão de mídias sociais 
lidera a lista. Segundo o levantamento 
da rede social de negócios LinkedIn, 
a procura pela ocupação cresceu em 
média 122% ao ano entre 2015 e 2019. 
O cargo de assistente de mídias sociais 
também entrou no rol, com alta anual 
de 60%.

"As mídias sociais promovem uma 
comunicação indispensável entre 
empresa e público. O trabalho de um 
profissional da área é crucial para que 
o diálogo seja assertivo. Com isso, 
surge uma procura maior por bons 
gestores de mídias sociais", explica 
a professora de Marketing Digital do 
Centro Universitário Internacional 
Uninter, Maria Carolina Avis.

Formação
A profissão surgiu com a populariza-

ção das redes sociais, o que aconteceu 

com maior intensidade nos anos 2010. 
Por isso, não há uma "receita" de como 
se capacitar para atuar na área. Para 
Avis, a melhor opção é fazer um cur-
so superior de Marketing Digital ou 
Comunicação.

"Aprender a parte operacional não 
basta. É preciso ter habilidades de 
marketing, comunicação, publicidade 
e planejamento estratégico", diz. Os 
cursos livres são considerados com-
plementos à formação, já que são mais 
voltados para a parte técnica.

Para os profissionais que estão 
começando na área, uma boa forma 
de conseguir experiência é a partir 
de trabalhos voluntários. Assim 
como o setor privado, organizações 
beneficentes estão apostando nas 
redes para prosperar. "Mesmo sendo 
um ofício novo, exige experiência 
prática para desenvolver habilidades 
de comunicação interpessoal, escrita 
clara, criatividade e organização", 
defende.

Ocupações tecnológicas
Além das profissões ligadas a mídias 

sociais, a lista conta com seis outras 
ocupações na área de tecnologia e 
computação – engenharia de ciber-
segurança e cientista de dados, por 
exemplo. “Precisamos suprir o mer-
cado de trabalho com profissionais ca-
pacitados em todos os segmentos que 
fazem uso de tecnologias, pois o ritmo 
de avanço está intenso. As instituições 
de ensino superior cumprem o papel 
de organizar a formação profissional 
para atender às novas demanda”, 
diz o reitor do Centro Universitário 
Internacional Uninter, Benhur Gaio.

Ferramentas para ajudar profissionais a 
encontrarem o trabalho certo

O Glassdoor, site de recruta-
mento e vagas, apresenta uma 
série de novos recursos em 
seu portal e aplicativo móvel 
para ajudar os profissionais a 
gerenciarem todo o processo 
de busca de emprego. A maioria 
dos usuários poderá utilizar a 
Comparação de Empresas e o 
Coleções.

A Comparação de Empre-
sas fornece ao usuário uma 
maneira mais fácil e rápida de 
comparar dois empregadores 
em potencial e descobrir qual 
deles se sai melhor em vários 
critérios importantes, incluin-
do notas dadas pelos próprios 

funcionários para satisfação 
geral, oportunidades de carrei-
ra, remuneração e benefícios, 
qualidade de vida, alta liderança 
e cultura e valores. Além disso, 
as pessoas também poderão 
comparar vagas, salários, "prós" 
e "contras", além de ler avalia-
ções destacadas lado a lado.

O Coleções é uma solução 
completa que ajudará na orga-
nização dos candidatos durante 
todo o processo de busca de 
emprego no celular. O novo 
recurso permite criar listas de 
vagas, avaliações de empresas, 
perguntas de entrevistas e sa-
lários postados na plataforma 

Glassdoor para consultas pos-
teriores. Os usuários também 
podem adicionar e salvar ano-
tações sobre esses conteúdos 
em suas listas, organizando 
toda a experiência no aplicativo 
móvel. Além disso, o Coleções 
fornece recomendações per-
sonalizadas de vagas, salários 
e outros conteúdos, com o ob-
jetivo de ajudar proativamente 
os candidatos a conseguir o 
trabalho ideal.

"Procurar um novo emprego 
é uma experiência geralmente 
estressante. Pode ainda ser 
uma experiência dispersa e 
desarticulada, com pessoas 

alternando várias ferramen-
tas e recursos para gerenciar 
e acompanhar os diversos 
estágios desse processo de 
busca", disse Paul Goldshteyn, 
líder de produto do Glassdoor. 
"O Glassdoor está focado em 
capacitar os candidatos com 
o conteúdo e as ferramentas 
para ajudá-los a encontrar 
o emprego e empresa certa 
para eles. Com esses novos 
recursos, estamos oferecendo 
uma experiência inédita que 
permite que as pessoas orga-
nizem mais facilmente toda a 
sua busca de vagas do início ao 
fim" (https://www.glassdoor.
com.br/index.htm).
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edição da Gramado Summit, que ocorre de 5 a 7 de agosto, em Gramado. 
Considerada a principal conferência de inovação, tecnologia e empre-
endedorismo do país, o evento pretende reunir cerca de 200 empresas 
na feira de negócios, mais de 140 palestrantes nos palcos de conteúdo 
e 8 mil visitantes por dia. Para este ano, os organizadores querem 
internacionalizar ainda mais o evento, tanto na parte de expositores 
quanto na área de conteúdo. O primeiro passo para concretizar isso foi 
o anúncio de Jordan Belfort (Lobo de Wall Street) como palestrante. 
Mais informações (www.gramadosummit.com).

E - Investidores e Empreendedores
A Jeff, startup espanhola de serviços por aplicativo, está organizando 
o evento Talk & Networking, para apresentar os segredos da empresa 
que em um ano de atividade no Brasil já abriu 63 lojas em doze estados. 
Acontece na terça-feira (28), às 21h, no Hotel Intercity Paulista, na Rua 
Haddock Lobo, 294, e contará com a presença do vice-presidente da 
Jeff, Christakis Theodorou, de Sebastián Borreani que é o Head Global 
da FitJeff e de Paulo Braga, gerente de expansão, que irão comentar 
sobre o sucesso de negócio implantado no Brasil e em outras regiões 
do mundo. O evento é único e sua entrada é gratuita, para marcar pre-
sença, basta fazer a inscrição no site (https://wearejeff.com/br/mrjeff/).

F - Fórum Eventos 
Nos dias 28 e 29 de abril, no Centro de Convenções Rebouças, a 
Eventos Expo Editora realiza a edição 2020 do Fórum Eventos. Sob o 
mote “o futuro é agora”, destaca-se a palavra-chave ‘transformação’. 
Os realizadores esperam reunir os melhores profissionais do segmento 
MICE²+FDT do Brasil, as empresas e pessoas engajadas em construir 
um futuro diferente. Estarão presentes líderes do mercado nacional e 
marcas que propõem soluções para o dia a dia de quem realiza eventos. 
Um ecossistema desenhado para que os participantes tenham a opor-
tunidade de construir uma rede de relacionamentos que transcenda o 
networking social e gere colaboração e negócios. Interessados devem 
acessar (www.forumeventos.net).

