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News@TI

Busca por novos parceiros para canais 
de venda

@Especialista em soluções para intercâmbio de dados financeiros, a 
Accesstage (www.accesstage.com.br) lançou seu programa para 

captação de novos canais de venda com objetivo de acelerar a expan-
são de sua presença em todo o país. O Programa de Canais é parte 
de uma estratégia de posicionamento da força comercial com foco na 
conquista de novos clientes e escalabilidade do negócio. Voltado para 
profissionais autônomos de venda e empresas que possuam sinergia com 
as soluções Accesstage, o novo programa busca pessoas interessadas 
em comercializar os produtos para suas carteiras de clientes. Para se 
tornar um Canal Comercial o profissional deve fazer um pré-cadastro 
no site da Accesstage, na aba Canais https://site.accesstage.com.br/
canais-seja-um-parceiro. Em seguida, a companhia entra em contato 
para dar início à seleção.    Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Aplicativo Carnaval 4.0 
Neste domingo (23), às 5h30, o Instituto Mauá de Tecno-

logia entra no Sambódromo, para fazer parte do Carnaval. 
Resultado de um trabalho colaborativo amplo e inédito de 
artistas, acadêmicos, estudantes e especialistas de tecno-
logia e em parceira com a GS1 Brasil. O aplicativo Carnaval 
4.0 foi desenvolvido especialmente para a Sociedade Rosas 
de Ouro para interação com o público no desfile de 2020. A 
escola apresenta o samba-enredo “Tempos Modernos” no 
qual vai mostrar a importância da 4.ª Revolução Industrial 
para o desenvolvimento do País.     Leia a coluna completa 
na página 3

ADEUS 
LIDERANÇA 
FEMININA!

Por Sumaia Thomas

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

As fintechs, startups 
que oferecem serviços 
financeiros por meio 
de plataformas digitais, 
mudaram os hábitos dos 
consumidores brasileiros 
nos últimos anos

Um levantamento da CNDL 
(Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas) e do SPC 
Brasil (Serviço de Proteção ao 
Crédito) feito em parceria com 
o Sebrae indica que 40% dos 
entrevistados utilizaram cartão 
de crédito de alguma fintech nos 
últimos 12 meses.

Para o presidente da CNDL, 
José César da Costa, o se-
gredo do crescimento no uso 
dos cartões das fintechs está 
na qualidade da experiência 
e no fato dessas instituições 
atenderem a uma parcela da 
população que até então não 
encontrava amparo nas institui-
ções financeiras tradicionais. 
“As fintechs de cartões têm a 
vantagem da funcionalidade e 
fluidez dos aplicativos. Então, 
o atendimento ágil e transpa-
rente contrasta com a lentidão 
e a burocracia dos grandes 
bancos”, diz Costa. “Além disso, 
em um banco tradicional, mui-
tas vezes os correntistas não 
conseguiam acesso ao crédito, 
já as fintechs oferecem esses 
serviços com mais facilidade”.

De acordo com a pesqui-
sa, 45% dos consumidores 
utilizaram ou vêm utilizando 
os serviços de algum banco 
digital nos últimos 12 meses, 
sobretudo para o pagamento 
de contas (16%), verificação de 
saldo ou extrato (14%), saque 
de dinheiro (11%), realização 

de pagamento com cartão de 
débito (11%) e transferência 
de dinheiro (11%). O levan-
tamento mostra que 84% dos 
clientes de bancos digitais 
também possuem conta em 
bancos tradicionais. Embora 
sejam clientes de fintechs, 
esses consumidores continuam 
utilizando serviços de bancos 
convencionais pela facilidade 
na obtenção de crédito pelo 
tempo de conta (38%) e a pos-
sibilidade de um atendimento 
presencial quando necessário 
(33%).

Quando comparados aos 
serviços das instituições tra-
dicionais, os bancos digitais 
conquistaram a preferência 
de 55% dos entrevistados que 
utilizam ambos os serviços. Já 
25% afirmam não ter prefe-
rência e apenas 20% preferem 
os bancos tradicionais. “A 
concorrência entre os bancos 
tradicionais e as fintechs é boa 
para todos. As startups chegam 
com soluções criativas e custo-
mizadas, deixando os preços 
mais competitivos, enquanto 

O conceito das sportstech não é tão novo, mas ainda é bem pouco 
explorado no Brasil. Ainda assim, é nítido que o universo das startups 
com tecnologias aplicadas para o esporte é um mercado com grande 
potencial. O nicho onde essas empresas atuam está sendo avaliado 
em U$ 8,6 bilhões e esse número deve triplicar nos próximos cinco 
anos. De acordo com a Associação Brasileira de Startups, são apenas 
62 empresas registradas atuantes no segmento e isso é realmente 
uma ótima oportunidade para apostar nesse ano que se inicia.   

Sportstech

O ambiente positivo pode motivar muitas pessoas a pesquisar as 
melhores oportunidades de carreira com o maior número de vagas no 
mercado, às vezes até mesmo considerando mudar de profissão. Às 
vezes, encontrar um emprego pode ser muito difícil, especialmente se 
você está procurando em uma área popular. Seguindo a evolução do 
mercado, o Indeed, site de empregos número 1 no mundo, fez uma lista 
dos 25 empregos que mais cresceram no Brasil nos últimos dois anos. 
A lista apresenta profissões diversas, e quase 1/3 das oportunidades 
estão no setor de tecnologia.   

Os 25 empregos em alta

Então chegou aquele fim de semana ou feriado tão esperado. Agora 
é ir rumo ao aeroporto, e em algumas horas o descanso no hotel dos 
sonhos será realidade. Enquanto espera pelo embarque, o viajante 
compartilha o status nas redes sociais, revisa a reserva do hotel e, 
muito importante, verifica o saldo da conta corrente. Até aí tudo bem, 
não fosse o fato de estar conectado a uma rede sem fio pública - até 
mesmo o ponto de acesso pode ser o celular do cidadão ao lado que 
está nomeado como “rede do aeroporto” - sem proteção alguma.   

Ameaças do cotidiano

creativeart/Freepik

40% dos consumidores utilizaram cartão 
de alguma fintech nos últimos 12 meses

empresas já estabelecidas 
agem para melhorar sua estru-
tura de produtos e serviços”, 
afirma o presidente da CNDL.

As fintechs romperam com 
a ideia de que investir é para 
poucos e de que para isso é 
necessário ter amplo conhe-
cimento técnico. Ao permitir 
que os clientes façam aplica-
ções com quantias menores e 
utilizando mecanismos cada 
vez mais simples, essas novas 
empresas democratizam as 
possibilidades de investimen-
tos para o consumidor.

Exemplo dessa popularida-
de, é que 32% dos consumi-
dores contrataram ao menos 
um tipo de serviços de investi-
mento de fintechs nos últimos 
12 meses. 

Entre as modalidades utiliza-
das, 30% contrataram serviços 
de corretoras de valores ou 
investimentos, outros 30% 
optaram pelas transações 
financeiras por meio de plata-
formas on-line de moeda digital 
e 18% contrataram serviços au-
tomatizados de gerenciamento 

de investimentos conhecidos 
como ‘robôs advisors’. A pes-
quisa mostra que os principais 
motivos para investir por meio 
de uma fintech incluem a faci-
lidade (45%), a rapidez para 
realizar transações (44%) e 
a praticidade de ter todas as 
informações quando é preciso 
(38%).

No entanto, essa mudança 
não implica no fim do relacio-
namento dos consumidores 
com os grandes bancos e 
outras instituições tradicio-
nais, uma vez que 44% dos 
que aplicam com ajuda de 
fintechs também possuem 
investimentos em instituições 
tradicionais. Já 49% possuem 
investimentos somente nas 
fintechs. A dificuldade de con-
seguir crédito nas instituições 
bancárias tradicionais faz com 
que boa parte dos brasileiros 
não tenham acesso à emprés-
timos e financiamentos. 

As plataformas on-line miram 
nesse mercado potencial de 
milhões de pessoas não atendi-
das pelos bancos no Brasil. De 
acordo com a pesquisa, um em 
cada cinco entrevistados (19%) 
fez ao menos um empréstimo 
pessoal em empresas exclusi-
vamente digitais nos últimos 
12 meses. 21% pegaram em-
prestado até R$ 3 mil. Na maior 
parte das vezes, a motivação foi 
o pagamento de dívidas como 
outros empréstimos, cartão 
de crédito, prestações (35%), 
seguido pelo pagamento de 
contas fixas da casa, como 
aluguel, condomínio, luz, entre 
outros (23%) e a intenção de 
abrir o próprio negócio (AI/
CNDL/SPCBrasil).
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B!T Magazine 

TRANSIÇãO DE 
CARREIRA NA ERA 
DIgITAL: O QUE 
vOCê PRECISA 
SABER     Leia na página 6

Mudança

O segredo do crescimento está no atendimento a uma parcela 
da população que não encontrava amparo nas instituições 

financeiras tradicionais.

Pagamento instantâneo
O Banco Central lançou um 

sistema de pagamentos e transfe-
rências instantâneos que poderão 
ser feitos pelo usuário de forma 
rápida e segura, em qualquer dia 
do ano, sem limite de horário, e 
com o dinheiro imediatamente 
disponível ao recebedor. Batizado 
de PIX, o sistema estará disponível 
para toda a população a partir de 
novembro. Com o PIX será possível 
enviar e receber na hora quantias a 
partir de diversos meios, inclusive 
aplicativos em smartphones.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/transicao-de-carreira-na-era-digital-o-que-voce-precisa-saber-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-20-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-20-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/adeus-lideranca-feminina/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sportstech-um-mercado-que-esta-sendo-avaliado-em-u-86-bilhoes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-ameacas-que-rondam-o-nosso-cotidiano/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-25-empregos-em-alta-no-brasil-para-2020/
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OpiniãO
Empreendedorismo 

colaborativo dá 
resultado financeiro

Disrupção é a palavra 
do momento. Toda 
empresa quer inovar, 
investir milhões em 
tecnologia, ter os 
melhores profissionais 
do mercado

Diariamente ouvi-
mos sobre startups, 
unicórnios, grandes 

companhias que nascem, 
inúmeras outras que fe-
cham - estas engolidas por 
modelos cada vez mais com-
petitivos. Mas o que fazer 
para se diferenciar? A es-
tratégia central é perceber a 
mudança e adaptar-se a ela 
com muita rapidez antes da 
concorrência. 

É fundamental ter in-
vestimentos maciços para 
deixar a empresa cada vez 
mais competitiva, porém, 
o grande segredo é investir 
em pessoas, trazer os cola-
boradores para perto da alta 
gestão, ouvi-los, instigá-los 
a inovar e a errar. Erros são 
riquezas e essas joias serão 
lapidadas e trarão lucros. 

