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Como encantar seus 
clientes usando a 
neurociência aplicada 
ao marketing

Por Claudio Zanutim

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

A inovação consiste em novas ideias que são implementadas com 
sucesso econômico e geração de valor para o cliente e para a empre-
sa. Podem ser inovações em processo, produto, gestão ou modelo de 
negócio, ou também incrementais, quando alteram pouco a forma 
como as coisas são feitas, ou radicais. Ainda, podemos dizer que são 
disruptivas quando atingem novos mercados. Independente do tipo 
ou da classificação que assumimos, é natural que a forma de fazer 
a inovação acontecer nas grandes empresas tenha acompanhado a 
história do desenvolvimento da indústria.   

Inovação 4.0

Com o isolamento social, um dos setores que mais teve impacto 
direto foi o de eventos. Segundo dados da Associação Brasileira de 
Empresas de Eventos, 98% das empresas foram impactadas com a 
crise, tendo uma média de 12 eventos cancelados e sete remarcados. 
Neste cenário, alternativas foram encontradas para que alguns acon-
tecimentos tivessem continuidade, como lives no Youtube feitas por 
cantores no mundo inteiro. O universo acadêmico se adequou para 
promover aulas on-line, gravadas e ao vivo, permitindo aos alunos o 
andamento de seu semestre letivo e a continuidade dos estudos.   

Eventos virtuais de sucesso

Com a expectativa de início da retomada à nova normalidade, pós 
pandemia da COVID-19, é hora das empresas se estruturarem para 
reduzir os impactos desta freada brusca que o mundo e os negócios 
sofreram. É certo que esta crise não passará como num passe de mágica. 
Reflexos serão sentidos por muitos meses, ou melhor, anos. Alguns deles, 
previsíveis e cujos impactos podem ser minimizados ou tratados. Outros, 
imprevisíveis, o que reforça ainda mais a necessidade da estruturação 
de mecanismos de gestão de crises e riscos continuamente.   

Ações para reduzir as incertezas
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Negócios em Pauta

Atuação no Marketplace
Donos de pequenos negócios interessados em ampliar 

presença em marketplaces contam com novo espaço exclu-
sivo no Portal Sebrae. O comércio eletrônico é um processo 
irreversível, mais acessível a médias e grandes empresas. 
O site (https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/
parcerias) reúne orientações e conteúdos sobre como as 
micro e pequenas empresas podem atuar no ambiente de 
varejo online de marketplaces. A iniciativa faz parte da 
contrapartida da instituição na parceria com o Magazine 
Luiza para apoiar pequenos negócios que, devido à crise, 
buscam a internet como canal de vendas para seus produtos 
e serviços.    Leia a coluna completa na página 3
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EMPAtIA

A PANDEMIA QuE PAROu O MuNDO E 
ACELEROu O PROPósItO DAs MARCAs

    Leia na página 6

News@tI

série de eventos online

@A Quest Software, fornecedor global de software de 
gerenciamento e segurança de sistemas, realiza entre os 

dias 10 de junho e 3 de julho o Quest Tour 2020 para clientes 
e prospects. Devido ao momento atípico, a edição deste ano 
contará com uma série de eventos online com temas relacio-
nados à tecnologia, inovação e informação. Ao final de cada 
série, o participante será convidado para uma experiência 
de entretenimento VIP. O objetivo do Quest Tour é abordar 
diversos temas de forma abrangente mostrando como a com-
panhia pode ajudar os seus clientes a solucionar problemas 
enfrentados no cotidiano dos ambientes de TI (http://dsn.
marketing.adistec.com/marketing_campaigns/bpo/2020/
q2/30483.html).   Leia a coluna  completa na página 2

AI/Quest Software

Os inegáveis impactos 
causados pelo Coronavírus 
têm trazido à tona discussões 
sobre o quão burocráticos 
são os processos dentro das 
rotinas empresariais

trâmites comuns como assinatura 
de documentos, por exemplo, 

tornaram-se preocupantes em meio ao 
isolamento social e possível lockdown, 
pois ainda dependem de contato físico, 
transporte, uso de papel, filas de espe-
ra, entre outras práticas tradicionais. 

Em recente participação no webinar 
“2020, o ano da assinatura digital no 
Brasil”, transmitido pela Contraktor, 
a advogada e escritora Patrícia Peck 
expôs: “Você vê um país que desde 2005 
tem nota fiscal eletrônica e as pessoas 
são capazes de imprimir uma nota 
fiscal eletrônica para poder carimbar, 
rubricar e depois digitalizar e colocar 
de novo no sistema!”. Essa prática, 
classificada por ela como parte da nossa 
cultura,  inviabiliza os meios digitais e 
técnicos que o Brasil já tem para des-
burocratizar processos. E questiona:  
“A pessoa faz um curso online e o RH 
pede para imprimir o diploma digital! 
Qual é a validade jurídica de imprimir 
um diploma originalmente digital?”.

No entanto, ainda que por consequên-
cia da crise e queda no fechamento de 
negócios, profissionais e empresas que 
se viram obrigados a adotar o teletraba-
lho, passaram a buscar soluções com as 
quais possam exercer suas atividades 
sem maiores impactos e encontra-
ram-nas na tecnologia. Ferramentas 
e softwares que substituem o contato 
físico pela automatização, estão  sendo 
responsáveis por movimentar grandes 
negócios na crise. 

Entre as tecnologias mais estra-
tégicas podemos destacar aquelas 
focadas na formalização de docu-
mentos e utilizadas, principalmente, 
pelas áreas de: contabilidade, jurídico, 
comercial e financeiro, sendo esses, 
setores-chave quando o assunto é 
gestão de documentos e contratos nas 
instituições. Mudanças na Lei refletem 
que a tecnologia mais aderida nesse 
momento é a assinatura digital de 
documentos que, em suma, permite 

Como a pandemia fez o setor jurídico se 
revolucionar por meio da tecnologia
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a formalização digital e a distância de 
inúmeras transações comerciais, entre 
pessoas físicas e jurídicas, beneficiando 
diferentes verticais. 

Especialistas como Marcelo Buz, 
Diretor Presidente do Instituto Nacio-
nal de Tecnologia da Informação - ITI, 
consideram estas mudanças um marco 
na era digital, pois há 19 anos, quando 
foi divulgada a MP 2.200-2/2001 para 
regulamentar o uso da assinatura di-
gital, nenhuma modificação legislativa 
foi feita nos meios regulatórios dessa 
tecnologia. 

“A união européia, de 2001 para cá, 
já lançou três novas legislações sobre as 
assinaturas eletrônicas (...) O próximo 
desafio do País agora é entregar essa 
certificação digital na mão de cada bra-
sileiro”, disse Buz, também no webinar 
da Contraktor, startup especialista em 
gestão de contratos digitais. 

As mudanças legislativas na pande-
mia - A primeira divulgação, realizada 
em 19 de março, foi do Decreto nº 
10.278 que, resumidamente, faz com 
que a digitalização de documentos 
públicos ou privados produzam os 
mesmos efeitos legais dos documentos 
originais, mediante à assinatura digital 
no padrão da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP-Brasil, órgão 
do Instituto Nacional de Tecnologia 
da Informação, o ITI, presidido por 
Marcelo Buz. 

tivemos capacidade técnica e respaldo 
jurídico, praticamente desde 2001 pra 
cá e já estamos em 2020”. Para tanto, 
é necessário que o atual cenário de 
crise possa ser encarado como um 
aprendizado e, com as novas medidas 
regulatórias, seja o ambiente inaugural 
de uma visão mais otimista e acolhedora 
à Transformação Digital. 

Pequenos, médios e grandes ne-
gócios estão sendo beneficiados com 
tecnologias, destacando-se aquelas que 
promovem a manutenção e estabilidade 
da receita, reduzindo custos com papel, 
impressão, transporte e custas cartorá-
rias. As mais procuradas nesse sentido 
são as que fazem toda a gestão de 
processos. Um exemplo é a Contraktor, 
startup citada anteriormente. Sendo 
uma das pioneiras no Brasil, quando o 
assunto é documento digital, a startup 
centraliza toda a gestão de documentos 
em um único ambiente, evitando per-
das de informações, desorganização e 
gastos excessivos. 

Dentro do software é possível criar 
documentos do zero, fazer a revisão 
online e em equipe, enviar documen-
tos para o e-mail dos signatários, 
monitorar assinaturas e prazos, além 
de oferecer o armazenamento em 
nuvem, com segurança de dados e 
validade jurídica. Além de se destacar 
na crise por meio de sua inovação, a 
Contraktor tem recebido, por parte 
de profissionais e do ecossistema 
tecnológico, elogios e grande reco-
nhecimento devido ao lançamento da 
assinaturagratis.com, uma plataforma 
para assinar contratos eletrônicos de 
modo 100% gratuito e ilimitado e que 
democratizou a assinatura eletrônica 
para a população em 2020.

“Nosso objetivo é viabilizar a as-
sinatura de documentos na crise e, 
consequentemente, o fechamento 
de negócios entre empresas e profis-
sionais, independente do porte. Com 
isso, vamos fortalecer a defensabilidade 
da Transformação Digital no Brasil, 
enriquecendo o mindset daqueles 
ainda resistentes ao uso da tecnologia. 
Não podemos deixar a crise nos parar! 
Os desafios estão aqui e agora e nós 
vamos aprender com eles.”, declara o 
advogado e co-fundador da Contraktor, 
Bruno Doneda (Fonte: AI/Contraktor).

A segunda divulgação, feita em 14 
de abril, foi da Instrução Normativa nº 
79/2020 que diz respeito à participação 
e votação a distância em reuniões e 
assembleias de sociedades anônimas 
fechadas, limitadas e cooperativas, 
devendo as assinaturas dos membros 
serem feitas com certificado digital 
emitido por entidade credenciada 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP- Brasil ou qualquer 
outro meio de comprovação da autoria 
e integridade de documentos em for-
ma eletrônica. Já em 15 de Abril, foi 
divulgada a MP 951/2020, propondo 
que a emissão dos Certificados Digitais - 
documento de identificação necessário 
para emitir a assinatura digital - sejam 
emitidos a distância. 

Além disso, desde o dia 24 de abril, 
as Autoridades de Registro podem 
emitir certificados digitais por meio 
de videoconferência.  “Esta data é um 
marco para um novo momento da ICP-
-Brasil, é a maior renovação histórica 
em seus 19 anos”, celebrou Buz. O que 
esperar a partir de agora? Além de 
vencer o próximo desafio técnico de 
acessibilizar o certificado digital para 
a população economicamente ativa, o 
Brasil precisa vencer o desafio cultural 
do uso de papel. 

Ainda segundo Patrícia Peck: “O 
uso de assinatura digital sempre exi-
giu uma questão de mudança de usos 
e costumes, de cultura, mas sempre 

testes com hidroxicloroquina
A OMS anunciou ontem (3) que 

retomou os testes com a hidroxiclo-
roquina em pacientes infectados com 
o novo coronavírus (Sars-CoV-2). O 
medicamento estava suspenso do 
ensaio clínico desde o último dia 25 
de maio. A medida foi anunciada 
pelo diretor-geral da agência, Tedros  
Ghebreyesus, sob  decisão baseada 
em dados adquiridos pela OMS no 
projeto Solidariedade, com os resul-
tados dos testes dos pacientes que 
tomaram o remédio (Ansa).

Bruno Doneda, Advogado e co-Fundador da Contraktor.
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Será que precisava de uma pandemia 
para impulsionar a transformação 

digital no relacionamento com cliente?
Edmar Oliveira (*)

É isso exatamente que estamos 
vivenciando no caso da transfor-
mação digital no relacionamento 

com o cliente. A pandemia causada 
pelo Cornonavírus pegou a todos de 
surpresa. Com a imposição de um iso-
lamento social, as mudanças na forma 
de operar e a limitação no número de 
operadores nos call centers e centrais 
de atendimento, muitas empresas fo-
ram forçadas a usar os canais digitais 
para manter a eficiência e resolver os 
seus problemas. A questão é: elas es-
tavam preparadas para tanto, do ponto 
de vista tecnológico? E mais: ainda dá 
tempo de correr atrás do prejuízo e 
aderir às soluções omnichannel?

Segundo a análise realizada pela 
empresa de serviços financeiros Cielo, 
"Impacto da COVID-19 no Varejo Brasi-
leiro", desde o início do surto, o varejo 
total no Brasil apresentou uma queda 
de 29,2%. O setor de serviços foi o mais 
impactado, sendo que no segmento 
"Turismo e Transporte" a queda foi de 
73,8% no período acumulado. Fora o 
prejuízo financeiro, existe o enorme 
desafio de gerenciar o atendimento 
ao consumidor nesse cenário crítico. 
Imagine o caso das companhias aé-
reas. Aeroportos e fronteiras fechadas, 
voos cancelados, viagens desmarcadas. 
Pessoas fragilizadas pela situação, ten-
tando conseguir o estorno, o crédito, 
remarcar passagens e as centrais tele-
fônicas congestionadas e operando com 
a capacidade reduzida. O resultado: 
sobrecarga, na certa!

A verdade é que ninguém tinha no-
ção do tamanho do impacto que uma 
situação como essa traria. E, com tudo 
isso acontecendo ao mesmo tempo, 
embora, em um primeiro momento todo 
mundo tenha ficado um tanto quanto 
perdido, o ponto positivo foi a luz de 
alerta acendida. É preciso pensar defi-
nitivamente na transformação digital na 
área de relacionamento com os clientes 
e em aumentar a assertividade dos 
canais digitais. Mesmo porque estamos 
em plena era da customer centricity, 
na qual o cliente deve ser sempre o 
protagonista.

