
A digitalização não é o 
fim das impressoras no 
ambiente corporativo

O equipamento se 
reinventa e volta a 
ser uma plataforma 
essencial

O avanço do cloud 
computing e demais 
tecnologias que faci-

litam a automação de pro-
cessos foi visto pelas empre-
sas como uma oportunidade 
para não só desburocratizar 
suas estruturas, mas tam-
bém para reduzir despesas 
e aumentar a produtividade 
do negócio. Isso levou em-
presários e profissionais de 
TI a descartarem soluções 
de impressão, afirmando, 
inclusive, que essa prática 
estava com os dias contados 
no ambiente corporativo. 

O que poucos esperavam 
é que este equipamento se 
reinventasse e passasse a 
ser uma plataforma essen-
cial para organizações que 
desejam realizar uma trans-
formação digital completa. 
As estatísticas do mercado 
comprovam essa importân-
cia. As vendas do setor de 
impressão cresceram nos 
últimos dois anos, de acordo 
com dados da IDC Brasil. 

Em 2017, por exemplo, o 
aumento foi de 21% no total 
de equipamentos comercia-
lizados, enquanto que em 
2018 o percentual também 
foi significativo, com 8% de 
evolução e mais de 1,4 mi-
lhão de máquinas vendidas. 
Além disso, também houve 
crescimento na receita, com 
um faturamento total de 
US$ 727 milhões e aumento 
de 14,7%. 

A impressora torna-se 
essencial na jornada de 
transformação digital por-
que absorveu, como poucos 
equipamentos consegui-
ram, os diferentes recursos 
que o avanço da tecnologia 
proporcionou. Dizer que a 
máquina é multifuncional, 
portanto, não é mero dis-
curso de marketing. 

Hoje, ela consegue não 
apenas imprimir documen-
tos necessários para o dia a 
dia de uma empresa, como 
também pode digitalizar 
arquivos com o scanner, 

enviar tudo para a nuvem 
da organização e, ainda 
por cima, gerenciar todos 
os conteúdos de forma 
eficiente, permitindo que 
o colaborador encontre 
rapidamente no sistema de 
busca. 

Dessa forma, é natural 
que a digitalização de 
uma empresa passe pelo 
bom uso dos equipamen-
tos de impressão. Em 
suma: é preciso identificar 
documentos físicos que 
podem ser digitalizados, 
criar regras de acesso aos 
colaboradores diante do 
grau de importância de 
arquivos disponíveis na 
nuvem e elencar normas 
para impressão, evitando 
desperdício de materiais. 

Atualmente, é possível 
contar com o apoio e supor-
te de organizações especia-
lizadas em impressão, ca-
pazes de determinar quais 
equipamentos são mais 
indicados para os objetivos 
do negócio e até sugerir o 
serviço de outsourcing de 
impressão, uma espécie de 
terceirização para otimizar 
ainda mais este setor. 

O grande erro dos empre-
sários sobre transformação 
digital é acreditar que tudo 
deve ser digitalizado e dis-
ponibilizado na nuvem. Ain-
da que esta prática, quando 
bem efetuada, auxilia a 
reduzir custos e melhora 
o processo como um todo, 
o conceito é bem mais do 
que isso. 

Transformar a empresa 
digitalmente passa pela 
consciência das vantagens 
- e dos riscos - que as má-
quinas podem trazer na 
estrutura da organização 
e, principalmente, quais 
soluções realmente acres-
centam na rotina dos cola-
boradores. Por conta disso, 
as impressoras seguem 
importantes e estratégicas 
para aqueles que desejam 
crescer e se destacar nos 
próximos anos. 

(*) - É diretor comercial e sócio 
da Reis Office, empresa líder 

em outsourcing de impressão 
e soluções para digitalização, 

transmissão e armazenamento 
de documentos. 

Rodrigo Reis (*)

netjen@netjen.com.br
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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: RAUNI DE OLIVEIRA SILVA, profissão: empreiteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 02/07/1986, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Hugo Andrade da Silva e de Amides 
de Oliveira Silva. A pretendente: NATÁLIA DE MELLO ALVES, profissão: contadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
14/04/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Rubens 
Alves e de Janete Vieira de Mello Alves.

O pretendente: THIAGO CESAR HIGA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Campinas, SP, data-nascimento: 27/09/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Menoro Higa e de Lucia de Carvalho Higa. 
A pretendente: LUCIANE TANIA ARGENTE, profissão: gestora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 10/03/1973, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Pedro Argente e de Luzia 
Anastacia Scopelli Argente.

O pretendente: CÍCERO GOMES DE MELO, profissão: auxiliar de servios gerais, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Truçu, Município de Acopiara, CE, data-nascimento: 
18/09/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Manoel 
Gomes de Melo e de Luzanira Patrício de Melo. A pretendente: MARIA VALÉRIA PE-
REIRA DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Jucás, CE, 
data-nascimento: 05/08/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Bezerra de Souza e de Dalvina Pereira de Souza.