G - Vendas e Programação 
O Olist, startup que oferece soluções para a venda em marketplaces, 
anuncia que deve contratar até 400 pessoas ao longo de 2020 em 
diversas áreas - como vendas, produto, desenvolvimento e outras - e 

A - Alimentos & Agronegócio 
Para quem quer se destacar no mercado, a Fecap e a Audencia Business 
School oferecem uma oportunidade única: cursar mestrado em Gestão de 
Alimentos e Agronegócio na França, com a realização do módulo interna-
cional na Fecap. O curso será ministrado na cidade francesa de Nantes, 
com início das aulas em setembro de 2020 ou janeiro de 2021. O programa 
completo tem duração total de 3 semestres, somando carga horária de 510 
horas, sendo o módulo internacional de 120 horas realizado no Brasil. Os 
interessados devem acessar o site (http://www.masterstudies.com/Master-
-of-Science-and-MBA-in-Food-and-Agribusiness-Management/France/
Audencia-Nantes/#description). 

B - Engenharia de Vendas
Características das vendas complexas, modelo de comportamento do 
consumidor industrial e vendendo valor agregado são alguns dos temas 
que serão tratados no primeiro curso sobre Engenharia de Vendas que 
a Abimaq realiza no próximo dia 30, das 9h às 18h, na sua sede (Av.
Jabaquara, 2925). Com o aumento da complexidade e comoditização 
do mercado, houve mudanças nas vendas e as formas de prospecção de 
clientes. Dessa forma, o conteúdo busca transmitir os novos conceitos, 
métodos e as ferramentas para os participantes conhecerem e aplicarem 
as técnicas em suas futuras vendas. Informações e inscrições tel: (11) 
5582-6321/5703. 

C - Inovação e Tecnologia
O movimento ‘Brazil at Silicon Valley’ abriu inscrições para os interessa-
dos em participar da segunda edição da conferência, que será realizada 
nos dias 30 e 31 de março, no Museu da História do Computador, em 
Mountain View, na Califórnia. Organizada por estudantes brasileiros das 
universidades de Stanford e Berkeley, a conferência tem a missão de 
conectar o Brasil ao Vale do Silício para transformar o futuro do país por 
meio da tecnologia e da inovação. É  destinada estudantes de gradua-
ção, pós-graduação ou graduados até dezembro de 2018, no Brasil ou 
no exterior. Mais informações: (https://www.napratica.org.br/e/pt-BR/
processos/brazil-at-silicon-valley-2020-ps-2/inscricao/nova). 

D - Futuro dos Negócios
Dobrar os números, oferecer conteúdos ainda mais qualificados e in-
ternacionalizar o evento. Essas são as principais metas para a quarta 

níveis hierárquicos. A empresa busca por profissionais que trabalhem 
com propósito, não tenham medo de pôr a mão na massa e queiram 
fazer parte da revolução do comércio mundial. A startup começou 
suas atividades, em 2015, com 5 funcionários e atualmente conta com 
mais de 350 colaboradores. Neste ano, quer dobrar o tamanho de sua 
equipe. Candidatos de SP, Curitiba ou interessados em trabalho remoto 
de qualquer lugar do Brasil já podem conferir vagas abertas no link 
(https://olist.gupy.io/).

H - Maiores Franquias
Marcas investidas pela SMZTO Holding de Franquias, a Odonto Company 
e a Espaçolaser ingressaram pela primeira vez no ranking das 50 maio-
res redes do País, divulgado pela Associação Brasileira de Franchising 
(ABF). Com 634 clínicas, a Odonto aparece na 25ª colocação no ranking, 
enquanto a Espaçolaser, com 519 unidades, ocupa a 30ª posição. Além 
disso, a OdontoCompany também é a quinta maior rede de franquias 
do segmento de saúde, beleza e bem-estar. Responsável por uma a 
cada quatro clínicas odontológicas franqueadas no país, fechou 2019 
com um faturamento de R$ 660 milhões. Fundada em 1990, a empresa 
é a maior rede de odontologia do Brasil, com um total de 800 unidades 
comercializadas.

I - Sistemas Impermeabilizantes
Entre os dias 2 e 3 de junho, no Milenium Centro de Convenções, acon-
tece o 16º Simpósio Brasileiro de Impermeabilização, uma oportunidade 
para a reflexão e disseminação dos principais temas que impactam neste 
segmento, com foco na normatização, novas tecnologias e inovações. 
É direcionado para engenheiros, arquitetos, tecnólogos, projetistas, 
consultores, peritos, profissionais do setor da construção civil e estu-
dantes. Aproximadamente vinte trabalhos técnicos serão apresentados. 
O tema é a vida útil da impermeabilização e serão debatidos assuntos 
relacionados ao quadro de desafios com o qual se deparam os especifi-
cadores, engenheiros de obras, instaladores, fabricantes dos sistemas 
impermeabilizantes e especialidades químicas (http://ibibrasil.org.br/
simposio2020/).

J - Utilização de Drones
A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do 
Brasil e pioneira na adoção do manejo florestal em forma de mosaico, é 
a primeira empresa do setor de papel e celulose a conseguir liberação 
da Anac para operar veículos aéreos não tripulados (VANTs ou drones) 
sem a necessidade de contato visual constante com uma equipe em 
terra. A Unidade Florestal da companhia, responsável pelo manejo de 
cerca de 216 mil hectares de florestas nativas e mais de 239 mil hecta-
res de florestas plantadas de pínus e eucalipto, já utiliza drones em sua 
operação desde 2014. Agora, poderá realizar voos de até 400 pés (120 
m) de altura e a um raio de cinco km de distância. Antes, as distâncias 
eram limitadas a 500 metros do ponto de decolagem. 

466 anos de São Paulo 
e o novo Rio Pinheiros

Nossa cidade faz 466 
anos, uma cidade 
cuja trajetória 
marcou a história do 
nosso país

Um país continental 
que acolheu imi-
grantes de todos os 

países e também do seu 
próprio povo. Somos dissi-
dentes dos bandeirantes, 
que abriram caminhos para 
a riqueza da cana-de-açú-
car, para a riqueza do café, 
para riqueza da indústria e 
tantas outras que vieram.

Fomos agraciados por rios 
caudalosos, que ao longo da 
sua história pereceram na 
malha do desenvolvimento 
urbano. 

O rio Pinheiros, por exem-
plo, é um curso de água 
que banha a cidade de São 
Paulo. Nasce do encontro 
do rio Guarapiranga com 
o rio Grande e deságua no 
rio Tietê. 

É o mesmo rio, que viabili-
zou o crescimento da nossa 
adorada cidade, unindo os 
paulistas aos paulistanos, 
unindo nossos clubes em 
campeonatos de regata, 
nado e travessia, e agora 
grita por socorro, uma vez 
que sofreu maus tratos por 
anos. Precisamos agora 
nos dedicar à tarefa de sua 
recuperação.

E todos podemos ajudar, 
alguns com capacitação 
técnica, como é o nosso 
caso, com equipamentos 
adequados, outros elimi-
nando a remessa do lixo e 
outros ainda cooperando 
nas soluções ambientais, 
evitando o despejo de ele-
mentos que só vão piorar 
a contaminação do rio. É 
momento de renascer a vida 

no curso da nossa cidade, 
de termos nossos rios recu-
perados provendo beleza, 
vida e energia. 

Energia de vida e também 
energia elétrica, que sus-
tenta o conforto em nossos 
lares, no lar da Maria e da 
Amélia.  Que também gera 
emprego para o João e que 
pode estender o benefício 
para mais de 3,3 milhões 
de pessoas.

