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Com muitas empresas ao redor do mundo sendo forçadas a mudar suas 
práticas de negócios por causa da Covid-19, essa moeda se tornou ainda 
mais atraente para os cibercriminosos. A pressa de mobilizar uma força de 
trabalho remoto pode ter feito com que medidas robustas de segurança 
e práticas de continuidade de negócios tenham caído no esquecimento. 
Exemplos históricos, bem como os de nossa própria pesquisa, demonstram 
o potencial custo de não fazer backup. No entanto, existem algumas etapas 
simples e eficazes que os líderes de negócios e os tomadores de decisão de 
TI podem adotar para manter seus dados e negócios em segurança.   

Fazendo backup do seu negócio

Há tanto hype em torno da inteligência artificial (IA) no momento 
que corremos o risco de perder de vista o que realmente é, sem falar em 
como avançar na tecnologia para enfrentar alguns dos maiores desafios 
sociais do mundo - da pobreza à saúde. Parece que todo mundo está 
falando sobre IA e oferecendo soluções que podem mudar o mundo. 
Infelizmente, ainda existem muitos mitos circulando em torno da IA, 
sobre o que é e o que não é.   

Inteligência Artificial para o bem social
Para evitar o atropelo nas contas e se organizar melhor com as 

finanças, especialistas indicam algumas ações que podem ser ado-
tadas no nosso dia a dia. Repensar hábitos, por exemplo, além de 
fazer substituições, são iniciativas que podem interferir diretamente 
nas despesas e auxiliar na busca por uma vida financeira saudável. 
De acordo com a Simplic - fintech de crédito online - a organização 
financeira se tornou algo ainda essencial e pode ajudar principalmente 
em momentos de corte de orçamento.   

Economizar e ainda ganhar 
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Negócios em Pauta

Eficiência e Produtividade
A Embraer entregou à FAB o terceiro avião de transporte 

multimissão KC-390 Millennium de série. A aeronave será 
operada pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa. Da 
mesma forma que as duas unidades entregues em 2019 e 
as demais 25 aeronaves a serem entregues, essa terceira 
unidade é preparada para realizar missões de reabasteci-
mento aéreo, com a designação KC-390 Millennium. Projeto 
conjunto da FAB com a Embraer, foi desenvolvido para 
estabelecer novos padrões de eficiência e produtividade 
na sua categoria, apresentando ao mesmo tempo o menor 
custo do ciclo de vida do mercado.    Leia a coluna com-
pleta na página 3
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News@TI

Profissionais da cadeia de eventos, hotelaria e 
viagens debatem como enfrentar a crise setorial

@Hoje (30) no período da manhã, o Centro de Contingência 
do novo Coronavírus e do Comitê Econômico Extraordi-

nário do Estado de São Paulo devem pautar e deliberar sobre 
antecipar a realização dos eventos de negócios b2b da fase verde 
(abertura parcial) para a fase do amarelo (flexibilização). Já, às 
16 horas, Daniel Galante, que é o Diretor Geral da GL Eventos, 
gestor do centro de convenções São Paulo Expo e diretor da 
Ubrafe, participará do Webinar organizado pela Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis de São Paulo. Na pauta: Quais 
ações empresariais sua organização está fazendo para o novo 
mundo, pós-COVID-19? inscrições gratuitas acessando o link: 
https://bit.ly/3dynbLw.   Leia a coluna  completa na página 2

Imagem: AI/WACOM

O mundo nunca mais 
será o mesmo. Com a 
pandemia da Covid-19, 
tivemos que nos adaptar 
à distância, ao isolamento 
e à mudança completa de 
rotina

Quem estava acostumado 
a acordar cedo, tomar 

um rápido café da manhã e 
encarar longos minutos – às 
vezes, horas – no trânsito 
para chegar ao trabalho ficou 
com uma sensação estranha 
ao ouvir o despertador tocar 
mais tarde. Isso lá no começo 
da quarentena. 

As empresas, por outro lado, 
tiveram de criar mecanismos 
para que as atividades continu-
assem sendo cumpridas, com 
preocupação com os funcio-
nários e a saúde financeira do 
negócio. Um verdadeiro caos.

Hoje, com todas as incerte-
zas que ainda nos esperam, já 
aprendemos a lidar com este 
novo cenário. 

Reuniões virtuais, videocon-
ferências e plataformas digitais 
de organização de tarefas 
integraram nosso dia a dia e, 
quanto mais tempo passa, mais 
nos perguntamos: saberemos 
voltar ao que era normal? Ou, 
melhor, vamos querer voltar ao 
que éramos antes?

De acordo com a FGV, 67,4% 
dos brasileiros com trabalho 
formal estão trabalhando re-
motamente. Além disso, uma 
pesquisa da ISE Business Scho-

Como será o trabalho remoto 
no pós-pandemia?
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ol mostra que o home office 
tem gerado experiências muito 
positivas para as empresas. 
Segundo o levantamento, 80% 
dos gestores disserem gostar 
da nova maneira de trabalhar. 