Antes de entrar na questão se há tec-
nologia ou não, vale um parêntese. Por 
mais que essa questão do omnichannel 
esteja em discussão no mercado há 
alguns anos, aqui no Brasil, principal-
mente, isso ainda não havia caído total-
mente no gosto dos consumidores. E as 
próprias empresas não se engajaram na 
resolução das demandas e em promover 
o relacionamento com o cliente via canal 
digital. É muito comum o cliente entrar 

em um canal digital, ser 
atendido por um robô, 
fazer uma pergunta e 
logo perder-se no fluxo 
da conversa, sem conse-
guir resolver o problema. 
E por aqui ainda temos 
uma característica cultu-
ral que contribui para o 
atraso à adesão: o brasi-
leiro prefere a interação 
humana. Afinal, somos 
calorosos por natureza.

A boa notícia é que 
há solução para tudo no 
mundo omnichannel. O 
atendimento não precisa 
ser totalmente roboti-
zado. Os avatares e a 
criação de personas da 
marca ajudam a tornar 
a relação mais humana 
e a manter a proximi-
dade entre o cliente e a 
empresa, dando aquela 
sensação de atendimento individualiza-
do, customizado, que todos gostam de 
sentir. Alguns canais como WhatsApp, 
o Facebook Messenger e o próprio 
SMS - que estava esquecido - passaram 
a ser ótimas soluções. Claro que, com 
equilíbrio e com estratégias bem tra-
çadas, que ajudam a manter a eficácia. 
Diversos pontos devem ser levados em 
consideração: não se pode ser invasivo 
demais, é preciso manter a identidade 
da empresa e, principalmente, por trás 
de tudo isso, usar dos artifícios da inte-
ligência analítica. Afinal, seja qual for 
o caminho ou canal digital escolhido 
para o relacionamento com o cliente, 
não dá para fazer nada sem conhecer 
bem o seu público. Em muitos casos, 
por exemplo, o cliente é mais receptivo 
a receber uma ligação de um robô de 
voz, do que a uma mensagem SMS. Isso 

também pode variar de-
pendendo da natureza 
do negócio.

Em suma, embora 
muitas empresas este-
jam bem atrasadas nos 
processos de transfor-
mação digital, sempre é 
possível acelerar as me-
didas para sanar as defi-
ciências e aprimorar os 
canais, sempre visando 
aprimorar e humanizar 
o relacionamento com o 
cliente. Já temos ferra-
mentas maduras e muita 
inovação no que tange 
soluções omnichannel, 
desenvolvidas aqui no 
Brasil, para fazer esse 
trajeto em paralelo e o 
que é melhor, de forma 
eficiente e definitiva. 
Existem muitos plug-ins 

prontos, modelos pré-formatados e so-
luções para todos os tipos de negócios, 
tamanhos e públicos. E, não é preciso 
mergulhar de cabeça configurar todos 
os canais digitais. Avaliar todos os as-
pectos envolvidos, inclusive a capaci-
dade de investimento nesse momento 
sensível, é um passo crucial. A única 
certeza é que as empresas não podem 
mais esperar passar essa onda para 
realmente começar a transformação 
digital na área de relacionamento com 
o cliente. Já passou a hora de todos 
ficarem mais digitais, mas em muitos 
casos, infelizmente precisou de uma 
pandemia para comprovar isso.

(*) É CGO da Meeta Solutions , especializada 
em transformar dados em informação de valor 

e em soluções para os mais diversos canais de 
atendimento, automatizando processos com o uso 

de Inteligência Artificial, Inteligência Cognitiva e 
Bots
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“É preciso pensar 
definitivamente 

na transformação 
digital na área de 

relacionamento 
com os clientes 

e em aumentar a 
assertividade dos 

canais digitais. 
Mesmo porque 

estamos em plena 
era da customer 

centricity, na qual 
o cliente deve 
ser sempre o 

protagonista.”

Domínio público

Existe um ditado popular que diz "que se não vai pelo amor, vai pela dor"

OpiniãO
Energia solar: mais 

empregos na recuperação 
econômica do Brasil

A energia solar 
fotovoltaica é 
reconhecida como 
uma grande 
locomotiva de 
desenvolvimento 
econômico, social e 
ambiental

Logo no início da imple-
mentação das medi-
das de isolamento so-

cial no Brasil, a Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar) lan-
çou uma nova campanha, a 
“Solar Urgente”, para levar 
informação de qualidade ao 
mercado e ao setor em áreas 
estratégicas como trabalhis-
ta, tributária, financiamento 
e boas práticas de gestão, 
entre outras. 

Ao mesmo tempo, a enti-
dade passou a intensificar a 
divulgação dos mecanismos 
de alívio disponibilizados 
pelos governos e pelo Con-
gresso Nacional, justamente 
para auxiliar empresas 
que atuam no segmento. A 
energia solar fotovoltaica é 
responsável por gerar uma 
imensa quantidade de em-
pregos no mundo e agora 
também no Brasil. Estudos 
da Agência Internacio-
nal de Energia Renovável 
(International Renewable 
Energy Agency – IRENA) 
mostram que a solar é a 
fonte renovável que mais 
gera empregos no planeta, 
sendo responsável por mais 
de um terço dos mais de 11 
milhões de empregos reno-
váveis do mundo. 

A cada novo megawatt 
(MW) instalado, o segmento 
agrega entre 25 e 30 novos 
empregos, com grande par-
te criada de forma local, nas 
regiões em que os sistemas 
solares fotovoltaicos são 
instalados. 

Outro fator de destaque 
está na qualidade dos em-
pregos solares: são profis-
sionais de formação técnica 
e superior, com salários 
médios acima do patamar 
médio brasileiro, o que 
agrega mais renda e poder 
de compra para as famílias 
brasileiras, de Norte a Sul 
do Brasil, ativando as eco-
nomias locais.

Mas mesmo em períodos 
de crise econômica, como 
o que vivemos atualmente, 
ainda é possível que o setor 
solar fotovoltaico mantenha 
seu protagonismo na ge-
ração de empregos para a 
sociedade. Primeiramente, 
os serviços de construção 
civil, aos quais a energia 
solar está atrelada, são con-
siderados como “atividades 
essenciais” e não deverão 
parar durante o período de 
quarentena. Adicionalmen-
te, grande parte das indús-
trias, clientes potenciais da 
energia solar fotovoltaica 
também não interromperam 
suas atividades. 

Mesmo com a desacelera-
ção da economia, a energia 
elétrica continua sendo 
imprescindível, tanto para 
as pessoas, quanto para as 
empresas e governos. Isso 
faz com que os propulsores 
do mercado de energia solar 
não parem por completo. 

Devido à longa vida útil e 
alta durabilidade dos seus 
equipamentos e sistemas, 
os benefícios trazidos pela 
energia solar fotovoltaica 
permanecem sólidos com 
o passar dos anos.

Isso faz da tecnologia uma 
opção atrativa para investi-
dores, inclusive no atual mo-
mento de recursos escassos, 
quando os consumidores, 
sejam pessoas ou empre-
sas, estão pressionados a 
buscar formas efetivas de 
reduzir seus gastos mensais 
e aumentar sua competitivi-
dade. Vale destacar também 
que o sistema fotovoltaico 
é hoje um dos melhores in-
vestimentos para empresas 
e cidadãos, já que traz um 
retorno muito acima do ofe-
recido no próprio mercado 
financeiro. Como o juro real 
no Brasil está mais baixo, 
os consumidores têm uma 
excelente alternativa com 
o uso da energia solar.

Há no Brasil mais de 70 
linhas de financiamento e 
mecanismos de garantia 
financeira para quem quer 
adquirir energia solar foto-
voltaica, com taxas de juro 
a partir de 0,75% ao mês, o 
que viabiliza a instalação. 
Muitas vezes, a economia 
na conta de luz trazida 
pelo sistema solar já paga a 
parcela do financiamento e 
ainda libera recursos para as 
famílias, empresas, produ-
tores rurais ou até governos.

Recentemente, a Associa-
ção Brasileira dos Grandes 
Consumidores de Energia 
e Consumidores Livres 
(Abrace) sinalizou que a 
conta de energia do consu-
midor pode ter um aumento 
de até 20% em decorrência 
do pacote anunciado pelo 
governo de socorro às com-
panhias do setor elétrico 
na pandemia da COVID-19.  
Esta sobretaxa na conta de 
luz torna a fonte solar foto-
voltaica ainda mais atrativa 
e competitiva.

Portanto, neste momento 
crítico da economia brasilei-
ra e mundial, a tecnologia 
solar fotovoltaica se tornou 
uma importante aliada, 
trazendo economia direta 
ao bolso dos brasileiros, 
aliviando o orçamento das 
empresas e dos governos, os 
protegendo contra aumen-
tos anuais das tarifas e ainda 
ajudando o meio ambiente 
e a sustentabilidade.

Estes são alguns dos bons 
motivos que fazem com que 
o setor solar fotovoltaico 
ocupe uma posição desta-
cada neste período mais 
crítico e repleto de incerte-
zas que o mundo e o Brasil 
atravessam. As   empresas 
do setor continuarão tra-
balhando incessantemente 
para manter empregos, 
desenvolver tecnologias 
para atender novas deman-
das e levar energia limpa, 
renovável e barata para 
residências, comércios, 
indústrias, propriedades 
rurais e prédios públicos.

 
(*) - É presidente e fundador da 

Ecori Energia Solar; (**) - É CEO da 
Associação Brasileira de Energia 

Solar Fotovoltaica (Absolar); 
(***) - É presidente do Conselho 

de Administração da Associação 
Brasileira de Energia Solar 

Fotovoltaica (Absolar).

Leandro Martins (*), Rodrigo Sauaia (**) 
e Ronaldo Koloszuk (***)

News@TI
Notebooks para consumidores que buscam 
configuração de alta performance

@  Goldentec, marca da 
ibyte, lança nova linha de 

notebooks com configuração 
mais robusta. É o primeiro 
lançamento de notebook da 
empresa em 5 anos. O novo 
notebook da Goldentec traz 
configuração para atender 
aqueles que precisam de mais 
velocidade e alta performan-
ce. Com memória de 8GB, o 
equipamento promete entre-
gar mais rapidez na abertura 
de arquivos e no uso de aplica-
tivos ou programas de forma simultânea. É ideal para quem trabalha 
com dados, edição de fotos ou jogos. Com SSD (Solid-State Drive) 
de 240 GB, o notebook entrega mais agilidade de carregamento e 
no momento de salvar arquivos, com menos consumo de energia. 
Entre as principais especificações, o destaque é processador In-
tel Core i5; sistema operacional Windows 10 Home; memória de 
8GB; SSD de 240GB; tela LED Full HD de 15.6” antirreflexiva com 
resolução de 1929 x 1080; microfone e webcam integrada, além 
do teclado numérico. Além de uma expansiva configuração, outro 
ponto forte do notebook Goldentec é a cor azul space, que dá um 
toque mais sofisticado e cool para o produto. Preço sugerido de 
R$ 3.299,00 (ibyte.com.br).

Processo seletivo externo para o Comitê de Auditoria

@Estão abertas, a partir desta segunda-feira, dia 1º de junho, as 
inscrições para a seleção de dois profissionais para o Comitê 

de Auditoria do Serpro (Coaud). O processo seletivo oportuniza a 
participação de profissionais de mercado que atendam às expec-
tativas e às exigências da empresa e demonstra como o Serpro 
tem se pautado pela transparência, equidade e melhores práticas 
de governança e compliance. O Edital do processo seletivo foi 
publicado no dia 29 de maio e as inscrições seguem até o dia 15 de 
junho de 2020. Para participar do processo seletivo, é necessário 
que o candidato apresente formação acadêmica compatível com o 
cargo e, no mínimo, 8 anos de experiência em cargos de gestão, 
seja em empresas públicas ou privadas, ou em conselhos de admi-
nistração e fiscal ou em comitês de auditoria. O cargo prevê jornada 
de trabalho de 16 horas mensais, na sede do Serpro, em Brasília. A 
remuneração é de R$ 5.203,50. Dúvidas e esclarecimentos acerca 
do processo seletivo poderão ser encaminhados para o e-mail cor-
porativo processo-seletivo-coaud@serpro.gov.br.

Aruba promove evento online e gratuito sobre 
inovação

@A Aruba, uma empresa da Hewlett Packard Enterprise (HPE), 
promove de 9 a 11 deste mês, uma edição online e gratuita do seu 

principal evento de inovação, o ATM Digital. A inscrição é gratuita e as 
palestras serão realizadas em inglês. Profissionais de tecnologia e demais 
interessados em tendências poderão acompanhar as novidades globais 
de redes com foco na era dos dados, chamada de Borda Inteligente 
(Intelligent Edge) (https://www.arubanetworks.com/br/atmosphere/).

ricardosouza@netjen.com.br
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D - 100 Novas Vagas
Mesmo diante da crise econômica, a everis , consultoria multinacional 
de negócios e TI, do Grupo NTT Data, tem aberto em média 100 vagas 
mensais para profissionais especializados em negócios e diferentes 
tecnologias, como Java, .Net, cloud, mobilidade, Data Analytics, Inteli-
gência Artificial, realidade virtual e aumentada, entre outras. De janeiro 
até maio, a empresa já contratou 400 novos profissionais.  A companhia 
investe fortemente também em treinamento e aperfeiçoamento de seus 
colaboradores, para que estejam sempre atualizados em termos de no-
vas estratégias de gestão e de negócios, bem como em relação a novas 
tecnologias. Para obter informações sobre as vagas abertas, acesse: 
(http://bit.ly/everisBrasilVagas). 