Atualmente, já possuí-
mos mais de 4 projetos em 
execução, que quando con-
cluídos beneficiarão 770 
mil pessoas no entorno de 
Corujas/Rebouças, Ponte 
Baixa/Socorro, Aterrado/
Zavuvus e Pedreira/Olaria, 
com geração de empregos e 
saúde pública, promovendo 
bem-estar e qualidade de 
vida.

Na realidade, o trabalho 
de despoluição do Rio 
Pinheiros apenas come-
çou e envolverá um con-
glomerado de empresas, 
tecnologias e esforços dos 
governantes, com ações de 
engenharia sincronizadas 
de saneamento, infraestru-
tura, engenharia também 
de tráfego, e revitalização 
das regiões beneficiadas.

Trabalhamos há mais de 
37 anos desenvolvendo 
tecnologias, para adequa-
damente recuperar nossas 
águas, garantir a qualidade 
da água consumida e en-
tregar a nossa cidade, ao 
nosso povo o que de melhor 
sabemos realizar. Espera-
mos poder contribuir para 
a revitalização e benefício 
de milhões de pessoas.

(*) - É diretor executivo da Ecosan 
Soluções e Equipamentos ambientais 

e vice-presidente do Sindesam - 
Sistema Nacional das Indústrias de 

Equipamentos para Saneamento 
Básico e Ambiental.

André Telles (*)

Confiança do 
Consumidor recuou 
1,2 ponto em janeiro

O Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC), medi-
do pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), recuou 1,2 
ponto de dezembro de 2019 
para janeiro deste ano e 
atingiu 90,4 pontos, em 
uma escala de zero a 200. 
A queda veio depois da alta 
de 2 pontos na passagem de 
novembro para dezembro. 
O resultado de janeiro foi 
puxado principalmente 
pelo Índice de Expectati-
vas, que mede a confiança 
do consumidor em relação 
aos próximos meses e que 
recuou 1,4 ponto. 

Com isso, o subíndice 
atingiu 98,9 pontos. O Índice 
da Situação Atual, subíndice 
que mede a confiança dos 
consumidores no momento 
presente, caiu 0,9 ponto e 
chegou a 78,7. Os compo-
nentes que mais influencia-
ram a queda do ICC foram 
a intenção de compras de 
bens duráveis nos próximos 
meses (menos 5,4 pontos) e 
a percepção dos consumido-
res sobre a situação finan-
ceira da família no momento 
(menos 3,2 pontos) (ABr).

A Secretaria da Fazenda 
fechou balanço parcial do 
primeiro ciclo de paga-
mentos do IPVA de 2020, 
em janeiro. Até o dia 22, 
foram arrecadados R$ 
6.329.780.793 referentes 
a 8.210.981 de veículos, 
cujos proprietários qui-

taram o tributo à vista, 
com o benefício de 3% de 
desconto, ou efetuaram 
o pagamento da primeira 
parcela do imposto. O valor 
é cerca de 3,5% maior que 
o arrecadado em janeiro 
de 2019. 

No total, 4.223.292 mi-

lhões de veículos tiveram 
o IPVA pago integralmente, 
com desconto de 3%, resul-
tando aos cofres públicos 
R$ 4.676.798.497. A Fazen-
da também registrou que 
proprietários de 3.987.689 
veículos optaram pelo 
parcelamento e efetuaram 

o pagamento da primeira 
cota do imposto, totalizan-
do R$ 1.652.982.296. 

Esses valores são divi-
didos meio a meio com os 
municípios paulistas e são 
recursos importantes para 
a gestão dos serviços públi-
cos das 645 administrações 

municipais no início de 
cada ano. As cidades com 
maiores arrecadações do 
imposto até 22/1 foram 
São Paulo (R$ 2,1 bilhões), 
Campinas (R$ 241,2 mi-
lhões) e São Bernardo do 
Campo (R$ 142 milhões) 
- (AC/SFP).

Todos os oitos setores da economia registraram 
saldo positivo no último ano.

De acordo com o Mi-
nistério da Economia, 
é o maior saldo de 

emprego com carteira assi-
nada em números absolutos 
desde 2013. Dados mostram 
que o estoque de empregos 
formais chegou a 39 milhões 
de vínculos. Em 2018, esse 
número tinha ficado em 38,4 
milhões.

Todos os oitos setores da 
economia registraram saldo 
positivo no último ano. O 
destaque ficou com o setor 
de serviços, responsável 
pela geração de 382,5 mil 
postos. No comércio, foram 
145,4 mil novas vagas e na 
construção civil, 71,1 mil. O 
menor desempenho foi o da 
administração pública, com 
822 novas vagas. No recorte 
geográfico, as cinco regiões 
fecharam o ano com saldo 
positivo. O melhor resulta-
do absoluto foi o da Região 

Caminhão com combustível deixa refinaria.

A Petrobras confirmou a redução em 1,5% no 
preço da gasolina e em 4,1% no preço do litro do 
diesel para as distribuidoras desde sexta-feira 
(24). O último reajuste promovido pela empresa 
havia sido uma redução de 3% nos valores dos 
dois combustíveis no dia 14 deste mês. 

Os preços para a gasolina e o diesel vendi-
dos às distribuidoras têm como base o preço 
de paridade de importação, formado pelas 
cotações internacionais desses produtos mais 
os custos dos importadores, como transporte 
e taxas portuárias, por exemplo. A paridade 
é necessária porque o mercado brasileiro de 
combustíveis é aberto à livre concorrência, 
dando às distribuidoras a alternativa de im-
portar os produtos. 

Além disso, o preço considera uma margem 
que cobre os riscos, entre os quais a volatilidade 
do câmbio e dos preços. A gasolina e o diesel 
vendidos às distribuidoras são diferentes dos 
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País criou 644 mil novas 
vagas de trabalho em 2019
O Brasil registrou a criação de 644 mil novas vagas de emprego formal no ano passado, 21,63% a mais 
que o registrado em 2018

mação (35 mil).
Na modalidade de trabalho 

intermitente, o saldo ficou 
positivo em 85,7 mil empre-
gos. O melhor desempenho 
foi do setor de serviços, 
que fechou 2019 com 39,7 
mil novas vagas. No comér-
cio, o saldo ficou em 24,3 
mil postos; na indústria da 
transformação, 10,4 mil; e 
na construção civil 10 mil. As 
principais ocupações nessa 
modalidade foram assistente 
de vendas, repositor de mer-
cadorias e vigilante.

Já no regime de tempo par-
cial, o saldo de 2019 chegou 
a 20,3 mil empregos. Os se-
tores que mais contrataram 
nessa modalidade foram ser-
viços, 10,6 mil; comércio, 7,7 
mil; e indústria de transfor-
mação, 1,2 mil. As principais 
ocupações foram repositor 
de mercadorias, operador 
de caixa e faxineiro.

Sudeste, com a criação de 
318,2 mil novas vagas. 

Em 2019, o saldo foi posi-
tivo para todas as unidades 
da federação, com destaque 
para São Paulo, com a gera-
ção de 184,1 mil novos postos, 
Minas Gerais, com 97,7 mil, e 
Santa Catarina, com 71,4 mil.

