
Voluntariado para 
impulsionar a inovação e 
a transformação digital

Engajamento é uma 
palavra de ordem 
quando o assunto é a 
constante busca pela 
inovação na era da 
transformação digital

Neste sentido, as cor-
porações têm em-
preendido os mais 

variados esforços com o 
objetivo de adaptar seus 
ambientes de produção em 
algo que seja mais do que 
trabalho. Afinal, os especia-
listas afirmam que uma das 
principais características 
das novas gerações de talen-
tos profissionais é a busca 
por um objetivo maior. Uma 
causa. Um propósito naquilo 
que estão fazendo.

Não por acaso, envolver 
as equipes em atividades 
de voluntariado tem sido 
uma das iniciativas de maior 
sucesso para vencer este 
desafio. Está comprovado 
que, quanto mais alinhados 
à identidade corporativa, 
maior a contribuição dos 
colaboradores com outros 
projetos ou ações da organi-
zação, deixando de ser parte 
de algo para compor o todo.

A Neurotech, por exem-
plo, criou o Colab, grupo 
formado por colaboradores, 
para reforçar/fortalecer 
práticas sociais. 

O grupo é  estimulado a 
replicar ações que promo-
vam o desenvolvimento 
humano nas comunidades 
periféricas de Recife e, 
dessa forma, contribuir para 
que os jovens carentes, inte-
ressados em atuar no setor 
tecnológico, encontrem 
oportunidades no mercado 
de trabalho. Trata-se de um 
passo extremamente impor-
tante para que eles tenham 
condições de investir na 
construção de uma trilha 

de carreira dentro da área 
tecnológica.

Pesquisas como Perfil do 
Voluntariado Empresarial 
no Brasil III – CBVE e Além 
do Bem revelam que 85,5% 
das empresas concordam 
que a prática do programa 
de voluntariado empresarial 
melhora a imagem institu-
cional; 90,3% acredita que 
as ações voluntárias melho-
ram a relação da empresa 
com a comunidade; e 71% 
concorda que o voluntariado 
contribui para os objetivos 
estratégicos da empresa.

Também são relatados 
benefícios internos como 
o maior engajamento dos 
funcionários na empresa; 
percepção por 89% dos 
gestores de diferentes áre-
as de que o voluntariado 
empresarial forma um pro-
fissional melhor. Estudos da 
consultoria Conexão Traba-
lho mostram ainda que 62% 
consideram o programa de 
voluntariado um grande 
diferencial para escolha de 
um emprego.

Ações de voluntariado 
podem iniciar um podero-
so ciclo que promove um 
crescimento saudável não 
apenas do destinatário e 
do funcionário voluntário, 
mas também da empresa e 
da comunidade em geral. A 
Psicologia Positiva mostra 
que quanto mais emoções 
positivas no dia a dia, melhor 
o humor e menor o estresse, 
o que potencializa a criativi-
dade e o engajamento.

Mesmo falando em inova-
ção, o uso do voluntariado 
para promover a transfor-
mação nos remete à uma 
máxima antiga. Afinal, ele 
tem a capacidade de unir o 
útil ao agradável.

(*) - É Gerente Gente e 
Gestão da Neurotech 

(www.neurotech.com.br).

Tereza Helena Cavalcanti (*)
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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: MAURÍCIO SANTANA DA SILVA, profissão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 
30/10/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ismael 
Bezerra da Silva e de Aldevina Santana da Silva. A pretendente: JOSENICE ALVES 
DOS SANTOS, profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1979, residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Judite Alves dos Santos.

O pretendente: MÁRIO BRITO ROSSI, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 05/10/1966, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Rossi Filho e de Maria 
Thereza Brito Rossi. A pretendente: JULIA DE ARAUJO CAVALCANTE, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-
-nascimento: 21/01/1966, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Oscar Vieira Cavalcante e de Aurea de Araujo Cavalcante.

O pretendente: OTAVIO SABINO DO CARMO FILHO, profissão: agente sócioeduca-
tivo, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 
19/03/1965, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Otavio 
Sabino do Carmo e de Delvita Mendes dos Santos. A pretendente: ADENILZA PIERRI 
PALUDETO, profissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: em Londrina, 
PR, data-nascimento: 25/12/1969, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Orlando Paludeto e de Iracema Pierri Paludeto.