O pretendente: MESSIAS DO AMARAL NETO, profissão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 30/12/1970, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Messias do Amaral Filho 
e de Nair Bento do Amaral. A pretendente: ANDRÉA FERREIRA GONÇALES, profissão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, 
data-nascimento: 11/11/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Silley Ferreira Gonçales.

O pretendente: DIEGO COLETTI OLIVA, profissão: designer de aprendizagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Pirassununga, SP, data-nascimento: 10/12/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Carlos Oliva e de 
Carmen Silvia Coletti Oliva. A pretendente: CAROLINA RIBEIRO PÁTARO, profissão: 
designer de aprendizagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, 
SP, data-nascimento: 29/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Marcos Antonio Pátaro e de Silvelena Ribeiro Pátaro.

O pretendente: EDUARDO AUGUSTO AGNOLETTO, profissão: administrador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
30/10/1993, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Antonio Alfredo 
Agnoletto e de Alessandra Sousa Agnoletto. A pretendente: LÍVIA PEREIRA FRAZÃO 
RIBEIRO, profissão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha 
de França, SP, data-nascimento: 25/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdecy Frazão Ribeiro e de Celia Pinto Pereira.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A queda da previsão 
está relacionada ao 
coronavírus e à nego-

ciação entre EUA e China, 
que pode prejudicar parte 
das exportações brasileiras. 
Além disso, o fato do Pre-
sidente dos EUA, Donald 
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 2,1%”, afirma. Ferrei-
ra aponta que o cenário 
atual, tanto global, quanto 
doméstico, não favorecem 

O cenário atual, tanto global, quanto doméstico, não favorecem 
um crescimento acelerado.
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O Canadá está sofrendo com 
a falta de profissionais em 
diversas áreas, e a constru-
ção civil é uma delas. O país 
precisa de imigrantes para 
continuar com o crescimento 
populacional e econômico. “A 
taxa de desemprego atual no 
Canadá é a mais baixa desde 
a década de 1970. O proble-
ma não é a falta de emprego 
em si, mas de trabalhadores 
especializados. E isso em 
muitas áreas, desde serviços 
mais operacionais até cargos 
em nível estratégico, mas a 
área da construção é uma das 
mais escassas. 

O Canadá precisa de traba-
lhadores estrangeiros, por isso 
a meta do governo é receber 
691 mil novos imigrantes entre 
2020 e 2021”, afirma Daniel 
Braun, diretor e presidente da 
Cebrusa, empresa que oferece 
soluções completas em imi-
gração para o país. Existem 
diversas oportunidades no 
setor da construção civil em 
todo o Canadá. Cada província 
possui demandas específicas 
de vagas.

Quebec, por exemplo que 
é um dos lugares com alta 
procura para trabalhadores, 
tem escassez nas seguintes 
áreas: tecnólogo em eletro-
mecânica, engenheiro civil, 

Canadá tem a fama de ser um país receptivo com imigrantes.
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Coronavírus - PIB pode ter 
crescimento menor que o esperado?
Ainda no início desse ano, a previsão do Produto Interno Bruto (PIB) era de 2,40%. A expectativa caiu 
em 0,10%

Os países são os maiores 
parceiros comerciais do 
Brasil, o que pode prejudi-
car parte das exportações 
brasileiras. “Há também a 
questão entre EUA e China, 
os dois maiores parceiros 
comerciais do Brasil. Isso 
compromete parte do com-
modity 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. “Com a 
retirada do Brasil da lista de 
países em desenvolvimento, 
diversos setores da nossa 
economia não estarão mais 
protegidos e serão prejudi-
cados”. 

O Analista Político-Econô-
mico afirma que os fatores 
devem cooperar para o 
crescimento a passos lentos. 
“Tudo isso alinhado, forma 
um cenário de crescimento 
bem abaixo das previsões”, 
conclui (Gueratto Press).

um crescimento acelerado. 
“Com as recentes questões, 
o país não tem espaço para 
uma recuperação adequada, 
o que nos leva a acreditar 
ainda mais neste cenário de 
menor crescimento”.

Além disso, 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 
conta do tanto de turistas e 
imigrantes asiáticos”. Para 
ele, também vale a pena 
destacar o acordo entre EUA 
e China, que protagonizaram 
uma guerra comercial, que 
acontecia desde 2018. 

Escassez de mão de obra no Canadá 
abre oportunidades para brasileiros

elétrico e industrial, técnico em 
desenho industrial, especialista 
em refrigeração, instalador de 
sistemas de segurança, solda-
dor, pintor de prédio, entre 
outras. Já Ontário precisa de 
profissionais como ajudante 
de pedreiro, de betoneira, 
carpinteiro, trabalhador para 
pavimentação em concreto e 
auxiliar de construção, demo-
lição e perfuração. 

A província da Colúmbia 
Britânica também necessita de 
pessoas na área da construção 
civil, como gerente ou superin-
tendente de construção, geren-
te de projetos de construção e 
empreiteiro geral. 