No empreendedorismo 
colaborativo o segredo é 
não ficar apenas em estra-
tégias. O verbo central é 
agir. Com ação é possível 
que os colaboradores se 
envolvam 100% com o ne-
gócio a ponto de torná-los 
donos, bonificando-os por 
cada atitude, por maior ou 
menor que seja. Felicidade 
traz retorno financeiro. Ter 
uma empresa comprome-
tida na geração de receita 
futura aliada à cultura de 
inovação é o diferencial em 
um mercado competitivo. 

E inovar tem receita zero, 
já que significa abraçar o 
futuro e o futuro não emite 
nota fiscal. Os resultados e 
os lucros são conquistados 
quando o futuro se torna 
presente. Ser apaixonado 
pelo que faz e ter o trabalho 
como divertimento é um 
dos impulsionadores para 
o sucesso de uma empresa. 
Em pleno ano 2020 não é 
mais permitido ter aquela 
mentalidade de trabalho, es-
tresse, cansaço, cobranças e 
falta de atitudes. Quando a 
direção e os colaboradores 
amam o que fazem o produ-
to entregue ao consumidor 
final fica de alta qualidade 
e preço baixo. 

No mundo dos negócios 
nos dias hoje, felicidade e 
bem-estar equivalem a lu-
cro. Felicidade dá resultado 
financeiro. É fácil medir os 

lucros de uma empresa, mas 
não é fácil medir o grau de 
confiança e liderança. Se 
alguém deixar de atingir 
uma meta, pode talvez levar 
um puxão de orelha, mas se 
deixar passar uma oportuni-
dade milionária, aí ninguém 
fala nada. E as decisões 
são horizontais e não mais 
de cima para baixo, e uma 
ideia bilionária pode partir 
de um horista ou de quem 
está mais perto do trabalho. 

É fato que muitos pro-
fissionais juntos são mais 
inteligentes do que poucos, 
pois o trabalho hoje é por 
entrega e não mais por 
hora. A maior paixão de 
um empreendedor é fazer 
sua equipe crescer e, atual-
mente, o que gera riqueza 
é a produção intelectual e 
não mais tarefas rotineiras. 
Hoje, se ganha dinheiro com 
neurônios felizes. É funda-
mental ter cuidado e não 
desperdiçar os cérebros de 
uma empresa. 

É importante criar condi-
ções favoráveis à manifesta-
ção da genialidade latente 
nos profissionais, além de 
identificar e satisfazer suas 
legítimas necessidades. E 
para isso é essencial que 
eles sejam livres. Mas li-
berdade não é fazer o que 
queremos ou desejamos, 
mas ter o direito de fazer o 
que devemos. 

O aprendizado é o capital 
do futuro. A inteligência 
coletiva é a maior riqueza 
do ser humano. Para se 
sobressair como empresa 
de sucesso é primordial ter 
poder através das pessoas 
(e não sobre elas!). E para 
se conseguir chegar a esse 
patamar, é preciso ser ama-
do pelos colaboradores, pois 
uma organização de sucesso 
funciona como um organis-
mo vivo, descentralizada. A 
descentralização é possível 
quando vem acompanhada 
de confiança, o maior ativo 
intangível. 

Um verdadeiro líder é 
aquele que ele cria muitos 
líderes, uma fábrica de líde-
res, a tal ponto desse líder 
se tornar desnecessário. O 
insubstituível não pode ser 
promovido. Então, que os 
colaboradores se finjam de 
patrão, mas façam isso de 
verdade. 

Garanto que o gestor vai 
amar essa atitude e o cola-
borador aprenderá a ser um 
empreendedor. 

(*) - É diretor-presidente 
da Pormade Portas.

Claudio Zini (*)

BID abre inscrições para primeiro 
curso gratuito em português de 

Gestão de riscos em projetos

O Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) está com ins-
crições abertas para a primeira 

edição em português do curso online 
e gratuito sobre Gestão de Riscos em 
Projetos. As aulas são destinadas aos 
empreendedores, gestores do setor pú-
blico ou privado, empresários de todos 
os portes, profissionais autônomos e 
estudantes universitários que desejam 
iniciar ou aprimorar sua jornada ad-
quirindo conhecimentos sólidos sobre 
como gerenciar riscos em negócios.

A capacitação terá início no dia 16 
de abril, com conteúdo previsto para 
cinco semanas – em média são seis 
horas semanais. Entretanto, o aluno 
possui flexibilidade para realizar o 
curso dentro do seu próprio ritmo, 
desde que o conclua em, no máximo, 
quatro meses. As inscrições podem ser 
feitas pelo link: https://www.edx.org/
course/gestao-de-riscos-em-projetos-
-de-desenvolvimento

Segundo um relatório 
divulgado em 2018 pelo 
Sebrae sobre o percentual 
de sobrevivência de em-
presas no Brasil, de cada 
quatro negócios abertos 
por aqui, um fecha antes 
de completar dois anos no 
mercado. Já a Project Ma-
nagement Institute (PMI) 
afirma que apenas 51% dos projetos 
do setor público e privado conseguem 
terminar a tempo, e apenas 57% seguem 
o orçamento original.

Uma das razões para este desem-
penho abaixo do esperado é que as 
empresas focam muito no planejamento 
do projeto e nem tanto nos riscos que 
podem surgir ao longo do caminho. Por 
outro lado, há outras equipes que até 
desenham cenários, mas não contam 
com habilidades e conhecimentos para 
avaliar tantas variáveis desconhecidas.

O objetivo do curso do BID é oferecer 
aos participantes ferramentas para que 

tenham condições de dar continuidade 
aos projetos em cenários de incerteza. 
Para isso, serão disponibilizados aos 

participantes casos práti-
cos, leituras selecionadas 
e outros recursos de 
aprendizagem. “É muito 
comum equipes inteiras 
dedicarem muito tempo 
e esforços para resolver 
problemas que poderiam 
ter sido previstos. A ca-
pacitação ajuda gestores 
a se anteciparem aos 
riscos por meio de boas 

práticas internacionais adotadas em 
diversos países da América Latina e 
Caribe, seja na iniciativa privada ou 
pública.”, afirma Morgan Doyle, repre-
sentante do BID no Brasil.

Doyle acrescenta que, no conteúdo 
programático, estão pontos importantes 
como  a identificação de riscos em ce-
nários de incerteza, definição de quem 
pode dar apoio, entendimento de como 
gerenciar riscos em situações em que os 
recursos são limitados, estabelecimento 
de estratégias para responder aos ris-
cos e monitoramento e atualização dos 
riscos ao longo do projeto.

Participantes podem ganhar 30 
unidades de desenvolvimento 
PMI®

Embora o curso seja totalmente 
gratuito, os participantes que atingi-
rem bom desempenho podem obter o 
Certificado de Identidade Verificada, 
emitido pelo BID, ao custo de US$25. 
Caso opte pelo certificado verificado, 
ele receberá ainda 30 unidades de 
desenvolvimento profissional (PDUs) 
PMI®. PDUs são as unidades de medida 
usadas para quantificar as atividades de 
aprendizado necessárias para renovar 
a certificação do PMI. Em português 
são chamadas de Unidades de Desen-
volvimento Profissional. Cada hora de 
atividade equivale a 1 PDU.

Aqueles que não tiverem interesse no 
certificado verificado e atenderem as 
expectativas acadêmicas estabelecidas 
terão direito a receber um certificado 
de código de honra. O curso aberto e 
massivo (MOOC, na sigla em inglês) 
é oferecido por meio da plataforma 
digital edX, fruto de uma parceria 
entre a Universidade de Harvard e o 
Instituto de Tecnologia de Massachu-
setts (MIT) (https://www.edx.org/
course/gestao-de-riscos-em-projetos-
-de-desenvolvimento).

Capacitação terá início no dia 16 de abril; participantes podem realizar o curso no seu ritmo, desde 
que o concluam em, no máximo, quatro meses
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News@TI
Estágio para estudantes de Tecnologia da 
Informação

@A Indra, uma das principais empresas globais de tecnologia 
e consultoria, abre inscrições para seu programa de estágio 

em tecnologias digitais. Ao todo, são 24 vagas para estudantes 
de Tecnologia da Informação que tenham disponibilidade para 
trabalhar nas cidades de São Paulo, Campinas e Rio de Janei-
ro. Os aprovados vão trabalhar na Minsait, empresa da Indra 
líder em Consultoria de Transformação Digital e Tecnologias 
da Informação na Espanha e na América Latina. Os interes-
sados em participar do processo seletivo devem se inscrever 
até o dia 02 de março por meio dos seguintes links: São Paulo 
(https://indra.gupy.io/jobs/169992), Campinas (https://indra.
gupy.io/jobs/170748) e Rio de Janeiro (https://indra.gupy.io/
jobs/170776).

São Paulo, quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“As empresas 
focam muito no 
planejamento do 
projeto e nem tanto 
nos riscos que 
podem surgir ao 
longo do caminho. 

Sociedade 5.0 e o direito à privacidade: 
como vencer esse desafio

A Sociedade 5.0, um conceito que 
surgiu no Japão em 2016 como parte de 
um plano voltado à ciência e à tecnolo-
gia, tem como propósito fomentar uma 
sociedade mais inteligente a partir do uso 
das ferramentas tecnológicas a favor do 
bem-estar humano.

 
Os impactos da transformação digital 

mudaram o ambiente em que vivemos. 
A hiperconexão e o uso intenso de apli-
cativos nos smartphones modificaram 
de forma definitiva nossa vida social e a 
forma como compramos e nos relaciona-
mos com as organizações em geral. É a 
chamada Sociedade da Informação ou 4.0, 
reflexo da revolução chamada indústria 
4.0 ou revolução 4.0.

 
Na revolução 4.0, as novas tecnologias 

- bigdata, inteligência artificial, machine 
learning, entre outras - estão provocando 
uma profunda transformação na maneira 
em que as organizações operam e se 
relacionam com seus clientes, colabora-
dores e fornecedores, ou como governos 
se relacionam com seus cidadãos.  Na 
Sociedade 5.0, estas tecnologias serão 
usadas não só para os negócios ou gover-
nos em busca de agilidade, produtividade 
e mais receitas com menos custos.  Ela 
começa a transformar a vida das pessoas. 
É a inovação convergente para dar mais 
qualidade de vida aos seres humanos.

 
Sociedade 5.0 irá usar os recursos 

tecnológicos da revolução 4.0 para adap-
tação de uma vida em uma sociedade in-

teligente, onde tudo será possível realizar 
com o auxílio de tecnologias tais como, 
conectividade, reconhecimento facial, 
rastreabilidade e inteligência artificial.  
O desafio que vejo aí é como equilibrar 
tecnologias baseadas em dados, como a 
inteligência artificial ou rastreabilidade, 
com os dados pessoais dos indivíduos.  
Como evitar que eles sejam utilizados de 
forma indevida ou fora da finalidade para 
a qual foram coletados? Como garantir 
que mesmo usados de forma adequada, 
eles não sejam roubados por terceiros 
ou perdidos pelas organizações que as 
coletaram?