E - Educação Executiva 
Estão abertas as inscrições para o Insper Live Learning, novo projeto 
de Educação Executiva do Insper. Oferecidos em ambiente remoto, 
em uma plataforma digital, os cursos abordam temas pertinentes para 
a fase de quarentena ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus. 
Seu formato dinâmico garante interações ao vivo com os docentes e 
networking entre alunos. A série terá quatro cursos: Produtividade e 
Gestão de Custos; Cenários Estratégicos e Resiliência das Organizações; 
Resiliência na Liderança e; Liderança de Equipes Remotas. Todos os 
cursos oferecem certificados digitais. Para saber mais acesse: (http://
www.insper.edu.br/cursos-online/).   

F - Doações de Portos Privados
Uma corrente de solidariedade se formou entre os portos privados brasi-
leiros. Empresas que operam no setor doaram, R$ 418,9 milhões para o 
combate à Covid-19. Os números são da ATP (Associação de Terminais 
Portuários Privados) que realiza um trabalho de compilar informações 
e ações de prevenção dessa rede formada por seus associados. As em-
presas ligadas à ATP também foram responsáveis pela disponibilização 
de 400 novos leitos para atender pacientes, 5 milhões de testes para a 
Covid-19, produção de 6,5 mil respiradores, distribuição de mais de 17 
milhões máscaras de proteção e mais de 170 mil litros de álcool 70%, além 
da doação deitens como termômetros, luvas, aventais, toucas, roupas, 
kits de higiene e refeições. Saiba mais: (www.portosprivados.org.br).

A - Aldeia Indígena
A aldeia Tekoa Itakupe, localizada na Terra Indígena Jaraguá, no muni-
cípio de São Paulo, vem sentindo fortemente os efeitos da pandemia. 
Formada por 25 famílias e cerca de 80 indígenas, dos quais 20 crianças, 
a comunidade está isolada e impossibilitada de desenvolver suas ati-
vidades de turismo e venda de artesanatos para a geração de renda e 
sustento. Para mobilizar o maior número de pessoas em prol da aldeia 
Tekoa Itakupe, a Plana Vivências, agência de turismo de experiência, 
anuncia o lançamento de uma campanha para arrecadar mantimentos 
para a comunidade. O link para participar da campanha é (www.catarse.
me/plana-itakupe).

B - Franquias e Redes
O cenário incerto causado pela pandemia evidenciou a necessidade 
de uma boa gestão das empresas para minimizar seus efeitos. Com o 
objetivo de ajudar empreendedores a organizar os negócios, o Grupo 
Bittencourt - consultoria especializada no desenvolvimento, gestão e 
expansão de negócios - está oferecendo cinco cursos sobre gestão e 
liderança em franquias e redes de negócios. Os cursos, tradicionais no 
mercado de franquias, seguem o propósito da companhia de apoiar no 
desenvolvimento das empresas e de seus profissionais. Pela primeira vez 
as aulas acontecerão em formato totalmente online e ao vivo. Interessa-
dos devem preencher quesitos em (https://bit.ly/socialcursos) e serão 
selecionados conforme critérios definidos pela consultoria.

C - Mulheres do E-commerce 
No próximo sábado (6), das 9h às 19h, acontece o MNE ON, evento 
100% online promovido pelo movimento ‘Mulheres do E-commerce’. 
A iniciativa visa estreitar relações entre profissionais do setor, além de 
promover inovação e dar destaque a mulheres executivas, empreen-
dedoras e demais figuras femininas que atuam comércio online, como 
Samantha Schwarz, gerente de e-commerce da Infracommerce, que vai 
ministrar uma palestra com o tema “Como você está transformando a 
experiência do seu consumidor?”. A discussão sobre o papel das mulheres 
no mercado é sempre importante, em especial em um segmento que 
cresce tanto, como o e-commerce. Para se inscrever, acesse: (https://
www.sympla.com.br/mne-on-by-mulheres-no-e-commerce__855175). 

G - Maratona Nacional
A Universidade Federal de Goiás está com inscrições abertas para o 1º. Idea-
thon Lab - Soluções Inovadoras de Prototipagem para Saúde, maratona online, 
para maiores de 18 anos de todo país, não apenas estudantes. A iniciativa, 
no âmbito da Campus Party Goiás, busca incentivar o desenvolvimento de 
protótipos de soluções inovadoras, e irá selecionar e premiar os que apre-
sentarem maior viabilidade de aplicação em eventos de risco à saúde pública 
como a COVID-19. O  objetivo também é o de contribuir com a disseminação 
da “cultura maker”. Mais informações/inscrições (www.cei.ufg.br).

H - Vagas na Área de TI
A Porto Seguro busca profissionais no mercado para atuar na área de 
Tecnologia da Informação (TI). São 47 vagas disponíveis, para admissão 
em cargos, como: estagiário, analista de sistemas e suporte técnico, 
arquiteto de TI,  especialista de BI, coordenador de desenvolvimento de 
sistemas e de segurança da informação, gerente de sistemas - soluções 
digitais, entre outras funções em diversos níveis para atuação em São 
Paulo. Os perfis a serem contemplados são variados. “Buscamos profis-
sionais que gostem de desafios, que queiram aprender e surpreender, 
contribuindo para o futuro da organização”, destaca Carolina Zwarg, 
diretora de RH da empresa.  Interessados podem se cadastrar em: (ht-
tps://www.portoseguro.com.br/fale-conosco/trabalhe-conosco/vagas).

I - Criação de Abelhas
Está no ar o primeiro curso on-line e gratuito sobre criação de abelhas 
sem ferrão, colaboração entre a Embrapa Meio Ambiente e a Associação 
Brasileira de Estudos das Abelhas (A.B.E.L.H.A.). O Curso de Meliponi-
cultura está disponível na plataforma (http://www.embrapa.br/e-campo), 
com linguagem acessível, rico em imagens e demonstrações práticas. As 
videoaulas vêm atender ao interesse crescente pela criação de abelhas 
sociais nativas do Brasil. Elas são dóceis - pois não têm ferrão - e podem 
ser criadas como hobby, mesmo em casa e centros urbanos, ou para 
fins comerciais, já que produzem méis especiais - alguns com grande 
valor de mercado. 

J - Jogos e Apps
Hoje (4), começa a terceira onda de cursos do Samsung Ocean, programa 
de inovação e capacitação aplicado pela Samsung. As atividades serão 
realizadas online e podem ser acessadas gratuitamente. Para isso, é 
preciso apenas fazer inscrição no site (www.oceanbrasil.com). A grande 
novidade da terceira onda do Ocean está na presença de oficinas práticas 
de criação de jogos 2D e desenvolvimento de aplicativos Android. Os 
cursos começam nesta segunda quinzena, com módulos mais introdu-
tórios e vão se aprofundando a cada semana. Os conteúdos de Android 
devem seguir até o fim do próximo mês e envolvem web services, banco 
de dados, GPS e outras áreas no desenvolvimento de software.

E-commerce: da 
comodidade para um 

serviço essencial
O relevante 
crescimento do setor 
de e-commerce é 
perceptível mesmo 
antes da crise 
instaurada pela 
Covid-19 

Quando tínhamos ce-
nários de flutuação 
econômica ou ainda 

o pouco aumento do poder 
aquisitivo dos consumido-
res, a curva de crescimento 
das compras on-line sem-
pre foi positiva. Em 2019, 
por exemplo, mesmo com 
um PIB de 1,1%, o seg-
mento cresceu 22,7% e 
atingiu um faturamento de 
R$ 75 bilhões, fruto de um 
volume de 178,5 milhões 
de compras realizadas no 
ano, segundo o relatório da 
NeoTrust. 

Para 2020, as previsões 
apontavam para uma alta 
em torno de 20% se com-
parado a 2019, porém não 
fazíamos ideia do fator 
inesperado do Coronaví-
rus, que elevou o e-com-
merce de uma categoria 
de comodidade para um 
serviço essencial. O medo 
real e imaginário do mundo 
virtual de compras, que já 
vinha sendo ultrapassado, 
foi atropelado e vem impul-
sionando o setor a crescer 
de maneira extremamente 
desenfreada, gerando, in-
clusive, medidas agressivas 
na busca do aumento do 
market share. 

Vale citar que o impul-
sionamento deste setor 
alavanca o surgimento de 
milhares de lojas virtuais, 
que, por consequência, 
movimentam conjunta-
mente o crescimento de 
frentes de trabalho, como 
nas áreas de logística e de 
tecnologia, além, é claro, 
de elevar a empregabili-
dade, tema que vem sendo 
tão questionado nesta fase 
de pandemia. 

Por outro lado, se temos 
um movimento de cresci-
mento com o propósito 
de melhor atender para 
fidelizar, há um ponto de 
alerta a ser sinalizado, que 
é o risco de uma expansão 
desordenada do e-com-

merce. Neste aspecto, é 
preciso tomar diversos 
cuidados nas áreas de 
Segurança Patrimonial 
e Prevenção de Perdas, 
que ganham cada vez mais 
relevância visando trazer 
ao negócio garantias de 
menor perda e maior pro-
dutividade. 

É possível afirmar que 
estas áreas farão a grande 
diferença para a obtenção 
do crescimento e conso-
lidação no mercado de 
comércio eletrônico. Nesta 
visão, a primeira quebra 
de paradigmas para os 
profissionais responsáveis 
por elas está relacionada 
ao entendimento de evoluir 
seus processos com a ga-
rantia de sustentabilidade, 
pois passam a ser áreas com 
direcionamento total para 
controle que, conhecendo 
com profundidade sua ca-
deia logística dentro deste 
grande ecossistema, serão 
alavancadores de negócios. 

A aplicação de um modelo 
de segurança exponencial, 
no formato 4.0, na qual a 
correta análise dos riscos ao 
negócio seguida de procedi-
mentos, normas de controle 
consistentes, ágeis, auto-
matizadas e baseadas em 
inteligência artificial, que 
traga informações tratadas 
analiticamente em tempo 
real para a tomada de de-
cisão, são e serão cada vez 
mais o diferencial esperado 
pelo business. 

Talvez aqui esteja o se-
gundo paradigma a ser 
abandonado, que é a ideia 
de um caminho complicado 
de se alcançar. Afirmo que 
é possível chegar neste 
patamar esperado com 
pouco investimento, rapi-
damente e sem criar im-
pactos durante o processo 
de implantação. 

Nesta fase, a marca, a 
reputação e a solidificação 
já passam a ser medidas 
além da comodidade, pois 
será necessário ampliar as 
condições e a estrutura 
para aquele serviço que, 
de fato, já se tornou es-
sencial. 

(*) - É especialista em segurança 
pública e privada e diretor associado 

de segurança empresarial na ICTS 
Security (www.ictssecurity.com.br).

Carlos Guimar (*)

Segundo pesquisa do 
Sindilojas-SP (Sindica-
to dos Lojistas do Co-

mércio SP), que representa 
mais de 30 mil empresas 
do comércio na cidade, 
75% dos estabelecimentos 
buscaram linhas de crédito 
para suportar a crise, porém 
60% dos pedidos não foram 
aprovados.

Ao todo foram entrevis-
tadas 56 empresas entre 
os dias 19 e 26 de maio na 
capital, entre lojas de rua 
e de shoppings. Entre as 
instituições financeiras mais 
procuradas pela parcela de 
empresários que buscou 
crédito (42 empresas) estão 
os bancos Santander (11 
pedidos de empréstimos), 
Bradesco e Caixa (8 pedidos 
cada), seguidos por Banco 
do Brasil (3 pedidos).

Metade das empresas 
afirmou que utilizou os me-

Em razão da pandemia,lojistas estão de 
portas fechadas há mais de 60 dias.
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Se por um lado a boa 
notícia é que as medidas 
restritivas de isolamen-
to social contribuíram 
para diminuir os níveis 
de contágio pelo novo 
Coronavírus, de outro 
elas também ajudaram 
a derrubar as vendas do 
varejo não essencial. Em 
maio, a queda média no 
movimento do comércio 
paulistano foi de 67% 
comparada a igual mês 
de 2019, de acordo com 
dados do Balanço de 
Vendas da Associação 
Comercial de São Paulo 
(ACSP). 

Pelo levantamento, o 
sistema de vendas a prazo 
teve queda de 57,5% no 
período. Já às vendas à 
vista registraram recuo 
ainda mais expressivo, 
de 76,4%. Na comparação 
com abril, o resultado foi 
positivo, com alta média 
de 5%, sendo 7,6% no 
movimento de vendas 
a prazo, e 2,4% no de 
vendas à vista. A alta 

As medidas restritivas contribuíram 
para derrubar as vendas.
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Indústria de 
Materiais de 
Construção sente os 
efeitos da pandemia 

A Abramat (Associação Bra-
sileira da Indústria de Materiais 
de Construção) divulgou on-
tem (3), a nova edição do seu 
Termômetro, revelando que 
que para 70% das empresas 
associadas o desempenho nas 
vendas em abril foi considera-
do ruim ou muito ruim. Já em 
maio essa mesma expectativa 
cai para 61% das empresas, 
enquanto 22% vislumbram 
período regular. Para o próximo 
mês (junho), a expectativa de 
ter vendas regulares sobe para 
26%. 