“Construção civil é sempre 
um setor aquecido em países 
em crescimento econômico”, 

ressalta Braun. Apesar da falta 
de profissionais em diversas 
áreas, o país está novamente 
entre as 10 economias do 
mundo, de acordo com a Tabe-
la da Liga Econômica Mundial. 
O PIB canadense foi de CAD$ 
1,731 trilhão em 2019.

“Isso só prova que uma das 
forças do Canadá é a imigra-
ção. Hoje, o país é dependente 
da imigração para continuar 
seu crescimento econômico. 
E com todos os esforços do 
governo nesse sentido, tanto o 
país tem se beneficiado como 
também aqueles que chegam 
por lá provenientes de todos 
os lugares do mundo”, analisa 
Daniel Braun.  

Outras informações: (con-
tato@cebrusa.com.br).

 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:

A pretendente: ANA CLAUDIA ANTONIA VIEIRA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1987, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aristides Bento Vieira e de Enizia Tania 
Vieira. A pretendente: CAROLINE ALMEIDA ARCANjO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1982, residente e 
domiciliada em Toronto, Canadá, filha de Nilton Arcanjo e de Olivinha Almeida Arcanjo.

O pretendente: NAILTON GOMES DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 07/04/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Neuza Gomes dos Santos. A pretendente: MARIA 
DOLORES BATISTA NUVENS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ouro Verde de Minas, MG, data-nascimento: 03/04/1964, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Batista Nuvens e de Tereza Maria da Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Stael Bahiense de Araujo - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: LEONARDO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia 01/06/1986, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Rodrigues e de Maria Regina Ferreira 
Rodrigues. A pretendente: KAIENE DA SILVA SOARES, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de crédito imobiliário, nascida em São Paulo, SP, no dia 10/04/1995, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Soares e de Cilene 
Aparecida da Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS ROSÁRIO DE jESUS, estado civil solteiro, pro-
fissão pedreiro, nascido em Salinas da Margarida, BA, no dia 06/10/1983, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Francisco de Jesus e de 
Maria da Luz do Rosário. A pretendente: ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profissão comerciante, nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 
10/08/1964, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Benedito 
Silva dos Santos e de Rita Costa dos Santos.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão 
técnico em celular, nascido em Castro Alves, BA (Registrado em Mutuípe, BA), no dia 
17/11/1989, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Marinalva 
dos Santos Rodrigues. A pretendente: SAMARA PEREIRA DE LIMA, estado civil solteira, 
profissão assistente tec. de celulares, nascida em João Pessoa, PB, no dia 18/03/1999, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Celestino e de 
Neide Jane Pereira de Lima.

O pretendente: MARCELO ROSA SILVEIRO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia 25/09/1987, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Silveiro e de Elizabeth José  Rosa Silvei-
ro. A pretendente: ALEXANDRA GIMENES CASTILHO, estado civil solteira, profissão 
representante comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia 07/04/1976, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Milton Gimenes Castilho e de Maria 
de Oliveira Gimenes.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: HERNÁN DAVID SILVA VERA, nascido em Assunção, República 
do Paraguai, no dia 08/12/1985, estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pablo Silva Rodas e de Fermina 
Vera Babañoli. A pretendente: CRISTIANE TINTA MARTINEZ, nascida nesta Capital, 
Brasilândia - SP, no dia 09/12/1989, estado civil solteira, profissão vendedora, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cristobal Martinez Moreno e de 
Victoria Tinta de Martinez.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

Rodovias concedidas 
terão a mais alta 
tecnologia

O ministro de Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, disse 
que as novas concessões de ro-
dovias estão sendo desenhadas 
com o que há de mais avançado 
no mundo. Segundo ele, as ro-
dovias Presidente Dutra e Rio-
-Teresópolis e o trecho da BR-040 
que liga o Rio de Janeiro a Juiz 
de Fora serão as estradas mais 
modernas do Brasil. "Às vezes as 
pessoas pensam que é simples-
mente duplicação, terceira faixa, 
passagem inferior, mas tem uma 
quantidade grande de serviços 
sendo agregados. O que tem de 
tecnologia de informação, o que 
tem de monitoramento, de câme-
ra de última geração a cada 500 
metros. Vai estar tudo conectado 
a um centro de controle e esta-
remos monitorando de Brasília", 
disse. O ministro fez uma longa 
apresentação de detalhes da con-
cessão da Via Dutra, no 1º Fórum 
de Desenvolvimento Sustentável 
da Costa Verde, na UFRRJ, em 
Seropédica (RJ). O evento teve 
como tema “Sem infraestrutura 
não há desenvolvimento”. Desde 
1996, a administração da rodovia 
é de responsabilidade da con-
cessionária CCR Nova Dutra. O 
contrato de concessão de 25 anos 
está próximo de encerrar.

A nova concessão deverá durar 
20 anos. O Ministério de Infraes-
trutura prevê R$ 32 bilhões de 
investimentos em melhorias na 
rodovia. A expectativa é de que 
as obras gerem 10 mil postos 
de trabalho e garantam uma 
arrecadação de R$ 2 bilhões em 
ISS, beneficiando os municípios 
por onde a rodovia passa. A pasta 
também estima que o pedágio 
será 20% menor. (ABr).
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