 
Uma das gigantes da tecnologia está 

desenvolvendo modelos de inteligência 
artificial capazes de detectar câncer de 
mama com maior precisão do que os 
especialistas humanos, com parceiros de 
pesquisa clínica no Reino Unido e Estados 
Unidos. A inteligência artificial aplicada à 
área médica é um dos exemplos interes-
santes rumo à Sociedade 5.0, no sentido 

de buscar a cura de doenças e melhoria 
nas condições de vida das pessoas, obje-
tivo para o desenvolvimento sustentável 
(ODS 3), “assegurar uma vida saudável 
e promover o bem-estar para todos, em 
todas as idades”.

 
Entretanto, para fazer funcionar o mode-

lo de inteligência artificial e oferecer maior 
precisão nos exames de câncer de mama, 
os autores do estudo usaram dados de 
76 mil mulheres, cujos diagnósticos eram 
conhecidos. Dados pessoais sensíveis.

 
Mesmo considerando a relevância da 

iniciativa, para que esse estudo preserve 
os direitos das mulheres que forneceram 
seus dados, questões relacionadas com 
a privacidade dos pacientes precisam 
ser levadas em consideração. No caso, 
a anonimização dos dados foi utilizada. 
Este é um exemplo do tamanho do desafio 
que é desenvolver soluções que permi-
tam que os algoritmos de IA aprendam 
com uma quantidade enorme de dados 
pessoais ou dados pessoais sensíveis, 
equilibrando objetivos ou finalidades 
com os direitos das pessoas à proteção 
dos dados pessoais.

É por isso que as leis de proteção e 
privacidade de dados, como a LGPD, são 
importantes. Com elas, a Sociedade 5.0 
vai equilibrar objetivos ousados, tecno-
logia e inovação, com direitos individu-
ais tão importante para nós, tais como 
privacidade e proteção para os nossos 
dados pessoais.

FI
A



O valor do tempo na 
equação do sucesso

Em um ambiente 
cada vez mais 
dinâmico e 
instantâneo - graças 
às mídias sociais - é 
comum buscarmos 
alternativas 
imediatas para 
nossos problemas, 
nossos negócios e 
até para nossa vida 
privada

Entretanto, com o 
avançar da idade, 
aprendemos que 

nem sempre o que é rápido 
é a melhor solução e, às 
vezes, é necessário dar es-
paço e tempo para algumas 
atividades e refletir sobre 
as opções antes de tomar 
uma decisão. 

No campo dos negócios 
e da carreira, essa regra 
também é válida, mas quan-
do você, que possui sua 
empresa há quase 20 anos, 
começa a olhar em volta e 
repara que diversas pesso-
as que acabaram de come-
çar seus negócios passam 
a ser exaltadas como super 
executivos e, da noite para 
o dia, transformam-se em 
palestrantes, entrevistados 
do mês, gurus de jovens, 
entre outras atividades 
públicas de imagem, você 
se pergunta: será que fiz 
tudo certo? 

Algumas vezes, essas res-
postas chegam com pouco 
tempo, quando empresas 
que foram carimbadas 
como novos cases de su-
cesso, simplesmente, nem 
cinco anos depois, já não 
existem mais e seus exe-
cutivos foram jogados para 
as margens da história mais 
uma vez. 

Aqui vem o primeiro 
ponto, no qual devemos 
separar o sucesso ime-
diato ou uma imagem de 
sucesso de uma carreira 
bem-sucedida e, logo em 
seguida, acrescentar nessa 
equação o fator tempo, que 
pode tanto ratificar que 
algo era incrível, como pode 
destruir tudo na mesma 
intensidade. 

O investidor, escritor e 
palestrante João Kepler 

falou uma vez sobre a im-
portância do tempo para a 
maturação de bons investi-
mentos e sobre como uma 
empresa idealmente chega 
em sua maturidade com 7 a 
10 anos, isto é: a empresa fi-
nalmente se consolida com 
quase uma década de exis-
tência. Sempre existem as 
empresas exponenciais, 
mas estas são pontos fora 
da curva padrão e nunca 
a regra. A grande maioria 
das empresas ou segue essa 
curva média de maturação 
ou acaba fracassando. 

Outro ponto importante é 
não confundir dar tempo ou 
refletir sobre algum tópico, 
com inércia ou incapacida-
de de gestão. Deixar algum 
tema para reflexão ou criar 
um objetivo de mais longo 
prazo não significa que o 
negócio dará certo sem 
trabalho e suor. O tempo é 
adicionado na equação do 
trabalho, suor, dor e apren-
dizado. O chamado fail-fast 
é muito importante, mas às 
vezes não é possível testar 
algo de forma rápida, sendo 
necessário deixar o tempo 
maturar as ações da sua 
empresa. 

Assim como não é possí-
vel construir uma parede 
sem esperar o cimento 
entre os blocos secarem, 
todas as atividades pre-
cisam e devem ter um 
tempo para acontecer, é 
essencial buscar sempre 
calibrar qual deve ser esse 
tempo, sem pular etapas, 
pois esses “pulos” pode-
rão gerar um retrabalho 
futuro ou quem sabe até 
o fracasso. 

Assim, da próxima vez 
que você estiver analisan-
do, seja um investimento, 
seja sua empresa, seja sua 
carreira, seja sua vida, não 
se esqueça de incluir este 
fator e lembre-se: da mes-
ma forma que o sucesso 
vem rápido, ele pode aca-
bar imediatamente. 

Já o que é de fato bem-
-sucedido, graças à solidez 
do tempo que levou para 
ser conquistado, pode 
perdurar por muito anos. 

(*) - É presidente e sócio 
do LIDE Futuro. 

Rafael Cosentino (*) 
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D - Marketing Digital
A Adobe anuncia o lançamento da Experience League, plataforma 
gratuita criada para ajudar os clientes a desenvolverem habilidades em 
marketing digital e trocar conhecimento com outros profissionais de todo 
o mundo. A plataforma é personalizada de acordo com as necessidades 
do usuário e amplia a compreensão sobre as soluções de marketing. 
Usando os dados do perfil e uma combinação de IA, analytics e machine 
learning, a plataforma fornece recomendações personalizadas e únicas 
para cada usuário, baseadas no seu nível de experiência, preferências 
de aprendizado, objetivos específicos e interesses, de forma a ativar o 
melhor do potencial dos usuários. Confira em: (https://experienceleague.
adobe.com/#recom).

E - Gestão de Riscos 
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está com inscrições 
abertas para a primeira edição em português do curso online e gratuito 
sobre Gestão de Riscos em Projetos. As aulas são destinadas aos empre-
endedores, gestores, empresários, profissionais autônomos e estudantes 
universitários que desejam iniciar ou aprimorar sua jornada adquirindo 
conhecimentos sólidos sobre como gerenciar riscos em negócios. A 
capacitação terá início no dia 16 de abril, com conteúdo previsto para 
cinco semanas - em média são seis horas semanais. As inscrições podem 
ser feitas pelo link: (http://www.edx.org/course/gestao-de-riscos-em-
-projetos-de-desenvolvimento). 

F - Poderosos do Varejo
As perspectivas para a economia global e para o setor de varejo no mundo 
em 2020 ainda são incertas. Nesse cenário, a pesquisa “Os Poderosos do 
Varejo Global 2020”, elaborada pela Deloitte, identifica os 250 maiores 
varejistas em todo o mundo, com base em dados do ano fiscal de 2018, 
encerrado em junho do ano passado. Embora o cenário econômico 
brasileiro ainda esteja complexo, há sinais positivos de recuperação. 
O País está presente no ranking do relatório da Deloitte com quatro 
grandes redes varejistas: Via Varejo, na 143ª posição, seguida pelas 
Lojas Americanas (211ª), Magazine Luiza (238ª) e Raia Drogasil (239ª). 
A Via Varejo entrou no ranking nessa edição; as outras três empresas 
brasileiras já apareciam no relatório anterior.   

A - Contabilidade e Tecnologia 
A Conta Azul, fintech de gestão B2B mais inovadora do Brasil, anunciou 
a abertura dos ingressos da Conta Azul CON 2020, conferência que dis-
cutirá as inovações e transformações do mundo contábil. O evento será 
realizado nos dias 14 e 15 de outubro, no Transamerica Expo Center. 
A expectativa é reunir 5 mil profissionais contábeis de toda América 
Latina em 2 dias de conteúdos, que serão distribuídos em 5 trilhas e 
mais de 50 palestrantes. A novidade este ano é a criação de workshops 
que serão realizados no pré-evento, uma feira de negócios maior no 
espaço do evento de 18.000 m². Os ingressos do primeiro lote podem 
ser adquiridos pelo site (www.contaazul.com/con). 

B - Vagas de Empregos
A Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) divulga em 
seu site e redes sociais as oportunidades de emprego oferecidas pelas 
concessionárias que integram o Programa de Concessões Rodoviárias. 
As 20 empresas responsáveis pela operação e manutenção nos 9,8 mil 
km da malha concedida fecharam o ano de 2019 com um total de mais 
de 25,7 mil empregos e as oportunidades de uma vaga surgem a cada 
nova obra. A  agência atua como ponte entre os trabalhadores e as vagas 
oferecidas pelas concessionárias. No site  (http://www.artesp.sp.gov.br) 
foi criada uma página com os links para os "trabalhe conosco" das 20 
concessionárias do programa. 

C - Mediação Ambiental
No dia 6 de março, às 9h, em sua sede institucional, a OAB-SP traz 
para o centro do debate, os desafios e oportunidades da advocacia na 
mediação ambiental, em mais um evento da série “Café com mediação”. 
A proposta faz parte de um dos objetivos do desenvolvimento susten-
tável da Agenda 2030, da ONU, do qual a Ordem paulista é signatária. 
Glaucia Savin, presidente da Comissão de Meio Ambiente, explica que 
a ideia surge com a percepção de que na área ambiental, o Judiciário 
não consegue dar respostas adequadas aos conflitos. Com a participação 
de especialistas, busca-se entender qual é o principal empecilho para 
a mediação na área ambiental. A programação e as inscrições estão 
disponíveis no link: (https://bit.ly/2P4T7Oq).

G - Estudantes de TI
A Indra, uma das principais empresas globais de tecnologia e consultoria, 
abre inscrições para seu programa de estágio em tecnologias digitais. 
Ao todo, são 24 vagas para estudantes de Tecnologia da Informação 
que tenham disponibilidade para trabalhar nas cidades de São Paulo, 
Campinas e Rio de Janeiro. Os interessados em participar do processo 
seletivo devem se inscrever até o dia 2 de março por meio dos links: São 
Paulo (https://indra.gupy.io/jobs/169992); Campinas (https://indra.gupy.
io/jobs/170748); e Rio de Janeiro (https://indra.gupy.io/jobs/170776).