Quando perguntadas sobre 
as expectativas sobre ações 
governamentais, mesmo com 
as muitas medidas adotadas 
ainda predomina nas empresas 
o pessimismo, sentimento de 
61% das associadas. Para 26% 
há indiferença, e as demais 13% 
otimismo. Um importante dado 
positivo apontado na pesquisa 
é que, apesar dos impactos da 
crise, a pretensão de investi-
mentos no médio prazo subiu 
de 36%, em abril, para 43% em 
maio. O nível de utilização da 
capacidade instalada registrado 
foi de 53% no mês de maio, 
praticamente o mesmo do mês 
anterior (AI/Abramat).

Dos lojistas que buscaram crédito, 
60% tiveram pedidos rejeitados

Com a nova prorrogação da quarentena até o próximo dia 15, no estado de São Paulo, em razão da 
pandemia, e de portas fechadas há mais de 60 dias, os lojistas da Capital sentem fortemente os efeitos 
da interrupção das atividades e procuram formas de sobreviver

buscaram renegociar o 
aluguel dos seus pontos co-
merciais, em lojas de rua ou 
shoppings, sendo que 55% 
afirmaram ter conseguido 
redução com os proprietá-
rios de 50% no valor. Outra 
parcela, de 21%, obteve até 
90% de desconto no perío-
do da pandemia, enquanto 
12% conseguiram 30% de 
abatimento.

A interrupção repentina 
das atividades prejudicou 
sobretudo segmentos que 
só atuavam ou priorizavam 
as vendas presenciais. Tanto 
que, do total de entrevista-
dos, 64% não usam delivery 
ou drive-thru, e 88% não 
vendem por plataformas 
de marketplace ou online, 
tendência que, segundo 
especialistas, se fixará no 
setor do comércio quando 
a pandemia passar (AI/Sin-
dilojasSP).

canismos da MP que prevê 
redução de jornada e salá-
rios, para evitar demissões 
durante a pandemia. Dos que 
o fizeram, 17% reduziram em 
até 20%, e outros 14% dos 
entrevistados em até 40% a 
jornada de seus colaborado-
res, por períodos entre 2 e 3 

meses. Em conjunto com a 
redução, 57% afirmaram que 
também tiveram de suspen-
der uma parte dos contratos 
de trabalho.

A fim de diminuir o peso 
de uma das maiores despe-
sas fixas no comércio, 61% 
dos lojistas consultados 

Queda nas vendas do varejo 
paulistano em maio foi de 67%

sazonal, comum à data, 
foi puxada pelo Dia das 
Mães e registrou um re-
sultado um pouco melhor 
que a Páscoa, já que o 
consumidor teve a opção 
de comprar presentes em 
super e hipermercados e 
pelo e-commerce. 

Mas na comparação com 
maio de 2019, a queda foi 
brutal, segundo Marcel 
Solimeo, economista da 
ACSP, já que as lojas que 

tiveram que permanecer 
fechadas vêm perdendo 
sucessivamente as datas 
promocionais. “E agora, 
com o início da flexibili-
zação, elas estão tentando 
pôr a cabeça para fora 
para faturar um pouco 
no Dia dos Namorados”, 
afirma. “Mas no ritmo que 
está, com o aumento do 
desemprego e a queda na 
renda, talvez nem isso” 
(AI/ACSP).
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O futuro é agora

A situação de crise 
social, econômica e de 
saúde provocada pela 
pandemia promoveu 
mudanças radicais 
em diversos ramos de 
negócios

A luta pela sobrevi-
vência em meio a 
tantas incertezas 

está transformando antigos 
fazeres e acelerando pro-
cessos de gestão em tempo 
recorde. E neste momento, 
em quase todas as novas 
tomadas de decisões, está 
presente a tecnologia. A cir-
cunstância de afastamento 
social vivida pela grande 
maioria das categorias de 
trabalhadores e população 
em geral obrigou empresas 
e clientes a se adaptarem à 
nova realidade da prestação 
de serviço remoto, devido 
ao  consumo restrito nos 
lares de milhões de brasi-
leiros. 

Pequenos negócios ou 
mesmo estabelecimentos, 
principalmente os ligados 
à alimentação e produtos 
de higiene, que ainda não 
tinham serviços de deli-
very, ou mesmo transações 
com cartões de débito ou 
crédito, foram obrigados a 
reorganizar seus negócios e 
aderir às facilidades tecno-
lógicas. Está acontecendo 
hoje o que a área de Ex-
periência do Consumidor 
(CX do termo em inglês) 
preconizava há alguns anos 
junto às corporações: a con-
solidação da transformação 
digital já vinha mudando os 
comportamentos de com-
pra e hábitos de consumo 
em geral. 

Neste período de confi-
namento, estar próximo 
do cliente para atender as 
necessidades e acompa-
nhar sua jornada completa 
– desde o primeiro contato 
e o pós-venda – é um dife-
rencial do trabalho de CX. 
E conquistar a confiança 
do consumidor agora, com 
tantas incertezas e situ-
ações atípicas, fará toda 
a diferença no período 
pós-Covid19. Se antes da 
pandemia o conceito era 
surpreender o cliente e 
transformar sua jornada de 
aquisição de bens e serviços 
a mais assertiva e transpa-
rente possível, hoje, essa 
máxima ganha um recheio 
muito especial. 

As empresas precisam 
cuidar de seu público como 
cidadãos e não apenas 
como consumidores. Mais 
do nunca, é necessário valo-
rizar o lado humano e social 
desta relação, demandado 
neste momento de muita 

tensão e sofrimento. Quem 
se dispor a mudar valores 
e conceitos em prol deste 
relacionamento são as mar-
cas que já estão sendo lem-
bradas no futuro. Mas este 
engajamento deve acon-
tecer de dentro para fora. 
O sucesso da empreitada 
depende do envolvimento 
de todos na empresa. 

Interpretar os anseios 
de seus colaboradores, 
levando em consideração 
necessidades e aptidões, 
fará toda a diferença. Nes-
te momento, ainda é cedo 
para avaliar qual será exa-
tamente o comportamento 
das pessoas com relação 
ao consumo pós-Covid19, 
uma vez que todos estão 
atentos e preocupados 
com as questões básicas, 
como alimentação, saúde, 
manutenção do emprego 
e ou renda. 

O que estamos vendo é 
uma aceleração do proces-
so de digitalização das rela-
ções de consumo, inclusive, 
entre as classes sociais com 
menor poder aquisitivo, 
cujos cidadãos foram incluí-
dos no sistema bancário por 
conta do repasse financeiro 
governamental. 

Sem contar a inclusão 
digital dos mais velhos, 
que também tiveram que 
ceder às facilidades dos 
pedidos remotos. Portanto, 
a tendência é que hábitos 
de consumo adquiridos, 
na atual crise, prevaleçam 
em alguma medida. O e-
commerce deverá crescer a 
um patamar maior se com-
parado ao período anterior 
à pandemia, assim como 
soluções para home office 
e serviços via aplicativos. 

Dados da Associação Bra-
sileira de Comércio Eletrô-
nico (Abcomm) apontam 
que, em abril, as vendas 
pela internet aumentaram 
30% em relação a março, e 
estima que o comércio ele-
trônico ganhou, ao menos, 
quatro milhões de novos 
clientes, com grandes chan-
ces de manterem o hábito 
depois. Tudo poderá ser 
diferente ou remodelado no 
pós-Covid19. Irá depender 
de como as pessoas irão 
encarar suas necessidades 
sociais e, com certeza, 
encontrar um equilíbrio 
para aproveitar da melhor 
maneira as facilidades que 
o mundo digital tem pro-
porcionado em tempos de 
confinamento. 

E os provedores dessas 
facilidades já têm que se 
preparar para conseguir 
oferecer a melhor experi-
ência para seu público.

 
(*) - É CEO da Mindbe, empresa 

referência em tecnologia e design de 
serviços em atendimento.

Vito Chiarella Neto (*)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ELIEzER ALVES DOS SAnTOS, profissão: técnico de serviços, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 12/09/1995, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, filho de Luis Carlos dos Santos e de Valeria Alves dos Santos. 
A pretendente: AMAnDA CORDEIRO MAxIMO DE SOuzA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 23/07/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roque Maximo de Souza 
e de Silvana Cordeiro Barboza.

O pretendente: REnAn SILVESTRE FERREIRA DA SILVA, profissão: ajudante 
de serviços gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 01/01/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Edilson Ferreira da Silva e de Edjane Silvestre da Silva Teles dos Santos. A 
pretendente: BáRBARA CAMPOS DE SOuzA, profissão: teleatendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Antonio de Souza e de 
Simone Aparecida de Campos.

O pretendente: VIníCIuS SILVA SOARES, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 07/02/1999, residente e domiciliado 
em Suzano, SP, filho de Antonio Reginaldo da Silva e de Maria Rosalda Silva Soares. 
A pretendente: ALInE CRISTInA ALVES SILVA, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 16/12/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Israel Martins da Silva Junior e de 
Aline Kelly Alves Lima.

O pretendente: DAnILO DOS SAnTOS DA SILVA, profissão: pintor automotivo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Pereira da Silva e de Elizabeth 
dos Santos. A pretendente: AnA PAuLA DOS SAnTOS GOnçALVES, profissão: con-
troladora de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/09/1987, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Claudio Gonçalves e de 
Edina dos Santos Gonçalves.

O pretendente: EDuARDO DE SOuzA MARTInS, profissão: encarregado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 06/07/1990, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Wilson de Souza Martins e de Ciléia 
Pinheiro de Almeida Martins. A pretendente: ROSELí CRISTInA DE LIMA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/05/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jair Rodrigues de Lima e 
de Maria Luzia Santana de Lima.

O pretendente: SAMuEL LIRA SAnTAnA REIS, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/2001, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Santana Reis e de Cicera Uilde de 
Lira Reis. A pretendente: DÉBORAh DE MELO COSTA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elieudo Rodrigues Costa e de Miriam 
Correia de Melo.

O pretendente: OSÉAS DE OLIVEIRA ALVES, profissão: promotor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Julião Severino Alves e de Noemi de Oliveira Alves. A 
pretendente: MáRCIA APARECIDA DE MELLO, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1967, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gonçalo Simão de Mello e de Cleuza Maria 
dos Santos Mello.

O pretendente: VIníCIuS MORATO DE OLIVEIRA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 30/01/1998, residente e do-
miciliado em São Bernardo do Campo, SP, filho de Luis Carlos de Oliveira e de Jussara 
Jesus Morato. A pretendente: JAquELInE GARCIA REIS FOnSECA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Reis da Fonseca 
e de Lusmar Garcia Reis Fonseca.

O pretendente: GILBERTO DE CARVALhO CAETAnO, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Parnaíba, PI, data-nascimento: 18/08/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Veras Caetano e de Francisca 
Alves de Carvalho. A pretendente: KAMILA ALVES DA SILVA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Ezequiel da Silva e de Maria 
Lucia Alves de Carvalho.

O pretendente: hAMILTOn DE OLIVEIRA, profissão: entregador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 27/10/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourdes Aparecida de Oliveira Martins. A pre-
tendente: DOMEnICA ISABEL DA SILVA BRAz, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Ademir da Silva Braz e de 
Maria Ilda de Fatima.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
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O pretendente: GILMAR PInhEIRO RAnGEL, estado civil divorciado, profissão funcio-
nário público estadual, nascido em Magé - RJ, no dia 27/07/1969, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gesiel Guimarães Rangel e de Dulce Pinheiro 
Rangel. A pretendente: CAMILA hEnRIquE DE LIMA, estado civil solteira, profissão 
analista finaneceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia (13/02/1995), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roseane Henrique de Lima.

O pretendente: JAYME SAMPAIO nETO, estado civil solteiro, profissão jornalista, nascido 
em Fortaleza - CE, no dia 10/04/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Jairo Afonso Francisco e de Erlania Maria Dutra Sampaio. O pretendente: 
WELLInGTOn DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão músico, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (10/08/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Manoel Augusto da Silva e de Maria da Conceição de Oliveira Silva.

O pretendente: JOÃO VICEnTE SILVA CAYRES, estado civil divorciado, profissão ele-
trônico, nascido em Livramento de Nossa Senhora - BA, no dia 19/06/1969, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Pereira de Cayres e de 
Marlene Silva Cayres. A pretendente: PRISCILA MEDEIROS MIRAnDA, estado civil 
solteira, profissão promotora de eventos, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no 
dia (18/02/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose 
Miranda e de Marlene Cavalcante Medeiros Miranda.

O pretendente: REnAn GOMES DA SILVA RODRIGuES, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 20/08/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Berinaldo da Silva Rodrigues 
e de Joelma Rosa Gomes. A pretendente: RAFAELA DE PAuLA OLIVEIRA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sandro Oliveira e de Katia 
de Paula Luiz Oliveira.

O pretendente: WALISSOn AMARAnTE DE SOuSA, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Jose de Sousa e de Selma 
Luiza Amarante. A pretendente: ARIAnE MAYARA DA SILVA FERREIRA, profissão: 
operadora de autentificação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valmir Jose Ferreira e de Genivalda da Silva Ferreira.

O pretendente: JOSIVALDO DAMACEnO DOS SAnTOS, profissão: mestre de obras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Teixeira de Freitas, BA, data-nascimento: 03/01/1989, 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Maria Hélia Damaceno dos 
Santos. A pretendente: DáFYnE DE AnDRADE MAChADO, profissão: comerciária, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/01/1989, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geneci Machado e de Maria 
Pereira de Andrade.