Também houve aumento 
real nos salários. O salário 

médio de admissão foi de R$ 
1.626,06 e o salário médio 
de desligamento foi de R$ 
1.791,97. Em 2019 houve 
220,5 mil desligamentos 
mediante acordo entre em-
pregador e empregado. Os 
desligamentos ocorreram 
principalmente em serviços 
(108,8 mil), comércio (53,3 
mil) e indústria de transfor-

Petrobras reduz preço da 
gasolina e do diesel

produtos ofertados nos postos de combustíveis. 
São os combustíveis tipo “A”, ou seja, gasolina 
antes da sua combinação com o etanol e diesel 
e também sem adição de biodiesel. Os produ-
tos vendidos nas bombas ao consumidor final 
são formados a partir do tipo “A” misturados 
a biocombustíveis. O preço de venda às distri-
buidoras não é o único determinante do preço 
final ao consumidor. (ABr) 
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Estado arrecada R$ 6,33 bi com primeiro ciclo do IPVA



O setor de comércio 
e serviços é um dos 
principais afetados 
pelas rápidas 
transformações da era 
digital

Além da modernização 
das ferramentas, as 
mudanças no modo 

de vida das pessoas e con-
sequentemente, em seus 
hábitos de consumo, que 
acontecem o tempo todo, 
são motivos de alerta para as 
marcas, que devem adaptar 
suas estratégias de marke-
ting para atingir um público, 
cada vez, mais exigente.

Com uma diversidade 
de canais de comunicação 
à disposição, viabilizados 
principalmente pelas novas 
tecnologias, o consumidor 
adquire um poder de es-
colha sem precedentes. A 
publicidade de massa já não 
tem a mesma efetividade de 
antes, uma vez que o usuário 
escolhe o conteúdo que vai 
consumir. 

Dessa forma, o marketing 
se torna um “jogo de gato e 
rato”, com anunciantes bus-
cando desesperadamente a 
atenção de um público, cada 
vez, mais desinteressado. As 
marcas se deparam com um 
desafio duplo nesse contex-
to: se adaptar às novas tec-
nologias, e também à forma 
com que seus potenciais 
clientes interagem com elas. 

Uma revolução recente 
nesse aspecto foi o sur-
gimento do marketing de 
conteúdo, que utiliza as 
buscas orgânicas na web 
como estratégia para se 
aproximar do usuário. O 
método, que baseia-se na 
ideia de conhecer o com-
portamento do consumidor 
e entregar-lhe exatamente 
o que ele busca, tem obtido 
resultados positivos. 

Segundo o levantamento 
Social Media Trends, da 

Rock Content, 97,2% das 
empresas já estão presentes 
nas redes sociais; e 62,6% 
classificam o papel delas 
como muito importante 
para seus negócios. Atu-
almente, a utilização do 
marketing de conteúdo é 
uma iniciativa praticamente 
unânime entre as empresas. 

No entanto, o mercado é 
mutável e as tendências são 
temporárias. E a velocidade 
com que essas mudanças 
acontecem impressiona. 
Em um piscar de olhos, os 
métodos modernos podem 
se tornar ultrapassadas. 
Por isso, tratar qualquer 
estratégia como definitiva 
é um erro. 

Não há espaço para aco-
modação, afinal, as novas 
demandas já estão pre-
sentes, como a otimização 
para buscas por comando 
de voz, as atualizações fre-
quentes nos algoritmos das 
redes sociais, e a presença 
cada vez mais marcante da 
inteligência artificial em 
diversos estágios da jornada 
de compra.

Portanto, uma boa equipe 
de marketing, independen-
temente do segmento de 
atuação, deve contar com 
profissionais aptos para 
atuar nesse cenário. Nesse 
sentido, a palavra de ordem 
hoje é adaptabilidade. A 
habilidade de lidar com a 
velocidade das transforma-
ções do mercado deve ser 
pré-requisito na hora de 
compor uma equipe. 

O sucesso do setor está 
condicionado ao senso de 
inovação. Somente profis-
sionais antenados e deter-
minados a buscar soluções 
criativas podem contribuir 
para que a empresa atinja 
um de seus principais obje-
tivos: a conquista de novos 
clientes.

(*) - É coordenador regional da 
Câmara  Americana de Comércio de 

Belo Horizonte (AMCHAM-BH).

O marketing 
e a habilidade 
de adaptação

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

Página 4 São Paulo, sábado a segunda-feira, 25 a 27 de dezembro de 2019

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Sérgio Lopes dos Santos – Frades – O 
autor fervoroso espiritualista umbandista, 
propõe ao leitor uma viagem por treze portais, 
que possuem palavras de ensinamentos, que 

ao seu entender, poderão de maneira gradual e quali-
ficada salvar a humanidade do senso apocalíptico, ao 
qual estamos enveredando. Suas convicções são firmes, 
suas palavras de vasta dimensão. Sua batalha é, no bom 
sentido, quixotesca. Tomara que consiga sensibilizar as 
massas. Oremos!!

Os Treze Portais: Treze chaves 
para uma nova ordem espiritual

Regina Cirino Ferreira de Souza – 
(Coord) – D´Plácido – O termo fashion , nor-
malmente é indicador de glamour, novidade, 
alta costura, etc . Mal imaginamos que os bas-
tidores dessa atividade econômica, por demais 

importante, possui em seu bojo, uma gama de serviços e 
detalhes técnicos, que dão pleno e necessário suporte, 
para que sua existência possa fluir normalmente. Uma 
série de leis, normas e tratados dão-nos a real dimensão 
de sua influência socioeconômica.  Os articulistas ex-
perts em suas áreas,  sob a batuta da coordenadora Dra. 
Regina, dá ao leitor, profissional do Direito, da moda ou 
da administração de empresas, o real panorama desse 
universo, quase infindo. Muito relevante!

Fashion Law: Direito da moda

Mauricio R B Campos – Um thriller de 
primeiríssima qualidade, é o mínimo a expressar 
sobre essa obra. Um emaranhado de situações, 
algumas estranhas, mas que fundem-se para 
propiciar ao leitor, que é pego e preso em cada 
página, com inteligentes diálogos e inespera-

das ocorrências, um delicioso e “trêmulo” prazer. Seu 
ingrediente justifica plenamente sua eventual exitosa 
cinematografia. Gostoso!

Morte em Boulogne Gerda Lerner – Pensamento-Cultrix – 
Um trabalho de fôlego e vulto, digno de ser 
apreciado. Num minucioso relato, a falecida 
historiadora,  professora e muitas atividades 
afins, sempre militou pela equalização feminina 
e o devido reconhecimento social. Um árduo 

trabalho. O levantamento dos dados antropológicos, que 
ressaltam idiossincrasias, remontam a priscas eras, dando-
nos conta que valeu a pena o embate, apesar de muito 
ainda por fazer. Deve ser lido por homens e mulheres. 
Uma bela representação social.

A Criação do Patriarcado: História 
da opressão das mulheres pelos 
homens

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apre-
sentação de 
Ralph Peter.

https://jornalempresasenegocios.com.br/
entrevista-livros-em-revista/

Paulo Somlanyl Romeiro – Letras 
Jurídicas –  O autor, agora doutor Paulo, 
aprofundou-se sobremaneira nesse assunto, 
atualmente em rara ebulição. Traça parale-

los nas diversas legislações e chama à atenção para as 
deformidades jurídicas e sociais, que acompanham um 
natural crescimento, particularmente quando este ocorre 
de maneira desordenada, como desafortunadamente, 
estamos acostumados. Direitos e obrigações, são devida 
e claramente apontados. Sem dúvida muito oportuna!