H - Master in Management 
A Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da FGV está 
com processo seletivo para um programa único no Brasil. Com inscrições 
abertas até o dia 6 de março, o Master in Management tem como foco 
recém-graduados de qualquer área de formação. Há duas possibilidades 
de formatos de curso para escolha do aluno. No regular, a duração é 
de 15 meses com aulas, somente em inglês, no período diurno integral. 
No formato de dupla graduação, as aulas ocorrem na FGV EBAPE e na 
Católica-Lisbon School of Business and Economics, em Portugal. Nesse 
caso, o curso dura 21 meses. O curso objetiva preparar os alunos para 
entrada imediata no mercado de trabalho no Brasil e no exterior (http://
ebape.fgv.br/en/programs/mim/home). 

I - Ensino 100% à Distância
A Multivix, o maior grupo educacional do Espírito Santo, implementou 
a assinatura eletrônica e transformou seus processos totalmente digitais 
para otimizar ainda mais a rotina dos alunos de EaD. Com a solução da 
DocuSign, empresa pioneira e líder em assinaturas eletrônicas, o grupo 
tornou o processo de matrículas e rematrículas mais prático, uma vez que 
não exige a presença do aluno nos polos de ensino para assinar os contratos, 
proporcionando que o estudante realize todos os trâmites com a faculdade 
remotamente. Adotar e desenhar um ambiente 100% digital e que facilite o 
ingresso do aluno que mora longe dos grandes centros, pode levar o acesso 
à educação a mais lugares. Saiba mais em: (www.docusign.com.br).

J - Estudos Eleitorais 
A Escola Judiciária Eleitoral do TSE (EJE/TSE), em parceria com a 
Comissão TSE Mulheres, prorrogou a data-limite para o envio de textos 
para a edição especial da revista 'Estudos Eleitorais' que será publicada 
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Os trabalhos pode-
rão ser enviados até o dia 15 de março para (eje.revista@tse.jus.br). O 
objetivo com a edição especial da publicação é traçar um panorama e 
contextualizar a realidade e os avanços das mulheres nas questões que 
envolvem a participação feminina na política e sua representatividade 
nos espaços de poder. Serão aceitos vários gêneros textuais, como ar-
tigos, poesias, contos e ensaios, que podem ser escritos em coautoria. 

Os setores beneficiados serão a indústria, 
o comércio e os serviços.

A chegada da Nova Geração 
de caminhões Scania revolucionou o mercado.

O programa usará meto-
dologias e ferramen-
tas de baixo custo 

para melhorar a capacidade 
de gestão e de produção, re-
duzir desperdício e aprimo-
rar processos, em um cenário 
de transformação digital. Os 
setores beneficiados serão 
a indústria, o comércio e os 
serviços.

Para participar do progra-
ma, as empresas devem se 
cadastrar no portal Brasil 
Mais e responder a uma 
avaliação do grau de maturi-
dade, de produtividade e de 
gestão. Depois dessa etapa, 
a companhia será encami-
nhada para o atendimento 
assistido do Senai, no caso 
das indústrias, ou para o 
Sebrae, para as empresas dos 

Aposentados podem 
acessar extrato do 
Imposto de Renda

O demonstrativo está dis-
ponível no Portal Meu INSS, 
com login e senha. Caso 
seja o primeiro acesso, é 
necessário fornecer os dados 
solicitados na área de login 
e fazer o cadastro, criando 
uma senha com, no mínimo, 
com nove caracteres, pelo 
menos uma letra maiúscula 
e um número. Ao acessar o 
sistema com a senha, basta 
escolher a opção Extrato 
para Imposto de Renda, do 
lado esquerdo da página, e 
emitir o documento.

É possível ainda retirar 
o extrato nas agências do 
INSS, com agendamento 
prévio. Para isso, é neces-
sário acessar o Meu INSS, 
informar os dados pessoais 
na área de login, clicar em 
“não sou um robô” e depois 
em “continuar sem login”. 
Em seguida, clicar em Novo 
Requerimento e digitar a 
palavra extrato no campo 
de pesquisa para selecionar 
o serviço desejado. 

Compareça à unidade do 
INSS indicada no Meu INSS, 
no dia e hora marcados, com 
os documentos necessários. 
Para mais conforto aos cida-
dãos, o INSS recomenda que 
a obtenção do extrato seja 
feita pela internet. Também é 
possível fazer o agendamen-
to pelo telefone 135 (ABr).

O Índice da Confiança da Indústria (ICI) 
cresceu 0,7 ponto na prévia de fevereiro em 
relação ao número consolidado de janeiro, 
segundo dados divulgados ontem (19) 
pela Fundação Getulio Vargas. Com isso, 
o indicador chegou a 101,6 pontos, mesmo 
patamar de setembro de 2013.

A alta da confiança foi resultado da melhora 
da percepção dos empresários em relação 
ao momento presente. O Índice de Situação 

Atual teve alta de 1,7 ponto, passando para 
101,4 pontos, o maior valor desde outubro 
de 2013 (101,6 pontos).

Já o Índice de Expectativas, que mede a 
confiança no futuro, recuou 0,3 ponto, para 
101,7 pontos. O resultado preliminar de feve-
reiro indica alta de 0,5 ponto percentual do 
Nível de Utilização da Capacidade Instalada 
da Indústria (NUCI), para 76,2%, o mesmo 
valor outubro de 2018 (ABr).

A expectativa da Scania 
para 2020 é de crescimento 
nas vendas em todos os seus 
mercados de atuação: cami-
nhões, ônibus, serviços e mo-
tores industriais, marítimos 
e para geração de energia. 
O portfólio com as melhores 
soluções do mercado, a rede 
e equipes mais bem prepa-
radas, a real parceria com os 
clientes e uma esperada con-
tinuidade do aquecimento 
da economia nacional são os 
principais ingredientes para 
as perspectivas positivas. 

A maior novidade para o 
mercado de 2019, a Nova Ge-
ração de caminhões com 12% 
a mais de economia em com-
paração à anterior, registrou 
mais de 12.000 encomendas.  
“Para 2020, ainda existem 
algumas incertezas sobre os 
rumos das economias global 
e nacional, por isto estamos 
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Programa Brasil Mais pretende 
atender 200 mil empresas até 2022
Concebido como um programa para melhorar a gestão e a produção das micro e das pequenas empresas, 
o Brasil Mais pretende atender 200 mil empregadores até 2022, informou o Ministério da Economia

Sebrae oferecerá orientação 
técnica e consultorias indi-
viduais, para que os micro 
e pequenos empresários 
aperfeiçoem habilidades e 
práticas gerenciais. 

Em nota, o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles, 
destacou que o aumento 
da produtividade brasileira 
passa pelas micro e peque-
nas empresas, que concen-
tram 99% dos negócios do 
país. “Acreditamos que o 
Brasil Mais será a porta de 
entrada para disseminar 
melhorias gerenciais e 
inovações tecnológicas de 
modo a aumentar a parti-
cipação dos pequenos ne-
gócios no PIB, de 27% para 
40% na próxima década”, 
ressaltou (ABr).

demais setores que faturam 
até R$ 4,8 milhões por ano.

O Senai atenderá indús-
trias de 11 a 499 funcio-
nários. Fará a capacitação 
profissional, promovendo o 
aprendizado coletivo em gru-

pos de seis a oito empresas, e 
conduzirá consultorias espe-
cializadas em práticas e tec-
nologias que potencializem 
os resultados da produção, 
com base nas metodologias 
de manufatura enxuta. Já o 

Scania prevê alta nas vendas de 
caminhões, ônibus e serviços

com um otimismo moderado 
neste momento. Mas, a fase 
da Scania no Brasil é ótima e 
nossas projeções são de cres-
cimento em todos os segmen-
tos”, afirma Roberto Barral, 
vice-presidente das Operações 
Comerciais da Scania no Brasil. 

“Vai avançando também nos-
sa jornada liderando o sistema 
de transporte para ser mais 
sustentável. Em 2020, temos 
mais dois importantes passos 
com a tecnologia de motores 

a gás e/ou biometano com 
as entregas dos caminhões 
a partir de abril e o início 
das vendas dos ônibus, no 
segundo semestre”. A Scania, 
parceira líder na transição 
para um sistema de transpor-
te mais sustentável, acredita 
que em 2020 o mercado de 
caminhões em que atua, 
acima de 16 t (semipesados 
e pesados), deverá crescer 
entre 10% e 15% na compa-
ração com 2019 (AI/Scania).

Confiança da indústria cresce 0,7 ponto
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 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: VITOR FRIED FREIRE, profissão: operador de loja, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Batista Freire e de Ivanilda Fried Galdino. 
A pretendente: CAMILA SAnTOS RODRIGuES, profissão: fiscal de caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Teodozo Rodrigues e de Maria 
Eunice Santos Paixão.

O pretendente: WAnDERLEI MARTOn, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1960, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Geraldo Marton e de Therezinha de Souza Marton. A pretendente: 
FABIAnA DA ROChA BRITTO, profissão: atendente de nutrição, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson da Rocha Britto e de Vera Lucia Marcellos de Britto.

O pretendente: ADíLIO MADEIRA MIRAnDA, profissão: armador de ferro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ipatinga, MG, data-nascimento: 23/06/1990, residente e domiciliado 
em Ipatinga, MG, filho de José Marcelo de Miranda e de Elza Gomes Madeira. A pre-
tendente: LILIAnE GOMES DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, 
naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 15/04/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Henrique da Silva e de Josefa Gomes da Silva.

O pretendente: RODOLFO FERREIRA LIMA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1992, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Jaci Ferreira Lima e de Irene Alves Ferreira Lima. A 
pretendente: MARIAnE TEnÓRIO FREIRE, profissão: auxiliar de classe, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Neimar Freire e de Simone Tenorio Ferreira Freire.

O pretendente: JILVAnDO DE JESuS, profissão: pizzaiolo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Pedro Alexandre, BA, data-nascimento: 22/03/1995, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Geovane de Jesus e de Jicelma de Jesus. O pretendente: 
GuSTAVO BERG DOS SAnTOS RODRIGuES, profissão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pombal, PB, data-nascimento: 10/01/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gutemberg Oliveira Rodrigues e de Antonia Jerusa 
dos Santos Rodrigues.

A pretendente: DOLânIA FERnAnDES XAVIER, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Riacho de Santana, BA, data-nascimento: 11/07/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dolzany Vieira Xavier e de 
Antônia Machado Fernandes Xavier. A pretendente: CARLA CRISTInA BARBOSA DE 
SOuzA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Canarana, 
BA, data-nascimento: 17/05/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Barbosa de Souza e de Josefa Pessoa dos Santos.

O pretendente: MARCOS hORTEnCIO DA CRuz, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1979, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elisiario Hortencio da Cruz e de Josefa da 
Conceição Cruz. A pretendente: VALESkA nunES XAVIER, profissão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Nunes Xavier e de Aurenita 
Rosa da Conceição Xavier.

O pretendente: FRAnCISCO DAS ChAGAS GOMES DA SILVA, profissão: laqueador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Barão de Grajaú, MA, data-nascimento: 20/11/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Gomes da Silva e de 
Maria José Pereira da Silva. A pretendente: MIRIAn BARBOSA, profissão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Antônia, PR, data-nascimento: 07/04/1967, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Barbosa e de Maria do Carmo Barbosa.