O pretendente: ROMILTOn SILVA RIBEIRO, profissão: representante comercial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 05/01/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Ribeiro e de Almerinda Maria 
da Silva. A pretendente: CRISALVA FERREIRA DOS PASSOS, profissão: ajudante ge-
ral, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1968, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Olegario Ferreira dos Passos e de 
Manuela Ana dos Passos.

O pretendente: nEEMIAS LuIz SAnTOS SAnTAnA, profissão: oficial de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 30/08/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Santos Santana e de 
Elda Santos Santana. A pretendente: AnDRECIELLE xAVIER DOuRADO TOSTA, 
profissão: analista de manutenção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Silvio dos Santos Tosta e de Vilma Xavier Dourado Tosta.

O pretendente: CLEITOn BOnIFACIO DE ARAuJO, profissão: auxiliar paralegal III, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Bonifacio de Araujo e de Vilma 
da Silva Araujo. A pretendente: hELLEn CRISTInA TOREzAn PEREIRA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Silva Pereira e 
de Elaine Cristina Gabriel Torezan Pereira.

O pretendente: LuIz PhILIPE COnSTAnTInO DA SILVA, profissão: eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Luiz Nunes da Silva 
e de Adriana Aparecida Constantino da Silva. A pretendente: nAThALIA BARBOSA 
BRASIL MAChADO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 05/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Douglas Vieira Machado e de Sandra Regina Barbosa Brasil.

O pretendente: LEOnARDO GOMES DE SOuzA, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Roberto de Souza e de Eliane 
Cristina Teixeira Gomes de Souza. A pretendente: hILARY CESAR, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elmer do 
Amaral Cesar e de Remilda Maria Freire Cesar.

O pretendente: LAuRO DIOGO BORGES DE ALMEIDA, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 15/02/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Diodato Romualdo de Al-
meida e de Maria das Graças Borges de Souza. A pretendente: LARISSA RODRIGuES, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/09/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Paulo 
Rodrigues e de Maria Goretti da Silva Rodrigues.

O pretendente: WILLIAM DE MOuRA RESEnDE, profissão: auxliar técnico de manu-
tenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1990, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Evandro de Resende e de Josefa 
Gomes de Moura Resende. A pretendente: STEPhAnY ALVES SOuzA, profissão: pe-
dagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Regivaldo Silva Souza e 
de Eva Ferreira Alves de Souza.

O pretendente: GABRIEL VInICIuS DA SILVA SAnTOS, profissão: auxiliar de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/09/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Claudio Ferro dos Santos e de 
Regina Aparecida Martin da Silva. A pretendente: VITORIA GOITACAz DO nASCI-
MEnTO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 10/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ronilson Lourenço do Nascimento e de Silvana Goitacaz Vergilio.

As micro e pequenas empresas estão 
sofrendo sérios impactos desde o iní-
cio da pandemia: 76% dos empresários 
ouvidos por pesquisa realizada pela 
Boa Vista falam em retração para os 
próximos 90 dias e, destes, 52% con-
sideram que haverá redução no fatu-
ramento acima de 50% nos próximos 
três meses. A pesquisa ouviu cerca de 
400 micro e pequenos empresários, 

dos setores Comércio e Serviços. A 
pesquisa também constatou que 75% 
dos micro e pequenos empresários se 
dizem muito preocupados em relação 
às despesas com aluguel, energia 
e manutenção, ou seja, os gastos 
necessários para manter a empresa 
funcionando. Controlar as finanças 
com maior afinco passou a ser um 
hábito diário para as MPEs. Cerca de 

sete a cada dez empresários (68% dos 
consultados) estão fazendo o balanço 
financeiro diariamente.

Para 61% dos entrevistados, a ati-
tude mais importante nesse momento 
é evitar despesas que não sejam ex-
tremamente necessárias. Além disso, 
22% já estão renegociando suas dívidas 
com instituições financeiras (Fonte: 
boavistascpc.com).

Se, por um lado, a in-
ternet oferece como-
didade, mais opções 

e, atualmente, segurança à 
saúde, por outro, há o risco 
de golpes virtuais. 

De acordo com Oscar Zuc-
carelli, gerente de Segurança 
da Informação da Certisign, 
empresa especializada em 
segurança digital, é nestas 
épocas de alta do varejo 
que os cibercriminosos cos-
tumam enviar e-mails com 
ofertas arrasadoras e links 
falsos que direcionam para 
cópias de sites famosos. Ao 
clicar, o internauta tem suas 
informações capturadas. 
“Este golpe é conhecido 
como Phishing. Ele é usado 
para fisgar dados pessoais e 
financeiros, como o número 
de CPF e senhas”. 

Os ambientes virtuais 
mais atingidos por phishing 
são: bancos, webmails e o 
e-commerce. Segundo o re-
latório da Phishing Activity 
Trends Report, da APWG 
(Anti-Phishing Working 
Group), no Brasil, os gol-

Os ambientes virtuais mais atingidos por phishing são: bancos, 
webmails e o e-commerce.
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Dia dos Namorados: compras 
on-line requerem atenção

Com a pandemia da Covid-19, os casais que desejam presentear neste Dia dos Namorados precisarão 
aderir ao e-commerce, pois na maior parte das regiões do país as lojas físicas permanecem fechadas

é que o consumidor clique 
no cadeado para conferir 
as informações do SSL em 
questão e se ele foi emitido, 
de fato, para a página onde 
ele está configurado. É im-
portante também fazer o 
mesmo processo no selo de 
segurança, como o de Site 
Seguro, que fica geralmen-
te localizado no rodapé da 
página”, acrescenta. 

Por fim, a ortografia e a 
identidade visual do site ou 
do e-mail também devem ser 
observadas. De acordo com 
o especialista, empresas de 
credibilidade se preocupam 
em fornecer informações 
claras e escritas de forma 
correta, além de terem uma 
identidade visual sólida e 
cuidadosamente elaborada. 
“Se determinada marca 
sempre faz suas peças com 
a mesma fonte, cor, estilo e 
forma de escrita, fuja dos 
e-mails, banners e sites que 
não seguirem este padrão”, 
conclui. Fonte e mais infor-
mações: (www.certisign.
com.br). 

pes de Phishing, cresceram 
239%, no primeiro trimestre 
de 2020, quando comparado 
ao mesmo período do ano 
passado. De acordo com 
o especialista, desconfiar 
de preços muito abaixo 
da média do mercado é o 
primeiro passo. Depois é 
preciso analisar o endereço 
de e-mail pelo qual a oferta 
foi enviada ou a URL do site 
em questão.

“Falando de páginas da 
web especificamente, o 

consumidor deve observar, 
também, se na barra de en-
dereços consta um cadeado 
e se há um ‘S’ no final do 
‘HTTP’, ficando “HTTPS”. 
Esses são alguns dos sinais 
de que o site é protegido por 
um Certificado SSL”. O SSL 
protege todos os dados tra-
fegados no site por meio da 
criptografia, impossibilitan-
do, assim, a interceptação 
destas informações. 

“Como na internet todo 
cuidado é pouco, outra dica 

Empresas enxergam redução no faturamento nos próximos três meses
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Depois do caos 
na saúde, haverá caos 

na justiça?

A pandemia decorrente 
da Covid-19 tem 
afetado negativamente 
diversos setores da vida 
social e econômica

Entre os setores mais 
afetados está o da saú-
de, que já sofre com a 

falta de leitos em hospitais, 
medicamentos e equipamen-
tos de segurança para os 
médicos. Há carências não 
só nos grandes centros, mas 
agora também no interior 
dos Estados. Mesmo que 
algumas áreas da economia 
sigam em franca atividade, 
sem grandes alterações, 
preocupam os impactos a 
longo prazo, o que requer 
a atenção para o futuro que 
está à nossa porta. 

Tais impactos não excluem 
o  Judiciário, pois esse será 
um setor fortemente so-
brecarregado nos próximos 
meses, devido ao aumento 
no número de demissões, 
quebras ou cancelamentos 
de contratos, constantes 
mudanças em medidas pro-
visórias e uma instabilidade 
legal em larga escala. A 
questão é: a Justiça está pre-
parada para uma avalanche 
de processos? Já há, sem 
dúvida alguma, um aumento 
de demanda pelas soluções 
de conflitos mediante a inter-
venção do Poder Judiciário. 

Há notícias de um au-
mento de 177% de pedidos 
de divórcio. Há quebra de 
contrato em escala surpre-
endente, sob o argumento 
da imprevisibilidade, que de 
fato atingiu muitas relações, 
mas claro que não todas. Há 
também abusos e todos esses 
conflitos, certos ou erra-
dos, desaguarão em litígios. 
Dessa forma, precisaremos 
de um constante esclareci-
mento sobre a utilização de 
todas as ferramentas legais 
disponíveis para a solução 
desses conflitos, que per-
mitam o atendimento da 
população – chamados aqui, 
jurisdicionados - para que 
não haja um colapso nas 
atividades do judiciário. 

As câmaras de conciliação, 
mediação e arbitragem deve-
riam ser melhor explicadas 
e facilitadas para o grande 
público, e ainda necessário 
seria, que houvesse mais 
habilitações nessas câmaras, 
de árbitros e de pessoal espe-
cializado, de modo a otimizar 
as soluções, o que poderia ser 
feito em consórcio ampliado 
com o Poder Judiciário de 
modo tornar factível o acesso 
a esses meios. Além disso, 
promover rapidamente a 
homologação de sistemas 
digitais que já existem, como 
meio de solução de conflitos 
de direitos disponíveis, para 
serem instrumentos válidos 
e eficazes de solução.

A transformação digital 
precisa ser considerada como 
fator decisivo para ganho de 
agilidade e produtividade no 
meio jurídico. Entretanto, 
mesmo com a incorporação 
de novas ferramentas e de 
tecnologias, as estruturas e 
o pessoal serão os mesmos. 
Por isso, antes de pensar 
na modernização do setor, 
é preciso que magistrados, 
advogados, servidores do 
judiciário e jurisdicionados, 
sejam motivados e instruídos 
para a aceitação da chamada 
cultura digital. Sem conhe-
cimento e planejamento, 
isso, sem dúvida, gerará um 
colapso a médio prazo.

Esse tempo de pandemia 
tem nos ensinado muito 
como profissionais da área, 
apesar de toda a tristeza e o 
sofrimento que esse quadro 
gera. Há inovações e novas 
práticas que tem funciona-

do bem, por exemplo, os 
agendamentos de despacho 
virtual com os magistrados, 
que têm sido bastante pro-
dutivos. Porém, para que 
continue dando certo, isso 
requer um modelo eficaz, 
mais organização, eficiência 
dos sistemas e uma revisão 
normativa.

A questão que mais me 
preocupa nesse momento 
é massificação dos procedi-
mentos judiciais. Se não hou-
ver ampliação dos recursos 
disponíveis e uma eficiente 
revisão dos procedimentos, 
adaptando-os às novas re-
alidades, teremos grandes 
dificuldades em manter 
níveis satisfatórios de efici-
ência no judiciário, para que 
a população possa encontrar 
estabilidade nesse poder. 
Vivemos em meio a grandes 
mudanças de realidades, de 
critérios de sobrevivência, 
de aflições e soluções cria-
tivas para seguirmos a vida, 
de modo geral. 

Todos os sistemas de ser-
viços e contratos precisarão 
ser simplificados. Nesse 
passo, a ciência jurídica 
não pode ficar à margem 
do processo: precisará se 
adaptar rapidamente, rea-
gindo às novas realidades. 
O grande volume de ações 
deve ser representado pela 
área trabalhista, em razão 
dos ajustamentos dos novos 
critérios das relações contra-
tuais do emprego, e pela área 
cível, em vista do colapso 
econômico que afetará o 
cumprimento dos contratos. 
Por isso, é importante que 
as empresas se resguardem 
juridicamente para evitar 
processos. 

A recomendação é que as 
companhias não adotem uma 
posição passiva, de forma a 
agir assim que identificado 
algum problema. A manu-
tençao de canais de comu-
nicação com os clientes, 
fornecedores e o público em 
geral é uma excelente ação 
de prevenção e solução de 
futuros problemas. Claro, 
que contratar uma boa 
consultoria jurídica será um 
caminho natural e eficiente, 
porque esses mecanismos 
de comunicação, de prepa-
ração dos entendimentos e 
mitigação de riscos serão 
eficientes se acompanhados 
de uma assessoria jurídica 
qualificada.

Vivemos, é certo, um 
momento de “divisão de 
águas”. Precisamos assumir 
o compromisso com as tec-
nologias digitais. Como já 
observou Albert Einstein, “é 
impossível obter resultados 
diferentes fazendo sempre 
a mesma coisa”. Ou seja, 
não há como sobreviver no 
futuro se não pensarmos 
fora da caixa! Isso quer 
dizer que nós, operado-
res do direito, precisamos 
abrir nossas mentes e nos 
prepararmos para mudan-
ças. Se não reagirmos e 
trabalharmos arduamente 
para o desenvolvimento de 
novas tecnologias, de novos 
modelos de atuação jurisdi-
cional, pouco evoluiremos, 
especialmente no ramo das 
relações de trabalho. 

É preciso dar autonomia 
aos contratos bilaterais e 
multilaterais, entendê-los 
com o olhar das novas re-
alidades. A lei material não 
precisará mudar, mas deverá 
se adaptar para possibilitar o 
exercício dos meios tecnoló-
gicos. Assim, conseguiremos 
um Judiciário mais fluido e 
eficiente, facilitando a vida 
de empresas, de profissio-
nais e toda a população.