Direito Urbanístico: Entre o caos 
e a injustiça (Uma reflexão sobre 
o direito do urbanismo)

O pretendente: ALVARO FERRIOLLI, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em Casa Branca, SP, no dia (13/05/1957), residente e domiciliado em São Pau-
lo, SP, filho de Ulysses Ferriolli e de Tereza Gabriela Ferriolli. O pretendente: MIGUEL 
SADOCCO GIANNINI, de nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (29/09/1942), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Nestor Giannini e de Gioconda Giannini.

O pretendente: DANILO SOUSA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, analista de 
sistemas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1985), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Casimiro Ferreira Gonçalves e de Suzana Rosa Sousa 
Gonçalves. A pretendente: IARA ALEXANDRE GOMES DE MAGALHÃES, de nacio-
nalidade brasileira, secretária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/07/1984), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Lopes de Magalhães e de 
Edith Alexandre Gomes de Magalhães.

O pretendente: GUILHERME CARLOS GALDINO, de nacionalidade brasileira, 
zelador, solteiro, nascido em Martins, RN, no dia (17/10/1981), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Raimundo Carlos de Oliveira e de Elita Galdino de 
Oliveira. A pretendente: IVANEIDE FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, doméstica, solteira, nascida em Martins, RN, no dia (31/10/1983), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ivanaldo Batista da Silva e de Auridete 
Ferreira de Queiroz Silva.

O pretendente: JOSÉ HENRIQUE FARIA BEZERRA DE MELO, de nacionalidade 
brasileira, advogado, solteiro, nascido em Recife, PE, no dia (26/04/1972), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Bezerra de Melo Filho e de Angela De 
Fatima Faria Bezerra de Melo. O pretendente: PEDRO HENRIQUE REIS CARRINHO, 
de nacionalidade brasileira, agente de saúde, solteiro, nascido em Santo André, SP, no 
dia (27/01/1992), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Pedro Carrinho e 
de Enilda Reis Pinto Carrinho.

O pretendente: MARCOS ANTONIO ALVES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
ajudante geral, divorciado, nascido em Ubajara, CE, no dia (04/06/1985), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manuel de Jesus Neto e de Antonia Cristina Alves 
Pessoa. A pretendente: ANA PRISCILA OLIVEIRA PEREIRA, de nacionalidade brasi-
leira, assistente administrativa, solteira, nascida em Ubajara, CE, no dia (02/04/1995), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geraldo Magela Alves Pereira e de 
Antonia Oliveira Pereira.

A pretendente: MARIANA FERREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
pesquisadora, solteira, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (20/04/1981), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Josué Santos da Silva e de Elma Ferreira dos 
Santos. A pretendente: MONIQUE LOURENÇO LEMOS DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, antropóloga, solteira, nascida em Ribeirão Pires, SP, no dia (28/10/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Norberto Lourenço da Silva e de 
Elizabeth Izabel Lemos da Silva.

O pretendente: RICARDO DE SOUSA E SILVA, de nacionalidade brasileira, agente 
de segurança judiciário, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1971), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Roberto de Sousa e Silva e de 
Guanayra de Sousa e Silva. A pretendente: FRANCISCA IZABEL LIMA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, artista educadora, solteira, nascida em Salvador, BA, no dia 
(09/10/1970), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Helio dos Santos e de 
Valdelice Lima dos Santos.

O pretendente: RONALDO TEIXEIRA CARDOSO, de nacionalidade brasileira, analista de 
contrato, divorciado, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (15/06/1950), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Moyses Teixeira Cardoso de Freitas e de Nair 
Galhardo Teixeira. A pretendente: IRMA TERESINHA RODRIGUES NEVES FERREI-
RA, de nacionalidade brasileira, educadora, divorciada, nascida em Pirajuí, SP, no dia 
(03/04/1953), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues das 
Neves e de Hilda Correa Neves.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A avalanche de lama 
liberada após o rom-
pimento da barragem 

da Vale, naquele 25 de 
janeiro de 2019, provocou 
estragos que não serão re-
parados em curto prazo. A 
barragem armazenava apro-
ximadamente 12 milhões de 
metros cúbicos de rejeitos. 

Boa parte desse volume 
que vazou alcançou primei-
ramente o Ribeirão Ferro-
Carvão e, de lá, escoou para 
o Rio Paraopeba. A força da 
lama destruiu comunidades 
e, desde então, 259 corpos 
já foram encontrados. Per-
manecem desaparecidas 
11 pessoas. A Vale ainda dá 
os primeiros passos para a 
recuperar o meio ambiente 
da área atingida. Nos últi-
mos meses, a mineradora 
concentrou sua atenção em 
obras para impedir que a 
lama espalhada continuasse 
a escoar e poluir os manan-
ciais, sobretudo durante a 
ocorrência de chuvas. 

Foi somente na semana 
passada que foi detalhado 

Estragos provocados pela lama não serão 
reparados em curto prazo.

Matheus Vieira Campos (*)

Ações de reflorestamento dão os 
primeiros passos em Brumadinho
Ao se completar um ano da tragédia de Brumadinho, a devastação ambiental permanece chamando a 
atenção na área que vai da Mina Córrego do Feijão até o Rio Paraopeba

desafio já foi superado. 
Trata-se da restituição do 
traçado que o ribeirão tinha 
antes do rompimento. Para 
tanto, foram realizados le-
vantamentos topográficos e 
consultas aos históricos da 
ferramenta Google Earth.

“Utilizando a tecnologia 
Green Wall, um sistema 
patenteado para a recupe-
ração de cursos d’água e 
matas ciliares, a Vale refez o 
canal com rochas ao fundo e 
paredes de biomantas reve-
getadas”, diz a mineradora 
em nota. Conforme o texto, 
a área do vale do Ribeirão 
Ferro-Carvão já foi reater-
rada, recuperando sua topo-
grafia original. A previsão é 
de que o projeto piloto seja 
concluído até fevereiro. Sua 
área de abrangência envolve 
um trecho de 400 metros a 
jusante no Ribeirão Ferro-
Carvão e prossegue por mais 
dois quilômetros ao longo do 
Rio Paraopeba. Dependendo 
dos resultados, a tecnologia 
Green Wall poderá ser apli-
cada em outras áreas (ABr).
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um projeto piloto colocado 
em prática visando a reve-
getação. Segundo levan-
tamentos do Ibama, foram 
devastados ao menos 270 
hectares, dos quais cerca de 
204 hectares são compostos 
de vegetação nativa de Mata 
Atlântica e áreas de proteção 
permanente ao longo de cur-
sos d’água. É precisamente 
no trecho entre a barragem 
e a confluência do Ribeirão 
Ferro-Carvão e do Rio Para-
opeba que se verifica a maior 

degradação. Estima-se que 
cerca de 7 milhões de metros 
cúbicos de rejeito estão de-
positados nesta área.

O projeto piloto elabo-
rado pela Vale é o início 
do programa Marco Zero, 
que prevê a reconstituição 
das condições originais do 
Ribeirão Ferro-Carvão e a 
revegetação com plantas 
nativas da região das matas 
ciliares, além da recuperação 
do Rio Paraopeba. Segundo 
a mineradora, o primeiro 

O cardeal brasileiro João Braz de 
Aviz, prefeito da Congregação para 
os Institutos de Vida Consagrada, 
revelou na quinta-feira (23) que o 
Vaticano investiga casos de abuso 
sexual contra freiras, inclusive por 
parte de outras religiosas. Apesar 
de o papa Francisco ter admitido em 
fevereiro de 2019 que a violência se-
xual contra freiras era um “problema” 
na Igreja Católica, esse tema segue 
sendo um dos maiores tabus dentro 
da Santa Sé.