O pretendente: CRISTIAnO DE JESuS SATuRnO, profissão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Neci de Jesus Saturno. A pretendente: 
CInTIA SAnTOS DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luis Melo de Oliveira e de Aurelia Santos do Vale.

O pretendente: PAuLO ROBERTO DE SOuzA SIDOu, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 03/08/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Pereira Sidou e de Rita de Souza Sidou. 
A pretendente: IVOnETE CAMILO DE LELIS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Camilo de Lelis e de Maira José Romão de Lelis.

O pretendente: WELLInGTOn APARECIDO DE TOLEDO COTRIM, profissão: auxiliar 
de cozinha, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdinei Aparecido Cotrim 
e de Fernanda de Toledo Cotrim. A pretendente: kETELyn nATáLIA DE LIMA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Peixoto 
da Silva e de Jucicleide Ferreira de Lima Silva.

O pretendente: MARCELO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio da Silva e de Raimunda Francisca da Silva. A 
pretendente: MAGnA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ercília Maria da Silva.

O pretendente: BRunO DA SILVA PAIVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 04/06/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Carlos Paiva e de Angela Maria Felinto da 
Silva Paiva. A pretendente: MARIAnA DE OLIVEIRA PISTELLI, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cesar Pistelli e de Claudia Lucia de Oliveira.

O pretendente: FRAnCISCO DIEGO DOS SAnTOS SILVA, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Açailandia, MA, data-nascimento: 10/03/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Oliveira da Silva e de Maria 
Francisca dos Santos. A pretendente: REnATA CARVALhO DA SILVA, profissão: bal-
conista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Edinilson da Silva e 
de Nalva da Silva Carvalho.

O pretendente: VInICIuS PEREIRA SEVERO, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Moreira Severo e de Maria 
Helena Pereira. A pretendente: InêS LIMA BEzERRA, profissão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Bezerra Primo e de Maria de Lourdes de Lima.

O pretendente: FARLEI PEREIRA FREIRE, profissão: atendente de negócio, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rubens Freire e de Maria Eliza 
Alves Pereira Freire. A pretendente: LARySSA CRISTIAnA VEnTuRA CORDEIRO, 
profissão: desenhista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderlei de 
Moraes Cordeiro e de Ivani Ventura de Moraes Cordeiro.

O pretendente: ALESSAnDRO MARquES DOS SAnTOS, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/06/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marinho José dos Santos Filho e de 
Neusa Marques Pedro dos Santos. A pretendente: MARIA kéSGILA LEMOS DE OLI-
VEIRA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Acopiara, 
CE, data-nascimento: 04/07/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Lemos Ferreira e de Maria Zenaide de Oliveira.

O pretendente: FERnAnDO DE ARAuJO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Fernandes de Araujo e de Maria Aparecida de 
Araujo. A pretendente: STEPhAnIE kIMBERLy InnOCEnCIO DA SILVA, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/01/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Norival Germano da Silva 
e de Patricia Veronica Innocencio.

O pretendente: RODRIGO ALVAREnGA DE OLIVEIRA, profissão: educador físico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1990, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Carlos de Oliveira e de 
Rosemeire Idalgo Alvarenga de Oliveira. A pretendente: VEROnICA CARVALhO DE 
OLIVEIRA, profissão: consultora de negociação, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz 
de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 12/02/1988, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alberto Andrade de Oliveira e de Vanda Lucia Carvalho de Oliveira.

O pretendente: JOSé VICEnTE VIEIRA FILhO, profissão: instalador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Caetés, PE, data-nascimento: 18/09/1970, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vicente Vieira e de Maria Anunciada da 
Conceição. A pretendente: RAyAnnE MACEDO DOS SAnTOS, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Alves dos Santos e de Sandra 
Maria Macedo Tavares da Silva.

O pretendente: PEDRO CIRILO GOMES, profissão: mecânico de refrigeração, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Flora Rica, SP, data-nascimento: 25/08/1962, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Cirilo Gomes e de Maria 
Gonçalves Nascimento. A pretendente: JOSEFA JOzInEIDE BEzERRA BARBOSA, 
profissão: cuidadora, estado civil: viúva, naturalidade: São João do Tigre, PB, data-nas-
cimento: 26/12/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Luiz Barbosa e de Eunice Bezerra Barbosa.

O pretendente: FABIO DE PAuLO RODRIGuES, profissão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1979, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Ademir Rodrigues e de Maria Leonice de Paulo Rodrigues. 
A pretendente: SAnDRA BARBOSA DA COSTA, profissão: gestora de RH, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilmar Margarida da Costa e de 
Sandra Maria Barbosa.

O pretendente: EDIVALDO BEnTO DOS SAnTOS, profissão: mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São João do Ivaí, PR, data-nascimento: 18/06/1958, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonas Bento de Melo e de Analieta Alves 
de Melo. A pretendente: nEIDE GLORIA PInTO, profissão: assistente de vendas, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Lunardelli, PR, data-nascimento: 09/01/1968, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Emidio José Pinto e de Gloria José Pinto.

O pretendente: BRunO LuAn ALVES DO nASCIMEnTO, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 19/05/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Antonio do Nascimento e de 
Carmelucia Alves de Araujo. A pretendente: BRunA MAXIMO BARBOSA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Goiânia, GO, data-nascimento: 
28/03/1997, residente e domiciliada em Aparecida de Goiânia, GO, filha de Adeladio 
Maximo Barbosa e de Gleicy Fabiana da Silva.

O pretendente: hEnRIquE DA SILVA nOVAIS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Lourenço da Mata, PE, data-nascimento: 27/07/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edinei da Silva Novais e de 
Simone Maria da Silva. A pretendente: SuLAMITA TEnORIO DE OLIVEIRA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São José dos Campos, SP, data-nascimento: 
15/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos 
Tenorio de Oliveira e de Ester Batista Eleuterio de Oliveira.

O pretendente: JAíRO GOnzAGA DA SILVA, profissão: borracheiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Cupira, PE, data-nascimento: 01/12/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Gonzaga da Silva e de Juraci Gonzaga da 
Silva. A pretendente: ELIELzA nASCIMEnTO SILVA, profissão: auxiliar de higienização, 
estado civil: solteira, naturalidade: Barra do Rocha, BA, data-nascimento: 18/07/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gildesio dos Santos Silva 
e de Helenisia Nascimento Silva.

O pretendente: ROnALDO FERREIRA DE ALkMIM, profissão: tapeceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Araujo de Alkmim e de Anisia Ferreira de 
Jesus Alkmim. A pretendente: kELLy RODRIGuES GOnçALVES, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/04/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Aparecido 
Gonçalves e de Neurilde Rodrigues de Almeida Gonçalves.

O pretendente: MOISéS GOnzALEz DE ALMEIDA, profissão: operador de máqui-
nas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1972, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Toledo de Almeida 
e de Marlene Gonzalez de Almeida. A pretendente: CLAuDIA DuTRA DE OLIVEIRA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/06/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz de Oliveira 
e de Amalia Dutra da Silva.

O pretendente: CARLOS ROBERTO FARIA BAChETTE, profissão: ajudante de mo-
torista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Bachette e de Ma-
dalena Faria Bachette. A pretendente: PATRíCIA BELO ALVES DE SOuzA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Alves de Souza e 
de Angela Maria Belo de Souza.

O pretendente: DAnILO LEãO DA SILVA, profissão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Correia da Silva e de Neusa dos Santos 
Leão da Silva. A pretendente: SuELLEn ALVAREnGA, profissão: técnica em saúde 
bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1995, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Nelson Alvarenga e de Maria José 
Gomes de Souza Alvarenga.

O pretendente: ALEX ALFREDO DOS SAnTOS, profissão: subgerente operativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1973, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Alfredo Clemente dos Santos e de Luzia Teixeira 
dos Santos. A pretendente: VAnESSA RAMOS DA SILVA, profissão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Ramos da Silva e de 
Miriam de Lima da Silva.

O pretendente: MARCELO ROChA SPILLA, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1994, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Rogerio Spilla e de Marta Rocha dos Santos. A pretendente: 
ThAyná CRISTInA PESSOA WhITTAkER, profissão: vendedora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Eduardo da Silva Whittaker e de Maria 
de Fatima Pessoa Whittaker.

O pretendente: RAy SAnTOS CALAIS LIMA, profissão: técnico em eletrônica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ponte Nova, MG, data-nascimento: 27/05/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Bosco Calais Lima e de Maria do 
Carmo dos Santos Lima. A pretendente: JúLIA LOuRES BARBOSA, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Loures Barbosa e 
de Edna Cristina Alves Barbosa.

O pretendente: JéFERSOn JúnIO FERREIRA DA SILVA MARCELInO, profissão: 
porteiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Cláudio, MG, data-nascimento: 12/02/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Raimundo Marcelino 
e de Eliana Ferreira da Silva. A pretendente: káTIA DEBRAnDO LAPA, profissão: au-
xiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/07/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Danilo Luiz 
Carlos Lapa e de Maria de Lourdes Debrando Lapa.

O pretendente: ODAIR CORREIA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1971, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Perciliano Correia e de Carmelita Valentim Correia. A pretendente: 
VAnESSA MIRAnDA BARBOSA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jair Miranda Barbosa e de Maria Regina de Souza.

O pretendente: PAuLO VíCTOR DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 25/11/2000, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Leandro da Silva e de Gilvanete da Silva. A pre-
tendente: JOELMA DA SILVA SAnTOS, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/09/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edileuza da Silva Santos.

O pretendente: DAnIEL DA CRuz VIEIRA, profissão: gráfico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco da Chagas Vieira e de Conceição da 
Cruz Vieira. A pretendente: REBECA MAChADO DA SILVA, profissão: coordenadora 
de credenciamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/02/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Neraldo Augusto 
da Silva e de Marilza Machado da Silva.

O pretendente: EuCLIDES GOMES SILVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caetité, BA, data-nascimento: 04/02/1979, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues da Silveira e de Maria José 
Gomes da Silveira. A pretendente: VIVIAnE DE FATIMA SAnTOS SERRI, profissão: 
diarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Serri e de Marinês 
Santos de Souza Serri.

O pretendente: ALEX BRITO ALVAREnGA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Alvarenga e de Eliene Brito dos Santos. A 
pretendente: DEBORA REGInA DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 31/10/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aurea Bispo dos Santos Silva.

O pretendente: FRAnCISCO EDInALDO SOuSA SAnTOS, profissão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Jaime dos Santos 
e de Maria Moreira de Sousa Santos. A pretendente: JOELzA LEITE DA SILVA, pro-
fissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/01/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Estevam 
da Silva e de Francisca Furtado Leite.

O pretendente: JOnAS CuRVELO BuRITI, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Rubens Asevêdo Buriti e de Maria Sônia dos Santos Buriti. 
A pretendente: AnA PAuLA PEREIRA ALVES, profissão: auxiliar de marketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hildebrando Pereira Alves e de Maria 
Rosa Pereira Alves.