(*) - É especialista em Direito Civil, 
Processual Civil e Empresarial, além 

de sócio-fundador do escritório 
Marcos Martins Advogados.

Marcos Martins (*)
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1127057-19. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 21ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Márcio Teixeira Laranjo, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Albert Relógios e Boné, CNPJ sob nº ignorado, que Adidas AG e Outros 
ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, 
no valor de R$ 20.000,00, pois o requerido esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para 
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 
E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que Contestem a 
presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial,, 
sendo nomeado curador especial Será este edital afixado e publicado na forma da lei. Nadaa Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2020. 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1126360-95. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber aos córreus Antônio de Almeida Ramos, CPF ignorado, Helton de Lima Pereira 
Modas ME, CPF ignorado, Amir Cell Comércio de Aparelhos e Periféricos Eireli – EPP, Cnpj nº 
18.195.010/0001-95 (fls. 341/342), Cleinho Vidal do Nascimento ME, CNPJ nº 11.861.433/0001-58 
e a Antônio Carlos dos Santos, CPF ignorado, que Adidas AG e Outros ajuizaram-lhes Ação 
Ordinária c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, sob a alegação de que os 
requeridos estavam reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos 
falsificados, ensejando indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Dá-se à causa o 
valor de R$ 20.000,00 (novembro/2016). Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se 
Edital para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, Contestem a ação, sob pena de 
serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1024327-62. 2018.8.26.0001 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Assegur Vigilância e Segurança Ltda., CNPJ 02.785.308/0001-15, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A., alegando em síntese que Requerida contratou os serviços da Requerente, para que seus 
veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária sua parada. A 
Requerida honrou por diversos meses com o previamente contratado, no entanto, não liquidou todas 
as faturas. Por não haver o devido pagamento até o momento, não restou alternativa à requerente, a 
não ser procurar o Judiciário para receber os valores representados pela fatura de cobrança, bem 
como extrato de movimentação nas praças de pedágio. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. 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. São Paulo, 20 de abril de 2020 

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0034998-16.2018.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª VC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Renato Siqueira De Pretto, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Margarida Silva, RG 332138586, CPF 223.146.548-54, que foi 
instaurado o incidente de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica proposto por 
parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente ao cumprimento de 
sentença nº 0037606-21,2017.8.26.0114. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente manifestação, 
nos moldes do artigo 135 do CPC, ficando o processo suspenso até a decisão final, ex vi do art. 
134, § 3º, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 20 de maio de 2020. 

Edital de Citação Prazo 20 dias  Proc. 1000363-02.2015. 8.26. 0080. A Dr(a). Christiano Rodrigo 
Gomes de Freitas, Juíz de Direito da Vara única do Foro de Cabreúva/SP. Faz Saber a Marcos Elias 
Dal Bello - ME, CNPJ Nº 14.867.497/0001-54 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 12.171,09, Referente a fatura de nº 101494026 com vencimento em 10/01/2013, e Fatura de Nº 
104514510, com vencimento em 13/02/2013, vencidas e não pagas. Considerando que o 
requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para 
os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a 
quantia reclamada ou oferecer embargos. 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 Cabreuva, aos 15/05/2020.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1038254-65. 2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 30ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Faz Manutenção e Serviços Ltda., CNPJ 05.550.030/0001-95, 
representados pelos seus sócios Jocelino Carneiro da Silva, CPF Nº 027.466.158-60, e Fernando 
Altro de Siqueira que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Linear Mult Comercio Ltda, para cobrança de R$ 438.763,45 (11/05/2020), referente à Venda de 
Produtos descritos e individualizados nas Notas Fiscais de nºs 2841, 2843, 2844, 2892, 2948 e 
2950, negociados entre as partes, conforme documentos descritos e anexos aos autos. Fica o 
Executado citado por meio deste edital para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a 
Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos 
do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba 
honorária será reduzida pela metade (art. 828 do CPC), No prazo para embargos, o executado, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (art.916. do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1043734-60. 2019.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Mário Gaiara Neto, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber LS Negocios Imobiliarios Ltda-ME, pessoa jurídica de direito privado, CPF/MF Nº 
19.835.675/0001-89, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cobrança no valor de R$ 5.468,13. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 
``22´´, da Quadra BY, do Loteamento Ninho Verde - Gleba I (atualmente denominado Ninho Verde I 
Eco Residence). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0012578-59.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Terezinha Maria de Jesus, Brasileiro, RG 2.657.255, CPF 192.286.276-
20, encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, 
da Penhora realizada sobre o imóvel um lote de terreno sob o nº 10 da Quadra “CV”, do loteamento 
Terras de Santa Cristina Gleba V, situado no município de Paranapanema, matriculado sob o nº 
41.226 no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/ SP, por intermédio do 
qual fica intimada de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer Embargos, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 02/03/2020.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0035257-56. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto 
Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Murilo Jerônimo de Almeida, RG 8967696, CPF 013. 
577.498-56, que na ação de Cumprimento de Sentença movida por Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, foi procedida a penhora do Imóvel um Lote de Terrreno, sob o nº 05 (cinco) da 
quadra (BC) do loteamento denominado Terras de Santa Cristina Gleba IV, situado na zona urbana 
do distrito e município de Arandú, comarca de Avaré, no estado de SP, medindo 13,00m (treze metr 
os) de frente para a rua 05; 13,00m nos fundos, onde confronta com o lote nº 22; 30,00m da frente 
aos fundos do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel onde confronta com o lote de nº 04 
e do lado direito mede 30,00m (treze metros) e confronta com o lote nº 06; encerrando a área de 
390,00m² (trezentos e noventa metros quadrados). Matrícula nº 33.291 CRI de Avaré -SP, 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, a 
cerca da Penhora  acima relatada, bem como do prazo de 15 dias para, eventual, impugnação. Não 
sendo impugnada a penhora, 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.  

CENTRO DE CONVENIÊNCIA E SERVIÇOS PANAMBY S/A - CNPJ 07.012.790/0001-74
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária - Ficam V.Sas. convocadas para a AGO, de acordo e nos termos 
do Artigo 7º, inciso I do Estatuto Social e MP 931, de 30/03/2020, a qual será realizada em 24/06/2020 4ª feira, às 14:30h 
através de videoconferência na Sede da Administradora, na R. José Ramon Urtiza, 975, 2º Subsolo, Vila Andrade, SP/
SP, Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. (I) Aprovação de Contas Exercício 2019; 
(II) Situa ção Individual das Lojas; (III) Operacional - Demonstração das Melhorias Realizadas; e (IV) Outros Assuntos de 
Interesse. Informamos que V.Sas. poderão se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato 
por meio de Procuração com firma reconhecida. Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante 
fornecimento de Procuração, bem como, voto por escrito de cada ordem do dia. A Administração.

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0009099-21.2019.8.26.0004.  O Dr. Carlos Bortoletto 
Schmitt Corrêa, Juiz de Direito da 2ºVC do Foro da Lapa – S/P. Faz Saber a  Erick Oliveira 
Zambrotti CPF Nº 222.360.460-19, RG Nº 33.190.520-6, que União Social Camiliana, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
6.917,51. (Julho/2019). Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma 
do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 
(quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa 
e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, 
expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000300-87. 2018.8.26.0268 A MM. Juiza de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de SP, Dra. Ana Rita de Figueiredo Nery, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Melissa dias dos Santos, Brasileiro, RG 30851082-3, CPF 
219.032.918-36, com endereço à Rua Nossa Senhora de Lourdes, 145, Maria Auxiliadora, CEP 
06843-230, Embu das Artes - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União 
Social Camiliana, alegando em síntese: contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, e 
não cumprido, uma vez que é devedora da quantia de R$ 10.773,69 referente mensalidades do 
período de fevereiro à dezembro/2013. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, 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 

À medida que a curva 
de contaminação di-
minui, países lançam 

planos de reabertura da 
economia, buscando atingir 
uma nova normalidade. Para 
esse momento pós-pande-
mia, a WeWork, maior rede 
de coworking do mundo, 
presente em 37 países, 
desenvolveu um plano de 
retorno para o trabalho. 

Com implementação pre-
vista em todas as suas 
unidades à medida que 
os governos de cada país 
iniciarem as ações de 
retomada das atividades 
econômicas. Para tanto, a 
empresa tem adequado as 
áreas comuns e espaços 
privativos de seus pré-
dios, buscando garantir 
padrões elevados de saúde 
e segurança, alinhados às 
orientações fornecidas 
pelo Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças dos 
Estados Unidos - CDC, pela 

O objetivo é facilitar a transição dos membros 
para a volta ao escritório.
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Como serão os espaços de 
trabalho após a pandemia? 
A disseminação da contaminação pelo novo Coronavírus levou mais de 4 bilhões de pessoas a 
aderirem ao isolamento social em todo o mundo

os espaços compartilhados, 
com assentos escalonados e 
áreas vazias, a fim de manter 
uma distância física saudável 
entre membros e colegas de 
equipe. Em higienização, as 
medidas de limpeza foram 
aprimoradas para garantir a 
saúde e o bem-estar de todos 
os membros, com desinfec-
ção mais frequente nas áreas 
comuns e fornecimento de 
produtos de higienização 
nas unidades. 

Por fim, os novos proto-
colos de capacidade serão 
reforçados com sinalizações 
estrategicamente posiciona-
das a fim de evitar aglomera-
ções em corredores e áreas 
comuns. Espaços como 
cafeterias e recepções, que 
possuem uma grande mo-
vimentação, contarão com 
sinalizações nas paredes e 
pisos para que todos mante-
nham uma distância segura. 
Fonte e outras informações: 
(www.wework.com/).

OMS e pelas organizações 
locais de saúde. 

Sandeep Mathrani, CEO da 
WeWork, explica que as me-
didas serão implementadas 
em nível global para garantir 
que os membros tenham um 
espaço seguro para traba-
lhar. “Estamos trabalhando 
para implementar melho-
rias na saúde, segurança, 
limpeza e, principalmente 
na construção e design de 

espaços. Desenvolvemos um 
plano focado em três pilares 
principais: distanciamento 
profissional, limpeza e sina-
lização indicativa”, conta. 

O objetivo é facilitar a 
transição dos membros 
para a volta ao escritório, 
priorizando seu bem-estar, 
conforto e segurança. No 
pilar de distanciamento 
profissional, a WeWork rea-
lizou ajustes no design dos 

A pandemia causada pelo 
Coronavírus tem impactado 
diretamente a economia e o 
mercado de trabalho, o que 
fez com que a demanda por 
profissionais da tecnologia 
fosse impulsionada nos últimos 
meses. Se a área já tinha boas 
previsões de crescimento nos 
últimos três anos, com o surgi-
mento de novas funções, cursos 
e especializações, o movimento 
se intensificou. 

Uma das maiores empresas 
de serviços e aplicações para 
a nuvem, a Claranet viu a de-
manda por especialistas em 
nuvem, dados, desenvolvedores, 
arquitetos de soluções de várias 
ferramentas, técnicos, gerentes 
de projetos e os que possuem 
habilidades de implementação 
de sistemas, crescer 15%. De 
acordo com Tâmara Costa, Dire-
tora de RH na Claranet Brasil, a 
maior procura diante do cenário 
atual é por projetos, arquitetura, 
Big Data e comportamento de 
mercado. 

“Quando a gente pensa em 
tecnologia, as coisas mudam 
muito rápido e as necessidades 
também. Buscamos ter as pes-
soas certas no lugar certo. É 
mais do que desenvolver, mas 
influenciar e resolver proble-
mas”, pontua. Uma pesquisa 
realizada pela Spring Professio-
nal, mostrou que as companhias 
de tecnologia são as que mais 
permaneceram com o ritmo de 
contratações pré-pandemia, 
totalizando mais de 23%. 

Na lista de profissionais mais 
requisitados para esse momen-
to, de acordo com a PageGroup, 
entram o líder de ciberseguran-
ça, devido à sua capacidade de 
encabeçar a área de segurança 
da informação, atuando na 

A maior procura é por 
projetos, arquitetura, Big Data 
e comportamento de mercado.
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Demanda por profissionais de 
tecnologia cresce após Coronavírus

Hotel Majestic S/A 
CNPJ/MF 43.121.946/0001-19 - NIRE/JUCESP 35300033493

Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária em 18/04/2020
Local e Hora: Sede Social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, n° 160, em Águas de Lindóia/SP, ás 10.30 hs do dia 
18/04/2020. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social, com direito a voto, conforme assina-
turas lançadas no Livro "Presença de Acionistas”. Convocação: Publicada nos dias 10,11,12/03/2020 no DOESP 
e Empresas e Negócios. Mesa: Presidente: José Artur Bernardi, Secretário: Julio Cesar Bernardi 1- Delibera-
ções Tomadas por Unanimidade: Na AGO: I- Foram aprovados, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial 
e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao Exercício Social encerrado em 31/12/2019, publicado em 
03/03/2020 no DOESP e no Jornal Empresas e Negócios. II - Foi aprovada a suspensão dos lucros do exercício 
de 2019, para converter em reservas legais e estatutárias. III - Foi efetuada a eleição da Nova Diretoria, para 
o mandato novo, com duração até a Assembleia Geral do ano de 2023, sendo eleitos os seguintes membros: 
Diretor Presidente: José Artur Bernardi, RG. 8.416.373-2 e CIC 050 993.678-44; Diretor Comercial: Julio Ce-
sar Bernardi, RG. 11.748.683, e do CIC 111.768.528-41; tendo sido empossados imediatamente, ficando ain-
da estipulado, para cada um dos diretores eleitos, uma retirada mensal de RS 3.000,00. Na oportunidade, os 
diretores eleitos declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam 
de exercer atividades mercantis. 2- Na AGE: Não foi aprovada, a proposta da Diretoria para aumento do Ca-
pital Social, que continua sendo de R$ 3.500.000,00, divididos em 3.126.675 ações nominativas, no valor de 
R$1,1194 cada uma. Em tempo, o sócio Sr. Edgar José Bernardi, apresentou objeção a venda do terreno a 
Avenida das Esmeraldas, lote 25, quadra E, para a Empresa Bernardi Arquitetônica em que um dos sócios da 
empresa tambem é acionista do Hotel Majestic, por falta de realização de Assembléia para autorização da pre-
sente venda. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, no livro próprio, aprovada, 
e por todos os presentes assinada. Àguas de Lindóia, 18/04/2020. Presidente: José Artur Bernardi, Secretário: 
Julio Cesar Bernardi. JUCESP n° 166.564/20-5 em 27/05/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

implementação de políticas, 
acesso e ferramentas estratégi-
cas para proteção de dados da 
empresa. E o especialista em 
cloud, pois elabora soluções de 
arquitetura e infraestrutura de 
TI na nuvem, sempre levando 
em conta a segurança, acessi-
bilidade e flexibilidade. 