Em entrevista ao suplemento men-
sal “Donne Chiesa Mondo”, do jornal 
vaticano “L’Osservatore Romano”, Aviz 
disse que esse fenômeno permanecia 
“escondido”, mas deverá “sair à luz”. 
“O Vaticano está investigando casos de 

Grupo de freiras na 
Praça São Pedro, Vaticano.

Vaticano investiga 
casos de abusos contra freiras

A
N

SA abuso de religiosos contra freiras, mas 
também casos de abuso entre freiras”, 
afirmou o cardeal, ao citar como exem-
plo um episódio que envolveria uma 
“formadora” e uma freira que estava 
em treinamento. 

Em novembro de 2018, a União Inter-
nacional das Superioras Gerais (Uisg), 
que reúne congregações religiosas do 
mundo todo, já havia feito um apelo 
para freiras denunciarem violências 
sexuais. Apesar dos recorrentes escân-
dalos de pedofilia na Igreja, acusações 
de abusos sofridos por freiras eram 
relativamente raras, porém ficaram 
mais comuns nos últimos anos, em um 
período marcado pela eclosão do movi-
mento “Me Too”, que encoraja vítimas 
de crimes sexuais (ANSA).
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Prevenir é a melhor opção

Prevenir. Esta palavra 
está começando a fazer 
parte do vocabulário 
do brasileiro, que, em 
muitas situações, é 
conhecido por deixar 
tudo para a última 
hora

“Dispor com ante-
cipação de algo a 
fim de evitar mal 

ou dano; impedir”. Pela de-
finição dada pelo dicionário, 
fica bem claro que prevenir 
sempre terá um contexto 
positivo. Agora, imagine 
quando o assunto é saúde? A 
importância aumenta expo-
nencialmente e torna-se in-
dispensável. Ainda é preciso 
reforçar sobre a necessidade 
de prevenção bucal. 

Muitas pessoas têm o 
errôneo hábito de procurar 
o cirurgião-dentista apenas 
quando surge algum pro-
blema, sendo, geralmente, 
o principal motivador a 
dor de dente. Esquece ou, 
até mesmo, nem considera 
a hipótese de não a sentir 
se existisse a preocupação 
em preveni-la. Uma sim-
ples visita ao profissional 
competente com o acom-
panhamento cotidiano pode 
impedir complicações. 

Evitar o problema é muito 
melhor do que tratá-lo, pois 
o tratamento envolve custo, 
tempo e efetividade, que 
varia de pessoa para pessoa. 
Neste sentido, mais uma 
vez, os planos odontológi-
cos são excelentes aliados. 
Mas, infelizmente esta ideia 
equivocada de procurar 
o cirurgião-dentista só 
quando algum problema 
for sinalizado acaba sendo 
reforçada até pelos meios de 
comunicação, que, na minha 
opinião, deveriam orientar 
sobre a necessidade da 
prevenção, encorajando as 
pessoas a buscarem apoio 
profissional sem estarem 
doentes. 

Recentemente, uma emis-
sora de televisão realizou 
uma reportagem mostrando 
que o número de pessoas 
que buscam acesso à saúde 
bucal tem aumentado. In-
formação que é comprovada 
pelo crescimento constante 
de beneficiários de planos 
odontológicos. Porém, a 
matéria ressaltou bastante 
o medo que as pessoas 
sentem em procurar os con-
sultórios odontológicos e 
que só os procuram quando 
sentem alguma coisa. Ora, 
se é possível prevenir por-
que remediar? 

A imprensa tem importan-
te papel na desmistificação 
de alguns ‘achismos’, como 
o de que ir ao cirurgião-
-dentista é sempre penoso.

Com saúde não se brinca 
e o único medo que as pes-
soas devem ter é de ficarem 
doentes. Para evitar que 
isso aconteça, o melhor 
caminho é a prevenção. 
A Odontologia Suplemen-
tar tem exatamente este 
propósito: facilitar que a 
população tenha acesso aos 
tratamentos, determinados 

pela ANS, para prevenir as 
doenças bucais. 

Hoje, cerca de 26 milhões 
de usuários contam com os 
serviços oferecidos pelos 
planos odontológicos, sen-
do que 85% estão muito 
satisfeitos, de acordo com 
recente pesquisa divulgada 
pelo Instituto de Estudos de 
Saúde Suplementar (IESS). 
O SINOG em 2019, junto às 
operadoras de planos odon-
tológicos, trabalhou muito 
para solidificar ainda mais 
o mercado e educar sobre a 
importância da prevenção, 
com a antes tão pouco fala-
da, atenção primária. 

E pensamos que essa 
conscientização só tende a 
aumentar, pois os resulta-
dos começam a aparecer. O 
último levantamento divul-
gado pela Agência de Saúde 
Suplementar mostrou que 
em 2018 foram realizados 
cerca de 72 milhões de 
procedimentos preventivos 
nos beneficiários de planos 
odontológicos, dentre os 
quais a atividade educativa 
individual, aplicação tópica 
de flúor e selante por ele-
mento dentário em menores 
de 12 anos. Acreditamos 
que no próximo levanta-
mento, que deve ocorrer no 
meio do ano, este número 
será ainda mais expressivo.

Temos que reconhecer 
que, mesmo lentamente, 
está havendo uma mudança 
de pensamento e atitude. 
Aos poucos a população 
começa a dar mais impor-
tância à saúde bucal e a 
entender que é necessário 
manter uma periodicidade 
ao consultório do cirurgião-
-dentista, além de uma 
adequada higienização. 
Também estão percebendo 
que se deixar para cuidar 
dos dentes quando apre-
sentar algum problema, 
pode haver complicações e 
o tratamento pode compro-
meter o orçamento. 

Afinal, ninguém coloca na 
planilha de gastos mensais 
uma restauração, canal 
de um dente ou qualquer 
outra necessidade deste 
tipo. Mas pode facilmente 
colocar o valor de um plano 
odontológico, que por meio 
do mutualismo, um siste-
ma sustentável, consegue 
oferecer aos beneficiários 
acesso aos profissionais 
qualificados para realizarem 
os tratamentos preventivos 
e curativos necessários, 
com uma excelente relação 
custo X benefício.

Mais um ano está come-
çando e, entre as resoluções 
para sua vida, coloque na 
lista ser uma pessoa pre-
venida, principalmente em 
relação à saúde. Lembre-se, 
enquanto estamos preve-
nindo temos o controle da 
situação, depois que surge 
o problema precisamos bus-
car a solução e, muitas ve-
zes, por diferentes fatores, 
não conseguimos controlar 
totalmente os resultados. 
Por isso, previna-se!

(*) - É presidente do Sindicato 
Nacional das Empresas de 

Odontologia de Grupo - SINOG.