O pretendente: DANIEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de logís-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/03/1999, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Ferreira da 
Silva e de Edivânia Prado Pereira da Silva. A pretendente: HAILLA TEIXEIRA JESUS, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/01/2003, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Dion da Silva de Jesus e de Catia Teixeira da Silva Jesus.

O pretendente: ANDERSON DANIEL DE CAMPOS, profissão: auxiliar de laboratório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Jaú, SP, data-nascimento: 05/04/1982, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Marlene de Campos. A pretendente: 
NADIA RODRIGUES, profissão: micropigmentadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 14/11/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Eduardo Rodrigues e de Carmen Lucia Marcelino.

O pretendente: SALOMÃO CLAUDIO DOS SANTOS, profissão: cozinheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 26/06/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Claudio dos Santos e de 
Elizabeth Herrera dos Santos. A pretendente: LUIZA FERNANDES DE LIMA LAMEIRA 
OTTERO, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em São Gonçalo, 
RJ, data-nascimento: 20/01/1997, residente e domiciliada em Mauá, SP, filha de Sidney 
Lameira Ottero e de Jackeline Fernandes de Lima.

O pretendente: HYAGO ALVES DE LIMA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 14/11/1999, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Igor Alberto de Lima e de Patricia Alves Betim. A 
pretendente: KAROLINE NETO DE ALMEIDA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/01/2000, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Edy Carlos de Almeida e de Viviane Neto de Almeida.

O pretendente: ANDERSON MALAMAN, profissão: analista de suporte, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/01/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Benedito João Malaman e de Marise 
Rodrigues Malaman. A pretendente: ADRIANA PORFIRIO DE AMORIM, profissão: técnica 
em nutrição, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
12/07/1986, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Paulo Porfirio 
de Amorim e de Ana Cleide Lopes Clemente de Amorim.

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: ORLANDO RODRIGUES JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
administrador de empresas, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 01/01/1975, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Rodrigues 
e de Marlene Dirce Ramhold Rodrigues. A pretendente: VIVIANE KELLY DI GIOIA, 
estado civil solteira, profissão advogada, nascida em Guarulhos, SP, no dia 26/12/1984, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Carmelino Di Gioia e 
de Marlene Rodrigues Di Gioia.

O pretendente: MARIO KIYOTAKA IKEDA, estado civil divorciado, profissão aposenta-
do, nascido em Assaí, PR, no dia 23/03/1945, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Raul Hiroshi Ikeda e de Kohana Ikeda. A pretendente: ADENIZIA 
ANTONIA CANDIDA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guapé, MG, no dia 
15/06/1981, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Aleixo Candido e de Virginia das Graças Candido.

O pretendente: MARCELO VITOR CARVALHO, estado civil solteiro, profissão músico, 
nascido em Itajobi, SP, no dia 12/12/1986, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de João Vitor Tadeu Carvalho e de Aparecida de Jesus Carlos 
Carvalho. A pretendente: AMANDA GONÇALVES SANTORO, estado civil solteira, 
profissão administradora, nascida em São Paulo, SP, no dia 25/01/1989, residente e 
domiciliada neste subidistrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Luiz Santoro e de Mari 
Gonçalves Santoro.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão motorista de aplicativo, nascido em Osasco, SP, no dia 10/12/1988, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio de Oliveira Santos e de 
Marta Oliveira Pontes. A pretendente: ANÉDIA NASCIMENTO RIBEIRO, estado civil 
viúva, profissão escrevente, nascida em Brumado, BA, no dia 26/05/1985, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Anésio de Sousa Ribeiro e de 
Geracina Lina do Nascimento Ribeiro.

O pretendente: MARCOS VIEIRA DE MELO, estado civil solteiro, profissão 
cravador, nascido em São Paulo, SP, no dia 10/06/1976, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Vieira de Melo e de Josefa Freitas 
de Melo. A pretendente: ERIVALDA TENÓRIO CORDEIRO, estado civil solteira, 
profissão estagiária, nascida em Pedra, PE, no dia 31/12/1973, residente e domi-
ciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Joventino Tenório Cordeiro e de 
Josefa Fideles Bezerra.

O pretendente: RODRIGO SALGADO, estado civil solteiro, profissão vigilante de escolta, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 15/08/1981, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Maria Gorete Salgado. A pretendente: RITA DE CÁSSIA NO-
GUEIRA, estado civil divorciada, profissão vigilante, nascida em São Paulo, SP, no dia 
22/12/1969, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Orazyr 
Nogueira e de Maria José de Rezende Nogueira.