“Esse profissional é diferen-
ciado no mercado, pois exige 
expertise específica para a sua 
atuação. É essencial que as 
habilidades estejam de acordo 
com as necessidades das em-
presas para o atual momento, 
que são muitas e desafiadoras. 
O serviço de cloud está cada 
vez mais em alta no mercado 
e as empresas estão olhando 
com bons olhos”, garante a 
executiva. 

O mercado aquecido faz com 
que as preocupações estejam 
voltadas também para a re-
tenção desses profissionais, já 
que muitas empresas estão de 
olho nos especialistas. “Bus-
camos oferecer oportunidades 
internas de especialização, 
treinamentos, disponibilizamos 
eventos, e mantemos o nosso 
foco em pessoas, com o objeti-
vo de engajar e valorizar esses 
profissionais”, finaliza Tâmara 
(Fonte e mais informações: 
br.claranet.com). 
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Matéria de capa

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

Como encantar seus clientes 
usando a neurociêmncia 
aplicada ao marketing

Claudio Zanutim (*)

Sempre foi interesse da ciência – estudar/compre-
ender a mente humana e seus estímulos. Na arte 

de encantar os clientes, técnicas da neurociência 
foram somadas ao marketing e o comportamento do 
cliente passou a ser mais estudado pelo chamado 
neuromarketing.

No conceito do marketing de conteúdo, a estratégia 
pode auxiliar com a relação e interesse do cliente com 
a marca ao criar diálogos que funcionem em todos os 
cérebros simultaneamente e principalmente entre os 
dois canais, ou seja, seu cliente e você.  

# O conceito de encantamento
Russell, J. A, em 1980 realizou um estudo em que 

disse: O termo encantamento aparece na literatura 
de psicologia como uma emoção advinda, geral-
mente, de uma combinação de outras emoções. 
O encantamento do cliente começou a aparecer 
como rótulo, um termo para designar um grupo 
de consumidores que estivesse vivenciando altos 
níveis de satisfação e de prazer com a experiência 
de consumo. 

# Cultura de encantamento Disney
Quando Walt Disney imaginou/desenhou a conhe-

cida Disneyland, ele tinha em mente criar um lugar 
mágico e seguro em que todos (adultos e crianças) 
pudessem brincar e se divertir. 

Trazendo esse conceito para as vendas, trata-se em 
fazer os sonhos do cliente se tornarem realidade. E 
para isso, é preciso ter um atendimento ao cliente 
excelente e uma equipe bem alinhada que contribua 
para o encantamento (estado emocional acima da 
mera satisfação). Tem a ver com gerar altos níveis de 
alegria e surpresa que serão sentidas pelo cliente por 
meio de sua oferta de serviços e produtos. 

# Como encantar os clientes usando o neuro-
marketing

Conte histórias – Todos gostam de ouvir ou ler algo 
que estimule o lado mágico, emocional, e fantasioso 
(por termos uma natureza adoradora), principalmente 
quando nos identificamos com a história. A narrativa e 
o modo como ela é dita muda bastante a forma como 
uma marca/empresa atinge seu público. Uma estra-
tégia bem produzida na hora das vendas consegue 
ser persuasiva, além de levar a uma compatibilidade 
de ideais e o fechamento dos negócios.

Para quem não sabe, está técnica é conhecida 
como: Storytelling. 

Seja exclusivo – Uma pesquisa recente mostrou 
que as pessoas costumam comprar mais quando se 

sentem importantes, valorizadas e reconhecidas. Além 
disso, a fim de se sentirem exclusivas, apreciadas e 
validadas elas gastam significativamente em artigos 
de luxo, carros do ano, roupas de grife, e tendem a 
investir em contratos milionários.

Influencie a visão – Há duas coisas que estimulam o 
cérebro em benefício da compra/acordo: cores e ima-
gens humanizadas. A primeira tem relação ao hábito 
que temos em associar tonalidades aos sentimentos. 
Por isso, muitas organizações utilizam a psicologia das 
cores para obter o efeito ideal de cada cor em seu 
produto e serviço, usando de acordo com o objetivo 
que se deseja alcançar.

Estimule os sentidos – Além da visão, as meto-
dologias da neurociência podem estimular o lado 
mais irracional do cérebro. Isso significa que é bem 
possível alcançar sentidos involuntários, ou seja, que 
não conseguimos controlar ou não temos consciência 
de existirem. Quer um exemplo? A internet é capaz 
de aguçar no mínimo dois sentidos simultâneos ao 
oferecer experiências audiovisuais.

Tenha sendo de urgência – Imagens, expressões 
e palavras que apressam a mente incitam a ideia de 
imediatismo e necessidade. Essa é mais uma maneira de 
mostrar a importância de um serviço na vida do cliente, 
sendo o objeto capaz de trazer solução e satisfação.

Repita estrategicamente – determinados conceitos, 
quando sugeridos inúmeras vezes, retêm mais fácil à 
atenção. A explicação é simples, trata-se de uma das 

técnicas da neurociência. Usar ideias de maneira re-
petida torna a mensagem mais persuasiva e, por fim, 
mais poderosa. Com o tempo, até mesmo clientes mais 
relutantes podem mudar de opinião e se interessar 
pela ideia ao ouvi-la e vê-la por tempo suficiente.

Para encantar o seu cliente use o neuromarketing. 
Aproveite as cores, imagens, palavras, sabores, 
cheiros, entre outras inspirações para suprir as 
necessidades mais intimas e pessoais dele. 

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  
Palestrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 

treinadas. Auxilia empresas e pessoas na maximização 
da performance em vendas e no atingimento de objetivos 

e metas. Autor de 6 livros, 3 e-books e dez artigos 
acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 

acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 
Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis.

São Paulo, quinta-feira, 04 de junho de 20206

Pixabay

André Turquetto (*) 

Ou capitalismo consciente, cuja essência destaca que os 
interesses das empresas precisam estar voltados a cada 
um que dependa, diretamente ou não, do sucesso delas, 

sejam acionistas, funcionários, a comunidade local ou outras em-
presas da cadeia produtiva. A ideia de melhorar o mundo em que 
operam, de prover equilíbrio ambiental, de criar valor no longo 
prazo e de compartilhá-lo de maneira justa, se reflete também 
num clamor crescente dos consumidores, aos quais interessam 
não apenas a atuação das marcas em seu benefício individual, mas 
também nos benefícios que promovem para a toda a sociedade. 

O período atual de pandemia e de isolamento social somente 
catalisou e acelerou esse movimento. A cada dia as pessoas pas-
sam a analisar mais minuciosamente o comportamento de cada 
marca e conferir quais delas estão se preocupando, colaborando 
e atuando efetivamente junto ao seu entorno, e nesse contexto 
o story telling dá espaço ao story doing. 

Notadamente, a preferência passou a ser por aquelas empresas 
que exercitam a empatia, em detrimento das que falam sobre si 
próprias ou que tem se beneficiado por ações de influenciadores 
notadamente vazios, eticamente questionáveis ou pouco com-
prometidos com o interesse coletivo. 

O relatório Edelman Trust Barometer 2020: In Brands We 
Trust?, sobre a confiança nas marcas e o período do Coronaví-
rus, realizada por sondagem online com 12 mil entrevistados, 
em 12 países, apontou que 1 em cada 3 entrevistados afirma ter 

O debate não é novo, mas fica cada vez mais evidente que tanto o modelo atual do capitalismo como o papel das empresas nele inseridas estão mudando de forma 
acentuada e buscando alternativas. No último encontro do Fórum Econômico Mundial de Davos, em janeiro deste ano, representantes do mundo 

inteiro reafirmaram o compromisso com o chamado capitalismo das partes interessadas.

EMPATIA

A PAndEMIA quE PArOu O MundO E 
ACElErOu O PrOPóSITO dAS MArCAS

convencido outras pessoas a pararem de usar uma marca por 
considerarem que sua resposta para a pandemia não estava sendo 
adequada. E 71% afirmam que companhias, que estão colocando 
seus ganhos acima das pessoas durante essa crise, perderão sua 
confiança para sempre. 

No Brasil, 72% concordam que as marcas desempenham um 
papel crucial na solução dos desafios que enfrentamos. O mesmo 
estudo afirma também que os consumidores esperam que o foco 
das empresas seja em soluções, não em vendas. Além disso, 92% 
dos brasileiros são favoráveis às marcas se voltarem à produção de 
produtos que ajudem as pessoas a enfrentar os desafios da pandemia. 

Na prática, estamos percebendo que as organizações que não 
tiverem atitude e não forem autênticas, vão perder força de 
mercado ou deixarão de existir. Dizer "eu me importo" e agir 
com verdade e transparência pode ser um desafio, mas também 
uma grande oportunidade de ganhar a lealdade de um novo 
consumidor consciente.

Desde o início da quarentena, presenciamos comportamentos 
empáticos de marcas que passaram a usar a estrutura para pro-
duzir novos produtos de auxílio à sociedade. 

Vimos empresas de bebidas e perfumes produzindo álcool em gel, 
empresas de geladeira fabricando ou consertando respiradores de 
ar, bancos, empresas de tecnologia e de entretenimento disponibi-
lizando suas plataformas para levar informações, entretenimento e 
ajuda financeira. Também observamos empresas que se uniram aos 
concorrentes, nos melhores moldes de cooperação, para apoiar or-

ganizações não governamentais 
ou mesmo criar esforços próprios 
de doação. 

Mas o que está por vir após 
a crise? O que sabemos é que 
o hábito de consumo já tem 
marcas evidentes de transfor-
mação. Um exemplo familiar: 
minha mãe, 72 anos, mal tinha 
ouvido falar sobre aplicativos 
de entrega de comida, mas 
aprendeu a baixar e usar, e tem 
utilizado pelo seu smartphone 
desde então. A facilidade de 
receber os produtos que pre-
cisa na segurança de sua casa 
fará com que ela, certamente, 
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empresas de 

bebidas e perfumes 
produzindo álcool 
em gel, empresas 

de geladeira 
fabricando ou 
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de tecnologias e 
de entretenimento 

disponibilizando 
suas plataformas 

para levar 
informações, 

entretenimento e 
ajuda financeira.

continue com tal comportamento mesmo depois que acabar 
a quarentena. 

Quantas pessoas farão o mesmo? A mudança na forma de consumir 
já foi integrada em nossa nova rotina. Experiencias virtuais, a casa 
assumindo novo significado, novos hobbies, mais vínculo com a famí-
lia, trabalho remoto e mobilidade transformada são apenas algumas 
tendências de um caminho sem volta. A transformação não é apenas 
possível, somos varridos por ela. 

Estudos sobre macroten-
dências pós-crise apontam 
para o nascimento deste novo 
consumidor-cidadão, ainda 
mais conectado e consciente, 
que levará seus novos hábitos 
adquiridos durante esse período 
para o futuro, seja ao incorporar 
o uso do delivery como a minha 
mãe, seja fazendo sua própria 
comida ou comprando de peque-
nos comerciantes em seu bairro. 

Pesquisas recentes indicam 
também um incremento da 
infidelidade desses consumido-
res, que estarão cada vez mais 
abertos a experimentar novas 
marcas, produtos ou serviços. 
Acredito que o melhor caminho 
pra se gerar fidelidade é confiar. 
E confiança é resultante da em-
patia obtida pelo o que podemos 
chamar de vulnerabilidade cor-
porativa: a exposição das nossas 
verdades, fragilidades, dúvidas 
e angústias como empresa. 

A definição de um propósito 
legítimo e conectado aos plei-
tos sociais dependerá dessa 
combinação e será preponderante para o legado e perpetuidade 
dos negócios. Nesses novos tempos nenhuma empresa poderá 
ser sustentavelmente melhor do que o ambiente em que atua. 

(*) -  Formado em Economia pela Unicamp e com um MBA em Gestão pela 
Universidade de Toronto, é diretor de Marketing, Produtos e Desenvolvimento 

de Negócios da Alelo, especializada em benefícios, 
gestão de despesas corporativas e incentivos.