O pretendente: JORGE ARMAnDO SOuzA POLISzuk, profissão: cabeleireiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Armando Poliszuk e de Maria Naves 
de Souza. A pretendente: IVAnDELSA MEnDOnCA SEMEDO, profissão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cabo Verde, data-nascimento: 21/08/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manuel Semedo e de Salvadora 
Mendonca Dias.

O pretendente: FRAnkLIn SEVERO DA SILVA, profissão: estampador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Severo da Silva e de Neili Rosa da Silva. A 
pretendente: AnA CAROLInA ALVES SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Rocha Silva e de Jaciara Alves Carneiro.

O pretendente: PAuLO CELSO DE CAMPOS, profissão: segurança, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Júlio de Campos e de Aparecida de Matos Campos. 
A pretendente: DEnISE SILVEIRA MESquITA, profissão: professora, estado civil: viúva, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1970, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sadi Silveira e de Neusa Silveira.

O pretendente: FABRíCIO PABLO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Helena da Silva. A pretendente: JAquELInE 
SALES ESPInOLA, profissão: auxiliar de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Espinola e de Gislane Roberta Sales dos Reis.

O pretendente: WALkER DOuGLAS SAnTAnA DA SILVA, profissão: auxiliar de ex-
pedição, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Magno da Silva e 
de Antonia Maria da Silva de Santana. A pretendente: nATáLIA LIMA DA SILVA, profis-
são: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 
16/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juarez Lima 
dos Santos e de Rosineide Monteiro da Silva.

O pretendente: ELISEu RAMOS nOGuEIRA, profissão: técnico de seguros, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Olimpio Ramos Nogueira e de Maria 
Joana Ramos Nogueira. A pretendente: VIVIAnE REGInA DOS SAnTOS DELGADO, 
profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/06/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Humberto de 
Souza Delgado e de Silvia Regina dos Santos.

O pretendente: GELISVAn MIRAnDA SOuSA, profissão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itapipoca, CE, data-nascimento: 28/08/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel José de Sousa e de Judite Miranda Sousa. A 
pretendente: JOSILAInE DOS SAnTOS SOuSA, profissão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose João de Sousa e de Eliana Rosa dos Santos.

O pretendente: REGIS CORDEIRO DOS SAnTOS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/03/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nataniel Cordeiro dos Santos e de Nirza Batista dos 
Santos. A pretendente: EuGênIA BATISTA DE CARVALhO DOS SAnTOS, profissão: 
costureira, estado civil: viúva, naturalidade: Icó, CE, data-nascimento: 26/07/1973, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Silvano de Carvalho 
e de Josefa Batista de Lima.

O pretendente: DIEGO yukIO SOGABE DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Francisco da Silva e de Regina Hitoe 
Sogabe da Silva. A pretendente: TATIAnE ChAGAS DA SILVA, profissão: assistente 
social, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmario Santos Aleluia da 
Silva e de Nailde Chagas da Silva.

O pretendente: RODRIGO LázARO DE SOuSA ThuRLER, profissão: auxiliar de 
cartório, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/11/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cesar Cypriano Thurler 
e de Maria Augusta de Sousa Thurler. A pretendente: JuLIAnA LIMA DE MATOS, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 19/09/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Edivaldo 
Francisco de Matos e de Gildete Lima dos Santos.

O pretendente: ORISVALDO DE JESuS SAnTOS, profissão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itagibá, BA, data-nascimento: 23/05/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Olidio Abade Santos e de Helena Maria de Jesus. 
A pretendente: BETIzA VIEIRA DA Luz, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecida Vieira da Luz Silva.

O pretendente: GILMAR TRInDADE DA SILVA JunIOR, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 28/03/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilmar Trindade da Silva 
e de Maria Selma de Jesus. A pretendente: MIkAELLE SOARES FARIAS, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mariano Ozório 
Farias e de Valdirene Soares de Almeida.

O pretendente: CéSAR SILVA VIAnA, profissão: técnico em fibra óptica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Presidente Jânio Quadros, BA, data-nascimento: 04/05/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otacilio de Sena Viana e 
de Marilene de Jesus Silva. A pretendente: DAIAnE SILVA DuDu, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/09/1998, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Jose Ade-
milson Dudu e de Maria Auxiliadora da Silva Dudu.

O pretendente: VALTAIR ARMEnDAnI DA SILVA, profissão: designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Pedro da Silva e de Maria Lucia da 
Silva. A pretendente: JuLIAnE MARIA IzIDIO DA SILVA, profissão: biomédica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Izidio da Silva e de Marlete 
Aparecida Ferreira da Silva.

O pretendente: ELEnILDO DOS SAnTOS, profissão: artifice, estado civil: viúvo, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Osmir dos Santos e de Marta Curcino dos Santos. A 
pretendente: JuLIAnA CARVALhO FERREIRA, profissão: técnica de farmácia, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Inacio Ferreira e de Rianne 
Carvalho Alencar Ferreira.

O pretendente: JuVAnILSOn SILVA DOS SAnTOS, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Inhambupe, BA, data-nascimento: 13/07/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joseval dos Santos e de Isaltina Silva 
dos Santos. A pretendente: MIRIAn BRITO DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 10/01/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Brito dos Santos e de Loide 
Guimarães dos Santos.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: AnTOnIO CARLOS MAChADO DE JESuS, profissão: funcionário 
público federal, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, 
data-nascimento: 30/03/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filho de Antonio Machado de Jesus e de Luiza Maria de Jesus. A pretendente: TATIAnE 
MARTInS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 21/06/1986, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de Celso Almeida da Silva e de Sueli Rosa Martins.

O pretendente: ERICk DE SOuSA LIMA, profissão: policial militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 22/03/1997, residente e do-
miciliado em Guarulhos, SP, filho de Edmo Fernandes de Lima e de Celia Sousa Antonio. 
A pretendente: JADy CASALES LInARES, profissão: policial militar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/09/1999, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Linares e de Rosângela Casales Linares.

O pretendente: nAGIB BEz, profissão: engenheiro, estado civil: divorciado, naturali-
dade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 06/08/1956, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Assad Bez e de Janete Cilino Bez. 
A pretendente: LuAnA CRISTInA DE SOuSA GOMES, profissão: fisioterapeuta, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Tinto, PB, data-nascimento: 15/12/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz do Nascimento Gomes e de 
Sandra Cristina de Sousa Gomes.

O pretendente: ALCIDES VIEIRA JunIOR, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 14/03/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Alcides Vieira e de Lucia Eliane 
Maria Cabreira Romero Vieira. A pretendente: AMAnDA hyPOLITO FERnAnDES, 
profissão: gerente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-
nascimento: 25/08/1993, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Gilberto Fernandes e de Sueli Hypolito Fernandes.

O pretendente: GuILhERME FABRICIO ROSSI, profissão: analista de qualidade, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 08/05/1993, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Edison Geraldo Rossi 
e de Simone Fabricio Rossi. A pretendente: JéSSICA ALEXAnDRE EVAnGELISTA, 
profissão: analista pleno, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nas-
cimento: 14/01/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Luiz dos Santos Evangelista e de Maria de Lourdes Alexandre Alves.

O pretendente: ThIAGO OLIVEIRA SILVA, profissão: auxiliar técnico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 19/03/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Severino de Oliveira e 
de Gilseclea Balbino da Silva. O pretendente: MARCOS AnTOnIO MOTTA, profissão: 
professor, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, 
data-nascimento: 02/06/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filho de Joarez de Faria Motta e de Maria Lúcia Motta.

O pretendente: RAFAEL SEIJI huTEMMA, profissão: engenheiro de processo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 10/08/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Masanobu Hutemma e de 
Fatima Aparecida Hokama Hutemma. A pretendente: GISLAInE SAnTIAGO DE SOuzA, 
profissão: analista financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: em Santa Terezinha 
de Goiás, GO, data-nascimento: 15/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Abimael Souza de Carvalho e de Maria Santiago Leão Souza.

O pretendente: MARCOS CAMPOS LEOnARDI, profissão: jornalista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 23/04/1970, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Atilio Leonardi Filho e de Iane 
Campos Leonardi. A pretendente: TATIAnE DA COnCEIçãO CAVALCAnTE PEREIRA, 
profissão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, 
SP, data-nascimento: 06/09/1977, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de Ercules Cavalcante Pereira e de Madalena da Conceição Cavalcante. Es
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Aposta no O2O é certeira para se 
destacar no mercado

Saúde não se 
acessa pela prisão

Que tramitem no país 
projetos de lei para 
a prisão de pais que 
deixam de vacinar os 
filhos não surpreende

Expectativas de mais 
encarceramento para 
um país já recordista 

mundial em população pri-
sional correm por variados 
motivos, e é verdade que, 
entre nós, tem aumentado 
o número de não vacinados.

De acordo com pesquisa 
divulgada em 2019 pela 
Avaaz e pela Sociedade 
Brasileira de Imunizações, 
a cada dez brasileiros, sete 
acreditam em informações 
falsas quanto à vacinação. 

As entidades avaliam ne-
gativamente o contingente 
de possíveis 21 milhões de 
pessoas desprotegidas de 
doenças cuja erradicação 
depende disso. Das princi-
pais causas para a recusa da 
imunização, conforme o es-
tudo, constam as fake news. 
Contra essa mazela pouco 
fariam representantes, que 
se valem da mentira como 
estratégia política. 

A tensão entre Estado 
e família também se liga à 
recusa dos pais à vacinação 
de seus filhos. 

Os atritos acerca de quem 
apita mais alto sobre a in-
fância e a juventude acom-
panham as legislações e as 
políticas públicas dedicadas 
a essa parcela da população. 
As iniciativas inconstitucio-
nais contemporâneas de 
projetos como o Escola Sem 
Partido assim estampam. 
Há poucos anos, não menos 
conturbada, foi a proposta 
de proibição de castigos fí-
sicos pelos genitores contra 
os seus filhos. 

E quanto à vacinação 
obrigatória, argumenta-se 
que violaria a pretensa inge-
rência exclusiva das famílias 
sobre crianças e adolescen-
tes. Há campos de disputa 
nos quais se estabiliza que 
os pais é que têm a última 
palavra sobre os filhos. Que 
os genitores possam optar 
por iniciar, ou não, os filhos 
em alguma religião sem que 

o Estado interfira em prol da 
profissão de alguma fé em 
específico é exemplo disso. 

Em outros, por outro 
lado, também sem maiores 
controvérsias, estabiliza-se 
que compete ao Estado a 
última palavra. Que os ge-
nitores estejam obrigados 
a matricular os filhos, em 
dada faixa etária, em uma 
instituição educacional, 
é ilustrativo dos limites 
necessários ao poder pa-
rental. A tração oscilante 
neste cabo de guerra, 
habitualmente, ignora as 
personagens em nome de 
que mais se fala – crianças 
e adolescentes. 