O pretendente: VALDEMIR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão operador de 
grampeadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia 01/07/1969, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio dos Santos e de Dausy Tereza de 
Almeida dos Santos. A pretendente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão passadeira, nascida em São Paulo, SP, no dia 19/12/1971, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Corcino dos Santos e 
de Irene Rosa dos Santos.

O pretendente: RODRIGO DA SILVA MENEZES, estado civil solteiro, profissão 
encarregado de expedição, nascido São Paulo, SP, no dia 28/02/1983, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Severino Gomes de Menezes e de 
Ivonete Correia da Silva Menezes. A pretendente: MARCELA FATIMA DE CARVALHO, 
estado civil solteira, profissão assistente financeiro, nascida em São Paulo, SP, no dia 
20/10/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio 
Pereira de Carvalho e de Rogeria Fatima de Carvalho.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Vinícius Teixeira (*) 

Entretanto, um erro 
comum que muitos 
líderes ainda come-

tem é considerar que essa 
transformação é apenas 
tecnológica. Com isso, diver-
sas falhas na execução das 
estratégias acontecem por 
não conseguirem encontrar 
e reter os principais ativos 
dessa jornada - os talentos. 
Pensando nisso, reuni seis 
princípios para que você, 
gestor, possa repensar seu 
processo de busca e reten-
ção desses profissionais. 
 1) Potencial é tão im-

portante quanto 
formação - Cada vez 
mais, grandes orga-
nizações estão inves-
tindo no potencial 
dos candidatos e não 
somente nos diplomas 
em universidades de 
prestígio. Segundo 
pesquisa realizada pela 
Infosys, notamos que 
as empresas melhores 
avaliadas em matu-
ridade digital estão 
propensas a contratar 
profissionais com gra-
duações tecnológicas, 
escolas técnicas e que 
tiveram conquistas 
que envolveram com-
promisso, dedicação e 
criatividade. 

  Segundo o estudo, 
profissionais que não 
tiveram uma situação 
privilegiada e que de-
monstraram persistên-
cia durante a carreira, 
são mais motivados, 
resilientes e ágeis. 

 2) Diversidade acima 
de homogeneida-
de - Do ponto de 
vista social, todos nós 

A arte de buscar e 
desenvolver talentos na era da 

Transformação Digital
Um grande investimento vem sendo realizado ano após ano para transformar digitalmente as empresas 
de todos os segmentos, em todo o mundo

compreendemos - ou 
deveríamos compre-
ender -, nosso papel 
em promover um am-
biente diverso, com 
oportunidades iguais 
a todos os indivíduos. 
E do ponto de vista de 
negócios? Diversidade 
traz ganhos? Sim! Em-
presas que agem assim 
já entenderam que 
os negócios precisam 
dessa mistura de per-
fis. A diversidade de 
gênero, social, religio-
sa, étnica, cultural re-
sulta em equipes mais 
criativas, produtivas 
e significativamente 
mais conectadas com 
seus clientes. 

 3) Soft skills acima de 
Hard Skills - Em um 
mundo no qual as má-
quinas cada vez mais 
executam trabalhos 
repetitivos e com bai-
xo nível de cognição, 
desafios modernos exi-
gem habilidades de li-
derança, resolução de 
problema, criativida-
de, aprendizado con-
tínuo, comunicação e 
trabalho em equipe. 

Não quero dizer que 
as habilidades técnicas 
não são importantes, 
porém priorize suas 
contratações com base 
no perfil pessoal. 

 4) Fit Cultural acima 
de experiências - 
Dado que passamos 
mais de um terço de 
nossas vidas no am-
biente de trabalho, 
é importante que os 
funcionários sintam-se 
felizes e conectados 
com ele. Caso con-
trário, você terá um 
problema de reten-
ção e performance. O 
ajuste da cultura é o 
aspecto mais impor-
tante da retenção. Os 
funcionários que não 
se reconhecem nos 
valores da organização 
não ficarão satisfeitos, 
estão mais propensos a 
criar um ambiente de 
trabalho tóxico e estão 
mais propensos a sair. 

 5) Especialistas ou ge-
neralistas? Precisa-
mos de ambos -  Defina 
suas estratégias e refli-
ta sobre a melhor com-
posição de sua equipe. 

Projetos que exigem 
experimentação, onde 
o nível de incerteza 
em relação aos meios 
de execução é baixo, 
você precisa de um 
time generalista, com 
isso você elimina dire-
cionamentos viciados, 
aumenta velocidade 
de adaptação e reduz 
investimentos. 