Aprendizado 
da Abbey Road

A crise da COVID-19 
apresenta desafios que 
exigem uma resposta 
ambiciosa à demanda 
da sociedade por 
mais e melhor 
conectividade

Sem vizinhos ou tu-
ristas andando pe-
las ruas, Londres 

escolheu este momento 
para pintar novamente a 
famosa travessia da Abbey 
Road, imortalizada em 
1969 na capa do álbum dos 
Beatles de mesmo nome. 
Esta simples travessia 
tornou-se um dos destinos 
turísticos mais representa-
tivos da capital britânica, 
que milhares de viajantes 
visitam todos os dias para 
recriar em suas fotografias 
a famosa cena. 

Esta anedota reflete cha-
ves sociais e econômicas 
de uma crise que apresenta 
desafios para as cidades 
que aspiram a liderar o 
crescimento na América 
Latina. Algumas infra-
estruturas críticas para 
uma cidade muitas vezes 
passam despercebidas. As 
mesmas são fundamentais, 
mais do que nunca em 
tempos de crise, para o 
funcionamento, mesmo 
em condições adversas, 
da economia de nossos 
países. 

A capacidade de res-
ponder a uma emergência 
de saúde, de se conectar 
com nossas famílias ou de 
teletrabalho, depende de 
uma rede de telecomu-
nicações complexa que 
se tornou indispensável 
para cidadãos, empresas 
e governos. Repintar uma 
faixa de pedestre pode 
parecer uma ação simples 
e sem importância, mas 
tem um enorme impacto 
econômico em um bairro 
ou cidade. Assim como 
uma intervenção urbana 
para instalar um site de 
telecomunicações traz 
benefícios indispensáveis 
a essa comunidade. 

Melhor acesso à Internet 
para milhares de usuários 
significa aulas universi-
tárias, videoconferência 
médica ou acesso a outros 
serviços digitais. É preciso 
pensar em múltiplos níveis 
para responder à crise, 
fortalecendo o desenvol-
vimento da economia e 
criando oportunidades: 
países, cidades, povoados 
e bairros são unidades 
territoriais que requerem 
diferentes modos de ação e 
intervenção para melhorar 
a vida dos cidadãos, a com-
petitividade das empresas 
e a eficácia do governo. 

Os desafios exigem uma 
agenda integrada que faci-
lite ações rápidas e coeren-
tes para o desenvolvimento 
da infraestrutura crítica. 
Do nível nacional ao local, 
os regulamentos, ações e 
desenvolvimentos devem 

responder de forma coe-
rente às suas necessidades. 
A manutenção dos prin-
cipais destinos turísticos 
de uma cidade é de pouca 
utilidade se os mesmos não 
são acessíveis por trans-
porte público ou não são 
conhecidos pelos turistas. 

Da mesma forma, a re-
gulação das telecomunica-
ções tem diferentes níveis 
que devem ser coordena-
dos para sua eficácia e pro-
moção de desenvolvimen-
to. A crise da COVID-19 
destacou a necessidade de 
redes de telecomunicações 
robustas para conectar 
os cidadãos às suas famí-
lias, empresas e governos. 
Devemos enfrentar este 
desafio e investir nas opor-
tunidades que ele oferece, 
maximizando o potencial 
de nossas comunidades. 

Qual momento é melhor 
para pintar uma faixa de 
segurança se não quando 
não há tráfego ou pedes-
tres? Qual momento mais 
oportuno para melhorar a 
conectividade de uma ci-
dade do que agora, quando 
pessoas e empresas estão 
fazendo maior uso dos 
serviços de telecomuni-
cações e são mais neces-
sários? - A infraestrutura 
de telecomunicações é tão 
indispensável para o fun-
cionamento do nosso país 
quanto a eletricidade ou a 
água corrente. Hoje mais do 
que nunca é evidente que 
esta infraestrutura é crítica 
não só para o crescimento 
futuro, mas também para 
o presente. 

Sem conectividade não 
pode haver desenvolvimen-
to sustentável e inclusivo 
em nossos países, nem a 
resiliência necessária para 
responder aos desafios da 
COVID-19. Assim como 
no contexto da pandemia 
vários governos declararam 
as telecomunicações e a In-
ternet um serviço essencial 
e as empresas provedoras 
tomaram medidas para 
garantir seu funciona-
mento e entrega, também 
é importante facilitar os 
processos de instalação ou 
emitir licenças para res-
ponder mais rapidamente 
à crescente demanda da 
sociedade por melhor co-
nectividade.

Isso ajudará a dar uma 
melhor resposta à crise atu-
al, preparar a recuperação 
econômica e criar cidades 
e países mais resilientes. 
Os governos nacionais e 
locais, juntamente com o 
setor privado, devem ser 
ambiciosos na resposta a 
esta crise, investindo no 
futuro e se tornando mais 
fortes para lançar as bases 
da recuperação. A opor-
tunidade é hoje e agora. 
Amanhã, carros e turistas 
voltarão para as Abbey 
Road de nossas cidades. 

 (*) - É vice-presidente de 
Assuntos Públicos para a América 

Latina, American Tower 
(www.americantower.com). 

Rodrigo Jimenez (*)
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A vacina contra o Co-
ronavírus Sars-CoV-2 de-
senvolvida pela Universi-
dade de Oxford, no Reino 
Unido, em parceria com 
uma empresa italiana de 
biotecnologia será testada 
em humanos também no 
Brasil. A próxima fase de 
testes da vacina ChAdOx1 
nCoV-19 envolverá cerca 
de 5 mil voluntários sau-
dáveis no Reino Unido - já 
selecionados - e a mesma 
quantidade em território 
brasileiro.

Isso se deve ao fato de 
a menor circulação do 
vírus na Europa, devido 
às medidas de isolamento 
ter tornado mais difícil a 
avaliação da eficácia da 
imunização. A primeira 
fase de testes clínicos da 
vacina, iniciada em abril, 
envolveu cerca de mil 
adultos entre 18 e 55 anos.

As doses de testagem 
foram produzidas pela 
empresa italiana Adven-

Brasil é o segundo país com mais casos 
do novo coronavírus.
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Antonio Carlos Lopes (*)

Por questões de saúde e 
segurança, os procedi-
mentos eletivos foram 

todos postergados para de-
pois da pandemia. Mas isso, 
não há a menor dúvida, terá 
um preço amargo. 

Neste momento, a aten-
ção limitada às urgências 
é essencial para conter o 
avanço do Coronavírus e 
retomar a normalidade, 
todos concordam. Porém, 
enquanto isso, as pessoas 
que se encaixam no grupo 
de brasileiros com comor-
bidades, tipo hipertensão, 
obesidade ou diabetes, 
veem suas doenças evoluí-
rem sem o acompanhamen-
to terapêutico necessário. 
Estima-se que esse grupo 
represente quase metade 
da população. Futuramen-
te, teremos dificuldades 
de responder às conse-
quências desse buraco no 
atendimento.

Chegará a hora em que 
os casos não urgentes exi-
girão solução. Depois da 

Chegará a hora em que os casos não urgentes exigirão solução.
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Cadeias de 
suprimento 
resilientes 
deverão 
superar 
a crise

Neste  cenár io  de 
transformação impul-
sionado pela pandemia 
da Covid-19, as empre-
sas com as cadeias de 
suprimentos mais ágeis, 
eficientes e resilientes 
irão superar a crise com 
sucesso.Essa é avaliação 
do sócio-líder de bens de 
consumo e cadeias de 
suprimentos da KPMG 
no Brasil, Cristiano Rios. 
De acordo com ele, esses 
serão os principais fato-
res que as colocarão em 
posição de vantagem no 
mercado. 

“As empresas que 
conseguirem estabilizar 
essas cadeias de supri-
mentos e se posicionar 
para avaliar interrup-
ções futuras, fornecen-
do respostas estrutura-
das para riscos e pontos 
de exposição, estarão 
em melhores condições 
de enfrentar o cenário 
atual. Como resultado, 
todos os recursos de 
mitigação e resiliência 
das organizações serão 
fortalecidos”, conclui o 
sócio. 

Segundo ele, em res-
posta à pandemia, os 
varejistas e empresas de 
bens de consumo pre-
cisam se adaptar a uma 
nova realidade até então 
atípica para as compa-
nhias, ajustando-se a um 
“novo normal”. “Neste 
cenário, está claro que 
levará algum tempo 
para que as cadeias de 
suprimentos retornem a 
algo semelhante ao que 
costumamos chamar de 
normal. Por isso, varejis-
tas e empresas de bens 
de consumo devem co-
meçar a pensar além da 
fase inicial de mitigação 
e resposta, visando criar 
resiliência na cadeia de 
suprimentos no médio e 
longo prazo”, avalia Rios 
(AI/KPMG).

O preço do adiamento de 
consultas médicas eletivas
Com a explosão de casos de Coronavírus no País e alta taxa de contaminação da doença, os hospitais 
brasileiros, já há muito tempo sucateados por descaso e falhas de gestão, concentraram-se em 
atender a população atingida pela COVID-19

soas, recomenda-se cautela 
redobrada no retorno às 
atividades de rotina.

Os hospitais e profissio-
nais de saúde também te-
rão papel relevante em tal 
contexto: precisarão correr 
com competência atrás do 
prejuízo. Teremos, enfim, 
demasiado trabalho no pós
-pandemia, para colocar a 
casa em ordem novamente. 
Se antes já não havia oferta 
para todos os enfermos nos 
serviços públicos, a situação 
só tende a se tornar ainda 
mais desafiadora. 

Enfrentaremos uma enor-
me demanda reprimida, já 
que todos os procedimentos 
que não foram feitos agora, 
precisarão ser realizados de-
pois. Daí, ser essencial que a 
sociedade acenda o sinal de 
alerta desde já e começe a 
cobrar das autoridades res-
ponsáveis uma organização 
eficaz do sistema, para que 
não percamos mais vidas no 
Brasil. 

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

pandemia, uma avalanche 
de consultas e ajustes de 
medicamentos se farão 
necessárias. Atualmente, 
se o indivíduo precisa de 
um remédio, ele tem de 
apresentar uma receita, 
por vezes, uma receita 
especial.  Contudo, em 
meio ao caos de agora e 
sem acesso a auxílio mé-
dico, ele simplesmente 
não consegue obter seus 
medicamentos seja na rede 
pública ou privada.

Quando virarmos a pági-
na da COVID, o que torço 
para que seja o mais breve, 
aqueles com comorbida-
des precisarão ser ainda 
mais cuidadosos. As regras 
preventivas de distancia-
mento social, utilização 
de máscara e álcool em 
gel e higienização das 
mãos serão fundamentais 
para evitar uma possível 
contaminação. Visto que 
a doença parece ser mais 
virulenta entre essas pes-

Vacina anti-Covid de Oxford será 
testada no Brasil

t-IRBM, de Pomezia, nos 
arredores de Roma, e a 
Universidade de Oxford 
já tem um acordo com a 
multinacional sueco-britâ-
nica AstraZeneca para a 
fabricação e distribuição 
da vacina em nível mundial.

A autorização da Anvisa 
para o estudo no Brasil foi 
publicada no DOU de ter-
ça-feira (2), após pedido 
da AstraZeneca. No fim 

de maio, a multinacional 
disse ter obtido um finan-
ciamento de US$ 1 bilhão 
do governo dos Estados 
Unidos para a vacina e 
que já tem acordos que 
garantem a produção de 
pelo menos 400 milhões 
de doses, com os primei-
ros lotes previstos para 
setembro, caso os testes 
deem resultado positivo 
(ANSA).

Anderson Watanabe (*)
 
As empresas não estão criando elos 

digitais reais com seus clientes.
Durante essa quarentena tenho obser-

vado grande volume de propagandas e 
ações de marketing de algumas empre-
sas, principalmente vindas daquelas que 
se beneficiaram com essa crise, como 
companhias de entregas e transportes, ao 
passo que a grande maioria das demais 
indústrias está reduzindo este tipo de 
investimento.

Porém, independentemente da quan-
tidade de ações que estão sendo feitas, 
percebo que elas continuam ocorrendo de 
forma massificada, ou seja, sem persona-
lização, sem inteligência em seu planeja-
mento e, o pior de tudo, sem conhecimento 
do cliente com quem estão falando. 

De forma geral, as instituições não es-
tão criando elos digitais reais com seus 
clientes, e sim os “bombardeando” de 
comunicações. Isso traz consequências 
graves para o negócio, muito mais agora 
que a sociedade está em quarentena, 
portanto consumindo mais de forma 
digital e exigindo cada vez mais serviços 
eficientes.

Conhecer o perfil de cada cliente já 

não é importante, e sim essencial, e 
não somente em termos de propensão 
a consumo, mas também em termos de 
interação e engajamento. Há clientes com 
perfil digital e preferem utilizar aplicati-
vos de mensagem, redes sociais, chatbots 
ou mesmo e-mail, ao passo que outros 
utilizam SMS ou até mesmo preferem 
falar com pessoas. 

Alguns clientes inclusive têm horários 
de preferência para contato. Será que 
as instituições têm esse conhecimento 
sobre seus clientes? E se os clientes 
mudam seus perfis e comportamentos, as 
instituições estão preparadas tecnológica 
e processualmente para se adaptarem 
rapidamente? Muitas instituições estão 
percebendo que a resposta é não, mas 
infelizmente, um pouco tarde demais, e 
grande parte de seus clientes já procu-
raram outras alternativas. 

A lição que fica é que o engajamento 
com o cliente é um assunto cada vez mais 
importante e não podemos esperar situ-
ações adversas para tomarmos atitudes, 
e é muito importante ter tecnologias e 
processos ágeis e flexíveis para poder se 
adaptar a qualquer situação.

(*) - É Consultor Sênior da FICO.

As instituições interagem com os 
clientes ou se comunicam?