O fetiche de autoritarismo 
se projeta sobre os adultos 
que se consideram legiti-
mados a qualquer decisão, 
ainda que injusta, quanto 
aos filhos. Do mesmo sinto-
ma antidemocrático padece 
um Estado cujas pretensões 
de prender só disparam. 
Os mais sérios estudos em 
segurança pública têm sido 
incisivos no sentido de que 
essa modalidade de respos-
ta é violenta, pouco efetiva 
e custosa. 

Por isso, da pergunta 
sobre a pertinência de pos-
sível previsão de pena de 
até um ano de prisão para 
genitores que não vacinam 
os seus filhos, é possível se 
livrar com facilidade: não é 
razoável a criminalização. 
Que se explorem medidas 
punitivas menos drásticas, 
como o empecilho de matrí-
cula escolar para jovens não 
vacinados. Desinformação, 
o centro deste debate, não 
se resolve do fundo de uma 
cela.

Da pergunta de que não 
se livra com facilidade é por 
que os mais sérios estudos – 
seja na pauta de segurança 
pública, que desaconselha 
o encarceramento, ou na 
pauta de saúde, que acon-
selha um encarte mínimo de 
vacinação infantil e juvenil 
– seguem negados pelos 
brasileiros. 

(*) - Advogada com ênfase em 
Direito das Famílias, é mestra 
e doutora em Direito (UFPR). 

Professora da Escola de 
Direito e Ciências Sociais da 

Universidade Positivo.

Lígia Ziggiotti de Oliveira (*)
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio
CNPJ (MF) nº 08.503.611/0001-64 - NIRE nº 35300200675
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária 2020

Ficam convocados os Srs. Acionistas da empresa Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio para se
reunirem em A.G.O., a ser realizada em 1ª convocação às 09h00 do dia 12/03/2020 e em 2ª convocação
às 09h30 do dia 12/03/2020, com qualquer número de acionistas presentes, na sede da Companhia sito na
Travessa Esparta, 60, Parque das Nações, Santo André/SP - CEP: 09210-110; a fim de discutir e delibe-
rar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras, referente ao ano findo de 2019; 2) Deliberar sobre a destinação do resulta-
do do exercício 2019; 3) Outros assuntos de interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à
disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei
nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, referente ao exercício encerrado em 31/12/2019.
Santo André, 20 de fevereiro de 2020. Toioco Shimoishi - Diretora Presidente.                       (20, 21 e 22)

Edital de Citação-Prazo de 20 dias. Processo Nº1004060-86.2015. 8.26. 0482. O(A) MM.Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Presidente Prudente, Estado de SP, Dr(a). Leonardo Mazzilli Marcon 
des, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ettiene Laiane Gomes Pereira, Brasileiro, CPF 404.175. 
278-70, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária por parte 
de Banco Toyota do Brasil S. A., alegando em síntese: que mediante contrato de financiamento 
para aquisição de bens, a requerida assumiu a garantia das obrigações e transferiu ao autor, em 
alienação fiduciária o veículo Marca TOYOTA, Modelo COROLLA XLI 1.6 16V 110CV MEC, Ano 
de Fabricação/Modelo 2006/2007, Chassi: 9BR53ZEC178552425, Cor: Preto, Placa: DRM0280, 
RENAVAM: 896649849, que foi apreendido no decorrer deste processo. Encontrando-se o réu em 
local ignorado, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Presidente Prudente, aos 03 de fevereiro de 2020 

O número de fusões e 
aquisições realizadas por 
empresas de São Paulo 
aumentou 39% em 2019 se 
comparado ao ano anterior. 
Com um acréscimo de 259 
operações em relação ao 
volume registrado em 2018 
(662), o Estado concretizou 
921 transações no último 
ano. Os dados são de pes-
quisa da KPMG realizada 
com 43 setores da economia 
brasileira. 

Em 2019, os dez setores 

que mais realizaram fusões 
e aquisições em São Paulo 
foram os seguintes: em-
presas de internet (247); 
tecnologia da informação 
(126); hospitais e labora-
tórios de análises clínicas 
(69); setor imobiliário (67); 
alimentos, bebidas e tabaco 
(35); telecomunicações 
e mídia (35); instituições 
financeiras (28); compa-
nhias de energia (27); e 
companhias de serviço (27) 
- (AI/KPMG). 

O cenário atual, tanto global, quanto doméstico, 
não favorecem um crescimento acelerado.

Ainda no início desse ano, a 
previsão do Produto Interno 
Bruto (PIB) era de 2,40%. A 
expectativa caiu em 0,10%. 
A queda da previsão está 
relacionada ao coronavírus 
e à negociação entre EUA e 
China, que pode prejudicar 
parte das exportações bra-
sileiras. Além disso, o fato 
do Presidente dos EUA, Do-
nald Trump tirar o Brasil da 
lista de países emergentes, 
ou seja, certos setores da 
economia brasileira devem 
perder proteção. 

Tudo isso pode afetar a 
velocidade de crescimento 
do PIB no país.

Guto Ferreira, Analis-
ta Político-Econômico da 
Solomon’s Brain, foi o pri-
meiro a afirmar abertamente 
que o crescimento não deve 
ultrapassar os 2,1%. “No 
fim do ano passado todos 
estimavam crescimento de 
2,5%, mas eu acredito que 
chegará no máximo em 

Quando o 
Certificado Digital 
pode ser exigido 
para MEIs

Os microempreendedores 
individuais (MEIs) podem 
utilizar certificados digitais em 
algumas situações, como para 
a emissão de Nota Fiscal Ele-
trônica (NFe) e no pagamento 
do eSocial. Embora não seja 
obrigatório para Micro Empre-
endedores Individuais (MEI), 
o Certificado Digital pode ser 
exigido em algumas situações 
específicas, de acordo com 
Maurício Balassiano, diretor de 
Certificação Digital da Serasa 
Experian.

Esses são os casos, por 
exemplo, de pessoas jurídicas 
que exigem a emissão de Nota 
Fiscal Eletrônica (NFe), de 
acordo com legislações es-
taduais e municipais. O MEI 
também terá de possuir um 
Certificado Digital no caso 
de pagamento de pró-labore, 
registro e remuneração de fun-
cionários por meio do eSocial.

Independentemente da exi-
gência, o uso do certificado 
pode ser uma vantagem para 
os pequenos empresários, na 
medida em que proporciona 
agilidade nas operações e mos-
tra profissionalismo e controle 
das próprias contas. Segundo 
a Receita Federal, o País pos-
sui, atualmente, mais de 9,6 
milhões de MEIs registradas. 
Para ais informações, acesse: 
(www.certificadodigital.com.
br) - (AI/SerasaExperian).

Por sua simplicidade 
e eficiência, as plata-
formas de compra e 

venda já são conhecidas dos 
consumidores: somente na 
OLX, são mais de 2 milhões 
de negociações concluídas 
por mês em suas 13 catego-
rias -- cerca de 50 vendas 
por minuto. Por isso, a OLX 
destaca 5 dicas para seus 
usuários comprarem para 
fazer a melhor negociação 
online. 
 1) Pesquise mais in-

formações sobre o 
comprador ou ven-
dedor: busque infor-
mações sobre quem 
está fazendo a nego-
ciação. Pergunte nome 
e sobrenome, onde 
trabalha e solicite ou-
tros dados que possam 
ajudar a identificá-lo, 
como pesquisa nas 
redes sociais. Se a 
pessoa parecer muito 
apressada, nervosa ou 
impaciente, desconfie;

Fique atento ao notar ofertas 
com valor muito abaixo do mercado.

As marcas usam o espaço virtual para 
atrair os clientes às lojas físicas.

As primeiras ações de 
O2O -- que significa Online 
to Offline --, surgiram em 
2015, mas muitas empresas 
ainda desconhecem o po-
tencial dessa metodologia 
que vem ganhando cada 
vez mais espaço. Trata-se 
de uma estratégia de ma-
rketing na qual as marcas 
usam o espaço virtual para 
atrair os clientes às lojas 
físicas, modificando a jorna-
da de compra de produtos 
e serviços. 

Para o CEO da ROI Mine, 
Murilo Borrelli, o ambiente 
digital tem muito espaço a 
ser explorado. “A conver-
gência entre os ambientes 
digital e físico, proposta do 
O2O, dinamiza o processo 
de compra e é uma resposta 
às tendências de consumo 
dos compradores. A relação 
se torna mais próxima, 
rápida e eficiente, com 
destaque para a interação, 
que é determinante no 
processo.” 

Vender online para ob-
tenção offline é uma re-
alidade para muitas pes-
soas e empresas, como os 
aplicativos de transporte 
e alimentação. “Os smar-
tphones já se tornaram 
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Cinco dicas para fazer a 
melhor negociação online
As compras online vieram para ficar no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm), a expectativa é que o setor cresça 20% em 2020, movimentando um volume de 
R$ 106 bilhões

 4) Pegou, pagou: não 
deposite ou realize 
transferências de va-
lor antes de receber o 
produto e fique atento 
a comprovantes falsos 
de depósitos. Prefira 
fechar a negociação 
em um local público e 
só faça o pagamento 
após ter sua compra 
em mãos;

 5) Utilize o chat: cen-
tralize a sua comu-
nicação via chat da 
OLX e evite migrar 
para outras platafor-
mas. Qualquer pes-
soa também pode 
denunciar práticas 
irregulares ou con-
teúdos indevidos por 
meio de um um botão 
de denúncia  pre-
sente em todos os 
anúncios. A iniciativa 
permite que a empre-
sa delete anúncios 
e bloqueie usuários 
denunciados (OLX).

 2) Preço justo: pes-
quise e fique atento 
ao notar ofertas com 
valor muito abaixo 
do mercado ou então 
com muitas facilida-
des. Por exemplo, se 
você busca um celular 
e encontra algo por 
menos da metade do 
preço e que o vende-
dor afirma estar em 

ótimo estado, isso é 
um sinal de alerta;

 3) Documentos: ao com-
prar produtos eletrô-
nicos, por exemplo, 
sempre peça a nota 
fiscal e outros docu-
mentos disponíveis. 
Essa é uma das formas 
de saber mais sobre o 
produto de interesse e 
tirar dúvidas técnicas; 

acessórios indispensáveis 
aos brasileiros, e 67% deles 
têm acesso à rede”, diz Bor-
relli. As empresas podem 
criar estratégias para se 
inserirem nesse mercado. 
Uma delas é apostar em 
aplicativos que vendem 
virtualmente e direcionam 
para estabelecimentos, 
onde a experiência online 
se converte em offline com 
a compra. 

A geolocalização é ou-
tra ferramenta funcional, 
pois as marcas conseguem 
saber onde o consumidor 
está e podem direcioná-lo 
às unidades mais próximas. 
Um aprimoramento dessa 

experiência é mostrar em 
qual loja existe estoque de 
um determinado produto 
para a compra no próprio 
estabelecimento. 