  Projetos que exigem 
escala, onde o nível de 
incerteza e a escala da 
solução ou processo 
são altas, você pre-
cisa de uma equipe 
especialista, com o 
objetivo de aumentar 
assertividade e redu-
zir custos técnicos e 
organizacionais. 

 6) Treine e avalie os 
talentos constante-
mente - Na medida 
que seus talentos se 
desenvolvem, passam 
a atuar de maneira 
autônoma, assertiva 
e criativa. Por isso, 
garanta o acesso a 
programas e condições 
para que todos se ca-
pacitem, de forma con-
tínua, em tecnologias 
e métodos relevantes 
para suas funções. 

Porém, tão importante 
quanto a capacitação é a 
existência de um processo 
efetivo de avaliação, como 
forma de reconhecer esse 
desenvolvimento, direcio-
nar os próximos passos e 
traçar as estratégias para 
que o profissional siga 
construindo uma carreira 
de sucesso. 

(*) - É head de Inovação da 
Infosys Brasil. 
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Devido, em grande parte, à 

incorporação de novas ferra-
mentas digitais e tecnológicas 
pelas empresas, os locais de 
trabalho estão evoluindo ra-
pidamente. 

O principal motivo é a in-
tenção de aumentar a produ-
tividade, melhorar a qualidade 
do trabalho e a experiência 
dos colaboradores. Mas qual 
a real influência da tecnologia 
no desenvolvimento e no ge-
renciamento de talentos? 

Segundo o relatório The 
Future of Work (o Futuro 
do Trabalho), publicado pela 
Ricoh, os trabalhadores acre-
ditam que as empresas devem 
disseminar o uso da tecnologia 
como porta de entrada para 
uma mudança significativa no 
trabalho. Três em cada quatro 
entrevistados (74%) conside-
ram que, à medida em que a 
automação de tarefas ganha 
terreno, o equilíbrio entre 
trabalho e vida pessoal fica 
mais evidente. 

Ou seja, a tecnologia tem 
o poder de libertar os profis-
sionais das tarefas repetitivas 
para que, assim, possam se 
concentrar em atividades de 
maior valor para a carreira 
e desenvolvimento pessoal, 
também trazendo vantagens 
competitivas para a empresa. 

O estudo também revelou 
que a maioria (61%) dos 
entrevistados está otimista 
em relação às oportunidades 
que a tecnologia trará para o 
local de trabalho, pois ela será 
fundamental para uma maior 
flexibilidade e colaboração no 
trabalho. Dessa forma, mais de 
três quartos dos entrevistados 
(77%) afirmam que não veem 
o avanço da tecnologia como 

um inimigo, pois acreditam 
que possuem as habilidades 
necessárias para manter e 
progredir em seu trabalho 
atual nos próximos dez anos. 

No entanto, à medida em que 
as organizações implementam 
mais soluções tecnológicas 
no local de trabalho, como 
robótica e inteligência artifi-
cial, os empregadores têm a 
responsabilidade de garantir 
que os profissionais tenham 
as habilidades certas para 
progredir em suas carreiras. 

Nesse momento, quatro em 
cada cinco (81%) trabalhado-
res esperam que seu emprega-
dor lhes forneça ferramentas 
e treinamento para se adap-
tarem a novas funções. Além 
disso, embora a colaboração e 
a flexibilidade sejam essenciais 
para o local de trabalho do fu-
turo, o relatório derruba o mito 
de que o escritório físico será 
uma coisa do passado. 

Apenas 28% dos trabalha-
dores dizem que escritórios 
físicos não devem existir nos 
próximos 10 anos e que todos 
vão trabalhar remotamente. 
Por outro lado, quase três quar-
tos (74%) dos trabalhadores 
acreditam que o trabalho flexí-
vel, certamente, será incluído 
em contratos no futuro. 

Mesmo com diferentes opini-
ões em relação ao trabalho no 
futuro, o estudo The future of 
work aponta a certeza de que 
a colaboração e a flexibilidade 
estarão no centro das opera-
ções. A promoção desses tipos 
de políticas será de grande 
importância para as empresas, 
ajudando a capacitar, motivar 
e, por fim, reter talentos. 

(*) - É vice-presidente de RH da 
Ricoh América Latina, empresa 

global de tecnologia. 

Tecnologia, um aliado essencial 
para promover a flexibilidade 

e colaboração do trabalho
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