Geraldo Almeida Lima (*)

DIGIGRAF Distribuidora Comércio e Serviços S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia Digigraf Distribuidora Comércio e 
Serviços S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 9h00, do dia 
31/01/2020, no escritório da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São 
Paulo/SP, CEP 04306-020, a fim de deliberarem sobre a alienação de parte da carteira de clientes da 
Companhia e assunção de não concorrência. Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.

O presidente Jair Bol-
sonaro descartou a pos-
sibilidade de recriação do 
Ministério da Segurança 
Pública. “O Brasil está 
indo muito bem. Os nú-
meros demonstram que 
estamos no caminho certo 
e a minha máxima é ‘em 
time que está ganhando 
não se mexe’. Lógico que 
está descartado”, disse. 
“A chance no momento é 
zero, não sei amanhã. Mas 
não há essa intenção de 
dividir”, completou, em 
entrevista a jornalistas na 
sua chegada à Nova Delhi, 
na Índia, onde é convidado 
especial para as celebra-
ções do Dia da República, 
neste domingo (26).

“Os secretários, alguns, 
não são todos, estão que-
rendo a divisão, alguns po-
dem estar bem-intenciona-
dos, outros podem querem 
apenas enfraquecer o go-
verno. Não existe qualquer 
atrito entre eu e o Moro, eu 

Bolívia suspende relações 
diplomáticas com Cuba

O governo interino da Bolívia suspen-
deu as relações diplomáticas com Cuba. 
A decisão foi comunicada pelo chanceler 
interino do país, Yerko Núñez, que clas-
sificou de inadmissíveis as expressões 
utilizadas pelo chanceler cubano ao 
referir-se à presidente interina da Bolívia, 
Jeanine Áñez.

O chanceler cubano, Bruno Rodríguez, 
escreveu em sua conta no Twitter, no 
dia 22, que “a golpista e autoproclama-
da” presidente interina disse “vulgares 
mentiras e “deveria explicar ao povo 
que, após a saída dos médicos cubanos, 
mais de 454.440 atendimentos médicos 
deixaram de ser feitos”. 

Rodríguez disse ainda que “dois meses 
sem a brigada médica cubana na Bolívia 
se traduz em quase 1000 mulheres que 
não tiveram assistência especializada em 
seus partos e 5000 intervenções cirúrgi-
cas e mais de 2.700 cirurgias oftalmoló-
gicas que não foram realizadas. Não são 
apenas números, são seres humanos”.

Em coletiva de imprensa, em La Paz, 
o chanceler boliviano interino afirmou 
que a decisão de suspender as relações 
diplomáticas “obedece às recentes e 
inadmissíveis expressões do chanceler 
Bruno Rodríguez Parrilla, à permanente 
hostilidade e constantes queixas de Cuba 
contra o governo constitucional boliviano 
e seu processo democrático” (ABr).

O governo da Itália aprovou 
um decreto para reduzir os 
impostos que incidem sobre o 
salário do trabalhador. A medida 
chega em um momento de difi-
culdade para a base aliada, que 
enfrenta desavenças entre seus 
partidos e a incerteza provoca-
da pela renúncia do chanceler 
Luigi Di Maio ao cargo de líder 
do antissistema Movimento 5 

Estrelas (M5S), maior bancada 
no Parlamento. O decreto au-
menta de 80 para 100 euros o 
desconto mensal na alíquota do 
Imposto de Renda para Pessoas 
Físicas (Irpef) e estende o be-
nefício para todos aqueles que 
recebem 28 mil euros brutos por 
ano - o teto anterior era de 26,6 
mil euros. Além disso, pessoas 
que ganham entre 28 mil e 35 

mil euros por ano terão uma 
dedução mensal de 80 euros. O 
governo calcula que o número de 
beneficiados pelo bônus subirá 
de 11,7 milhões para 16 milhões 
de pessoas. A medida entrará 
em vigor em julho e custará 3 
bilhões de euros para os cofres 
públicos em 2020. A redução 
do Irpef foi uma das principais 
bandeiras do governo de Matteo 

Renzi (2014-2016), que hoje 
lidera um partido minoritário 
na base aliada, o centrista Itália 
Viva (IV), e na época enfrentou 
a oposição do M5S. “Essa é uma 
primeira intervenção concreta 
para uma ampla reforma do sis-
tema fiscal”, afirmou o ministro 
da Economia da Itália, Roberto 
Gualtieri, do centro-esquerdista 
Partido Democrático (ANSA).

Governo brasileiro deve elaborar estratégia de prevenção, 
defende Eliziane Gama.

Casos de pneumonia 
provocados por um 
vírus dessa linhagem 

têm se espalhado pela China 
ao longo do mês de janeiro, e 
outros países já reportaram 
ocorrências. 

A primeira suspeita de 
contaminação no Brasil sur-
giu na quarta-feira (22), em 
Belo Horizonte. A senadora 
cobra do governo federal que 
elabore rapidamente uma 
estratégia contra a propaga-
ção do vírus, tendo em vista 
o influxo de produtos e de 
pessoas que vêm da China 
para o Brasil. “A prevenção e 
atuação rápida podem salvar 
vidas e evitar uma epidemia 
no País. Portos e aeroportos 
devem estar preparados 
para receberem turistas e 

Davi vai esperar para 
se posicionar sobre 
juiz de garantias

O presidente do Senado e do 
Congresso Nacional, senador 
Davi Alcolumbre, afirmou na 
última quinta-feira (23) que 
“decisão judicial não se con-
testa”. Ele fez essa declaração 
ao comentar a liminar do mi-
nistro do STF, Luiz Fux, que 
suspendeu por tempo inde-
terminado a implementação 
do chamado juiz de garantias. 
Essa figura está prevista no 
pacote anticrime, que foi 
aprovado pelo Congresso em 
dezembro.

“Como se trata de uma 
decisão monocrática, vou 
aguardar a manifestação do 
Plenário da Suprema Corte 
para me posicionar como 
presidente do Senado e chefe 
de Poder Legislativo”, disse, 
ao ressaltar que o país tem 
poderes independentes, mas 
que “a harmonia entre eles é 
o que permite a sobrevivência 
da República”.

“No Brasil, as atribuições 
dos três poderes são muito 
claras. A harmonia e o respeito 
entre os poderes é fundamen-
tal. Mas a responsabilidade 
de legislar é do Parlamento”, 
acrescentou (Ag.Senado).

Autor da proposta, senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR).

Aguarda designação de relator na Co-
missão de Infraestrutura do Senado o 
projeto que obriga empresas de energia 
elétrica, telecomunicações e radiodi-
fusão a compartilharem a capacidade 
excedente de suas infraestruturas com 
órgãos da administração pública. Após, 
o projeto será analisado pela CCJ em 
decisão final.

O autor da proposta, senador Alvaro 
Dias (Podemos-PR), observa que  mui-
tas vezes a falta de recursos inviabiliza 
a realização de investimentos que 
poderiam tornar os serviços, como os 
de segurança pública, mais eficazes e 
eficientes. “As empresas que recebem 
outorgas da União para a prestação do 
serviço, possuem infraestruturas que 
poderiam ser disponibilizadas aos ór-
gãos da administração pública direta ou 
indireta, nas esferas federais, estaduais 
e municipais. 