Essa realidade do ma-
rketing desenhou uma 
jornada de compra muito 
mais dinâmica e o processo 
não se limita somente aos 
smartphones. Afinal, são 
180 milhões de computa-
dores, notebooks e tablets 
espalhados pelo país, o 
que, segundo Borrelli, 
também corrobora para a 
viabilidade da metodologia 
O2O nas empresas. Fonte 
e mais informações: (www.
roimine.com). 

PIB brasileiro pode ter crescimento menor que o esperado?
conta do tanto de turistas e 
imigrantes asiáticos”.

Para ele, também vale a 
pena destacar o acordo entre 
EUA e China, que protagoni-
zaram uma guerra comercial, 
que acontecia desde 2018. 
Os países são os maiores par-
ceiros comerciais do Brasil, 
o que pode prejudicar parte 
das exportações brasileiras. 
“Há também a questão entre 
EUA e China, os dois maiores 
parceiros comerciais do Bra-
sil. Isso compromete parte 
do commodity brasileiro”. 
Para ele, a decisão de Trump 
de tirar o Brasil da lista de 
países em desenvolvimento, 
pode afetar alguns setores 
da economia por aqui. O 
Analista Político-Econômico 
afirma que os fatores devem 
cooperar para o crescimento 
a passos lentos. “Tudo isso 
alinhado, forma um cenário 
de crescimento bem abai-
xo das previsões”, conclui 
(Gueratto Press).

2,1%”. Ferreira aponta que 
o cenário atual, tanto glo-
bal, quanto doméstico, não 
favorece um crescimento 
acelerado. 

“Com as recentes ques-
tões, o país não tem espa-
ço para uma recuperação 
adequada, o que nos leva 
a acreditar ainda mais 
neste cenário de menor 

crescimento”. Além dis-
so, o Analista Político-
-Econômico pontua que o 
coronavírus é um fator de 
impacto considerável na 
economia global. “Tem um 
impacto no mundo inteiro 
pelo coronavírus, mesmo 
com um nível baixo de 
letalidade, há um impacto 
na economia mundial, por 

Fusões e aquisições em SP 
cresceram 39% em 2019
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Mudança

Matéria de capa
canaltech.com/reprodução

#tenhacicatrizes

Sumaia Thomas

ADEUS LIDERANÇA FEMININA!

Sumaia Thomas (*)

Você não leu errado, é isso mesmo. Quero 
dar adeus ao termo #liderançafemini-

na em todas as minhas publicações, discursos 
e narrativas, pois afinal de contas, não existe 
liderança masculina, existe? Nem tão pouco 
existe liderança de gênero, certo?

Na verdade, temos líderes que exercem a lide-
rança de forma admirável, inspiradora e eficaz.

Aliás, não existe o feminino da palavra líder 
nem no singular e nem no plural. Dizemos a líder, 
o líder, as líderes, os líderes e ponto. Líderes são 
pessoas para as quais atribuímos valores por 
seus pensamentos, ideias, realizações, conduta, 
resultados, comportamentos. São pessoas que 
nos inspiram no caminho a seguir e nos dão a 
direção por conseguirem enxergar além de onde 
estamos naquele momento.

Reflita sobre o significado de liderança e veja 

se este parágrafo introdutório te faz sentido 
para continuar lendo, pois vou definir o que é 
liderança para mim.

LIDERANÇA significa saber quem você é, o 
que quer e como traçar planos para atingir seus 
objetivos impulsionando o desenvolvimento 
das pessoas à sua volta. E para isso acontecer, 
existe uma exigência básica (#sqn): o autoco-
nhecimento.

LIDERANÇA é um estado, um posicionamento 
e não apenas um cargo que alguém lhe 
confere. LIDERANÇA é ação. LIDERANÇA é 
para vida pessoal, profissional e familiar, pois 
demanda assertividade, clareza e tato para 
conduzir a «turma» de qualquer uma dessas 
três áreas citadas. A tarefa é árdua, mas possível 
para qualquer gênero.

Então, por que será que há algum tempo 
falamos de liderança para mulheres, empode-
ramento feminino e feminismo? Bom, na minha 
opinião, nosso grau de consciência se expandiu, 

e com ele, ampliaram-se os questionamentos 
sobre eu e você, ele e ela, nós, eles e elas, e 
sobre o que de verdade importa. É tempo de 
ajustes nessa nomenclatura toda.

LIDERANÇA pode ser nata, pode ser 
aprendida e pode ser aperfeiçoada na prática. 
E para finalizar este breve artigo quero deixar 
uma frase, que apesar de não conhecer a autoria, 
adoro e reproduzo sem fim. A essência dela está 
no autoconhecimento (aquela exigência básica 
que não é tão fácil de aceitarmos e trabalharmos 
por conta do nosso ego), e diz assim:

“O líder é simplesmente uma pessoa que 
segue aquilo que acredita”.

Que possamos seguir certas(os) do nosso 
propósito com autenticidade. E que seu estilo 
de LIDERANÇA inspire muitas outras pessoas 
na jornada da vida.

Seja bem-vinda LIDERANÇA! 
#adeusliderançafeminina

Um beijo carinhoso

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  mãe de 
2 filhos, é especialista em gestão de carreira, possui 20 
anos de experiência em treinamento e desenvolvimento 

de líderes e atua apoiando profissionais e empresas a 
obter o equilíbrio entre maternidade e trabalho. É Pós 

Graduada em Processos de Gestão de Pessoas pela 
FIA/SP, certificada em Coaching com especialização em 

Neuro Coaching e em Action Learning Coach.

São Paulo, quinta-feira, 20 de fevereiro de 20206

TranSição de carreira na era digiTal: 
o que Você preciSa Saber 

Surgiram novas 
carreiras, novos 
caminhos e 
profissões que 
antes não existiam.

Andrea Tedesco (*) 

o mundo está em constante transformação. Porém, nunca 
havia mudado em uma velocidade tão rápida quanto nos 
dias de hoje! 

Alteramos não só a forma como nos relacionamos com as pes-
soas, como também o jeito de levar a vida profissional: seja na 
hora das empresas recrutarem pessoas ou até mesmo a forma 
como os candidatos passam por processos seletivos. Tudo mudou. 
Com isso, surgiram novas carreiras, novos caminhos e profissões 
que antes não existiam. 

É natural que, ao longo de tanta transformação, as pessoas se 
questionem mais e busquem derrubar muros entre a vida pessoal 
e vida profissional para focar em gestão de vida e carreira como 
algo unificado e interligado. Surgem, então, dúvidas como: qual 
é o meu real propósito profissional? Por que meu salário é tão 
injusto? O que me prende neste trabalho? Tenho medo de perder 
o emprego? Gosto do que faço? É aí que a ideia de mudar de 
área e começar a trilhar um novo caminho começa a aparecer. 

Mas como fazer essa transição de carreira? 
Primeiro, é importante entender os motivos pelos quais você deseja 

fazer essa mudança e olhar primeiro para dentro de si. Segundo, é 
necessário analisar o mercado e perceber quais são as oportunidades 
que conversam melhor com o que você já desenvolveu. 

Para finalizar, é importante ter apoio profissional de qualidade, 
com instituições que estejam conectadas com as necessidades 
desse novo mundo para saber como desenvolver esse plano ou 
até mesmo para aprender a construir um. 

Existem 6 passos simples que você pode começar a fazer 
em casa para montar seu plano de transição de carreira: 

passo 1 - Entender exatamente os motivos pelos quais deseja 
realizar essa mudança; 

passo 2 - Entender e aceitar que para transitar nesse novo 
mercado, deverá atualizar a sua forma de ver a si mesmo e ao 
mundo ao seu redor. Novo mindset de crescimento; 

passo 3 - Compreender o que está acontecendo com o mercado 
e quais são as novas necessidades de comportamento e conheci-
mentos técnicos que tenham mais a ver com as habilidades que 
já possui. Desta forma, fica mais fácil sincronizar competências 
e criar um novo produto pessoal/profissional; 

passo 4 - Desenvolver habilidade de aprender a aprender. 
Em um mundo complexo e volátil, a única certeza que temos é 
a incerteza. Isso significa que, para mudar de carreira, é preciso 
entender qual é o seu estado atual e qual estado desejado. Assim, 

fica mais fácil começar a entender o que significa essa habilidade 
essencial no mercado atual; 

passo 5 - Cuidar do seu gerenciamento de carreira. Uma habili-
dade extremamente fundamental para que você crie novos planos 
com clareza e que essas escolhas sejam sustentáveis, tornando 
você um profissional de alta empregabilidade, independentemente 
da sua senioridade. Quando você gerencia a sua carreira, você 
cria com clareza o seu estado desejado e quais caminhos precisa 
criar com clareza, foco, disciplina e prazos a fim de atingi-lo com 
máxima qualidade e de forma sustentável; 

passo 6 - Estude muito! Escolha uma boa instituição para 
adquirir a nova competência técnica que escolheu. Em tempos 
de grandes mudanças e novos processos, uma boa escola é aque-
la que além de oferecer um excelente nível de ensino técnico, 
proporciona desenvolvimento de competências comportamen-
tais desejadas pelo mercado atual, bem como ações diversas de 
construção de networking e te ensina como utilizar a sua rede 
de contatos a favor dos seus projetos (inteligência relacional). 

Locais que incentivam a troca, o aprender a aprender, contato 
com possíveis empregadores, ações de desenvolvimento inter e 
intra pessoal, bem como a criatividade, certamente lhe ajudarão 
a criar um plano forte e focado em sucesso. Mas afinal, existe 
momento certo para mudar de carreira? A resposta é sim! 

O momento ideal é quando você sentir que os caminhos pelos 
quais está seguindo hoje (carreira = caminho) não fazem mais 
sentido com a expressão da sua verdade e do seu propósito. Isso 
vale para um recém-formado ou mesmo para um engenheiro na 
faixa de 50 anos que quer buscar novas oportunidades no mercado. 

É importante aproveitar as oportunidades que o mercado ofere-
ce. Por estarmos vivendo em um mundo digital e todo conectado, 
o mercado de tecnologia está muito aquecido e promete ser pro-
missor para 2019. Sem dúvida, quem entender verdadeiramente 
o processo de transformação em que vivemos verá na tecnologia 
a grande necessidade de sobrevivência no mercado. 

Por fim, para evitar uma possível frustração durante ou depois 
da transição a palavra de ordem é planejamento. Sem entender 
as razões e sem planejar seus passos com disciplina, foco e ad-
ministração, a chance de frustração pode ser grande. 

Administrar a sua carreira após a transição continua sendo fun-
damental para que mantenha o seu nível de empregabilidade em 
alta. Você acompanha o que vem acontecendo com você e com o 
mercado, para que alinhe expectativas e desenvolvimento contínuo. 

(*) - É Mentora de Carreiras da Digital House, hub de educação para a formação 
de profissionais de alta performance para o mercado digital.É importante entender os motivos pelos quais você deseja fazer essa mudança.
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