Possuem, inclusive, torres de co-
municação que poderiam ser com-
partilhadas com esses órgãos a fim de 
que instalem seus equipamentos de 
comunicação”, diz Alvaro, ao destacar 
que o compartilhamento com órgãos de 
segurança será feito de forma gratuita. 
O projeto não exige que as empresas 

Prevenção a novo vírus chinês 
será tema de audiência no Senado
A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) anunciou que vai propor à Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS) audiência pública para debater medidas de contenção do coronavírus
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do central do país. Desde a 
últims quinta-feira (23), 
todas as partidas de trens 
e aviões a partir de Wuhan 
estão canceladas e o trans-
porte público da cidade foi 
interditado.

Segundo a OMS, os sinais 
da infecção são febre, tosse 
e dificuldades para respi-
rar. Em casos extremos, a 
contaminação pode levar 
a pneumonia e falência 
dos rins e pode ser fatal. 
A entidade recomenda as 
precauções tradicionais 
de higiene (lavar as mãos, 
cobrir a boca e o nariz ao 
espirrar e cozinhar bem os 
alimentos) e também pede 
que se evite o contato com 
pessoas que apresentarem 
os sintomas (Ag.Senado).

cargas chinesas, bem como 
o nosso sistema de saúde”.

O coronavírus é uma fa-
mília viral já conhecida, mas 
uma nova cepa foi desco-
berta na cidade de Wuhan. 

Com mais de 11 milhões de 
habitantes em sua região 
metropolitana, a cidade 
está entre as dez maiores da 
China e é o centro urbano 
mais importante da região 

Bolsonaro descarta criação do 
Ministério da Segurança Pública

e o Guedes, eu e qualquer 
outro ministro”, destacou. 
Além das celebrações pelo 
Dia da República na Índia, 
a agenda do presidente bra-
sileiro inclui reuniões com 
o presidente indiano, Ram 
Nath Kovind, e o primeiro-
-ministro e chefe de governo 
do país Narendra Modi, para 
assinatura de acordos entre 
os dois países. Devem ser 
assinados pelo menos dez 
acordos bilaterais, em áreas 

como segurança cibernéti-
ca, bioenergia e saúde.

Bolsonaro também parti-
cipa de café da manhã com 
empresários indianos para 
apresentar oportunidades 
de negócios no Brasil, com 
foco em investimentos no 
setor de infraestrutura e 
visita a cidade de Agra, 
que abriga o famoso mau-
soléu Taj Mahal, um dos 
principais monumentos 
da Índia (ABr).

Bolsonaro fala à imprensa em sua chegada a Nova Delhi.
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Infraestrutura de empresa 
pode servir ao poder público
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executem serviços de comunicação 
para os órgãos públicos, mas apenas 
determina a disponibilização da infra-
estrutura existente.

Aprovado pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia em dezembro, o projeto teve 
relatório do senador Confúcio Moura 
(MDB-RO). Para ele, o custo para as 
empresas de energia elétrica será pe-
queno, visto que o compartilhamento 
será limitado à capacidade existente da 
infraestrutura instalada, sem compro-
meter a qualidade dos serviços.

O relator lembrou que há muita 
capacidade ociosa nos cabos de fibra 
ótica de muitas empresas de energia 
elétrica (Ag.Senado). 

Itália aprova decreto para reduzir imposto de renda
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Matéria de capa

Nesse sentido, o próximo ano promete ser 
ainda mais favorável para essas empresas. 
Por isso, levantamos aqui os planos das 

maiores startups para 2020: 

■ Agibank - Banco inovador que tem o pro-
pósito de melhorar o dia a dia das pessoas 
e facilitar sua vida financeira, tem como 
objetivo em 2020 se aproximar ainda mais 
de seus clientes, indo na contramão dos 
demais bancos e abrindo novos pontos de 
atendimento. Atualmente, são 600 pontos 
de atendimento ao público e para os próxi-
mos 4 anos estão previstos mais 1200 postos 
de experiência, sendo 145 só em 2020. 

 A ideia é que os clientes continuem a es-
clarecer suas dúvidas de forma prática ágil. 
Nesse sentido, o Agibank investiu também 
em seu novo aplicativo, que se adapta ao 
perfil de cada usuário e tem um design 

Os planos das maiores startups 
brasileiras para este ano

No Brasil, o número empreendimentos 
mais que dobrou nos últimos seis anos.

forbes.com/reprodução

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Startups (ABStartups), a quantidade de empresas startups 
cadastradas dobrou entre 2012 e 2017, saindo de 2.519 negócios para 5.147. Hoje, já são 12 mil empresas 

seguindo esse modelo de negócios, conforme dados da Startupbase. 

acessível para que clientes de todas as 
idades tenham uma experiência eficiente. 

■ Contabilizei - Fundada em 2013, a Con-
tabilizei é hoje o maior escritório de con-
tabilidade do país e pioneira em oferecer o 
serviço totalmente online. Com o objetivo de 
oferecer mais praticidade, transparência e 
economia para micro e pequenas empresas 
e profissionais liberais, a plataforma faz uso 
da tecnologia para automatizar processos e 
rotinas garantindo a regularidade das em-
presas, além de gerar até 90% de economia 
mensal para as PMEs. 

 A companhia já foi eleita ainda como uma 
das 10 mais inovadoras da América Latina 
pela conceituada revista norte-americana 
FastCompany. Atualmente possui mais de 
10 mil clientes espalhados por 48 cidades 
no país. 

■ MadeiraMadeira - Criada em 2009, a 
MadeiraMadeira é a maior loja online espe-
cializada em produtos para casa do Brasil. 
Um modelo híbrido entre e-commerce e 
marketplace que possui mais de 1 milhão 
de artigos. A expectativa é que a empresa 
atinja R$ 1 bilhão de faturamento até o final 
de 2019. 

 Recentemente a MadeiraMadeira recebeu 
R$110 milhões de investimento do SoftBank 
e irá investir ainda mais desenvolvimento de 
produto, tecnologia e pessoas, estes dois últi-
mos marcas registradas da empresa curitibana. 
Até o final do ano a MadeiraMadeira abrirá 300 
vagas para as mais diversas áreas de atuação, 
além disso está realizando um programa de 
mentorias para os executivos com o técnico 
Bernardinho, a fim de conquistar a abertura 
de capital em 2023. 

■ Hotmart - Fundada em 2011, a Hotmart 
oferece todo ecossistema para a venda, 
distribuição e compra de produtos digitais, 
como cursos online, ebooks, audiobooks, 
podcasts, entre outros. Com cinco escritórios 
pelo mundo, a empresa oferece oportunida-
de tanto para quem busca uma renda extra 
quanto para quem quer empreender pela 
internet. 

 Em 2020, a empresa irá realizar a maior edição 
do FIRE Festival, um dos mais importantes 
eventos do mercado digital que acontecerá 
entre os dias 27 e 29 de agosto em Belo Hori-
zonte. A Hotmart espera uma presença recorde 
de público no evento de 8 mil pessoas. 

■ Volanty - A autotech que conecta compra-
dores e vendedores de carros, e que em 2019 
recebeu um aporte do SoftBank no valor de 
R$ 70 milhões, continua com seu plano de 
expansão para São Paulo e Rio de Janeiro no 
próximo ano. Em 2020, a plataforma inves-
tirá ainda mais em pessoas, tecnologia e em 
oferecer ao cliente a melhor experiência na 
compra de carros do Brasil. 

Fonte: AI/NR-7 ComunicaçãoA dimensão do modelo de negócios deve estar presente já desde a concepção.
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