As equipes também elogiam 
o home office, como mostra o 
Instituto Renoma. Um levan-
tamento recente aponta que 
44% dos funcionários formais 
aprovam o trabalho a distân-
cia, enquanto apenas 16% dos 
empregados mostraram-se 
contrários. Se, por um lado, 
a pandemia atrasou diversos 
planos, no âmbito do trabalho, 
ela acelerou muitas tendências. 

Agora, começam as dúvi-
das: como se preparar para o 
futuro iminente do trabalho 
remoto? Que habilidades são 
importantes para líderes e 
colaboradores? Que outras 
competências o home office 
exige, em relação ao trabalho 
presencial? Em um mundo com 
predominância de home office, 

devem estar alinhados ao pro-
pósito da organização. Outra 
coisa que deve mudar é a ne-
cessidade de todos cumprirem 
o mesmo horário de trabalho. 
Por exemplo: empresas que 
decidirem manter seus escri-
tórios e permitirem o home 
office alguns dias por semana 
deverão ter suas equipes traba-
lhando em escalas, para evitar 
aglomerações. Isso exige com-
prometimento e colaboração 
de todos.

Por fim, manter uma boa 
comunicação talvez seja o 
mais importante dos itens. 
A quarentena está deixando 
todos mais vulneráveis ao es-
tresse, à ansiedade e a doenças 
psicossomáticas, de modo 
geral. O trabalho não pode 
ser mais uma sobrecarga. O 
novo momento pede também 
novas relações entre empresas 
e colaboradores, buscando a 
compreensão e a flexibilização 
de jornadas, prazos e rotinas. 
Deve-se humanizar as relações 
de trabalho.

Apesar de ainda estarmos na 
parte turbulenta do voo com 
destino ao incerto, parte da 
tripulação já começa a aceitar 
a nova realidade e o que ainda 
está por vir. Devemos nos 
manter otimistas, afinal não 
é a primeira grande mudança 
que experimentamos como so-
ciedade. Sairemos mais fortes 
de tudo isso e mais preparados 
para possíveis instabilidades.

(Fonte: Marcos Yabuno Guglielmi 
é coach empresarial certificado da 

ActionCOACH, empresa número 1 do 
mundo em coaching empresarial).

Manter uma boa 
comunicação 
talvez seja o mais 
importante dos 
itens.

três habilidades são essenciais. 
A primeira é o planejamento. As 
relações de trabalho tendem a 
se tornar muito mais horizon-
tais, pensando nos objetivos a 
serem cumpridos e destacando 
o papel fundamental de cada 
colaborador. 

Por isso, os gestores deve-
rão ser verdadeiros líderes, 
dividindo as tarefas e fazendo 
um acompanhamento direto de 
tudo que acontece na empresa. 
Deve haver um crescimento da 
utilização de softwares e plata-
formas de acompanhamento de 
atividades, calendário e lista 
de pendências, inclusive com 
estabelecimento de prazos.

Em seguida, a organiza-
ção. Para que tudo caminhe 
 conforme os planos, todos 

SETOR DE 
SERvIçOS PAROu 
dE CAIR, dIz 
ECONOMISTA DA 
XP INvESTIMENTOS

PERSPECTIvAS

    Leia na página 6

déficit nas contas públicas
As contas públicas fecharam o 

mês de maio com saldo negativo de  
R$ 126,6 bilhões, informou ontem 
(29) o Tesouro Nacional. O recorde 
no déficit primário, despesas maio-
res que as receitas, sem considerar 
no cálculo os gastos com juros do 
governo central é explicado pelos 
efeitos da pandemia da Covid-19 na 
economia. Em maio de 2019, o déficit 
primário ficou em R$ 14,7 bilhões.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/setor-de-servicos-parou-de-cair-diz-economista-da-xp-investimentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-30-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-30-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/fazendo-backup-do-seu-negocio-informacoes-se-transformaram-em-moeda-na-era-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/7-dicas-para-economizar-em-casa-e-ainda-ganhar-uma-graninha-extra/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/alavancando-a-inteligencia-artificial-para-o-bem-social/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/reflexoes-na-crise/
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News@TI
Feira de profissões on-line gratuita reúne 
estudantes de São Paulo

@Nesta terça-feira (30), das 14h às 20h acontece a Uniexpo On-line, 
a primeira feira de profissões em ambiente virtual. O evento é 

organizado pela Teenager Assessoria Profissional e em parceria com os 
Colégios Maristas contará com a presença das principais instituições 
de ensino superior, públicas e particulares, do Estado de São Paulo. 
O objetivo é propiciar propiciar, de forma participativa, o contato 
entre os futuros universitários e as universidades, com o intuito de 
despertar a curiosidade dos jovens sobre as diferentes profissões 
existentes no mercado de trabalho, e os desafios de cada área, fa-
zendo com que o estudante sinta-se responsável por seu processo 
de escolha profissional e de crescimento pessoal (https://uniexpo.
com.br/evento/uniexpo-on-line-sao-paulo-e-regiao/).

Como times remotos podem 
compartilhar senhas de forma segura

Para manter todos trabalhando 
eficientemente, especialmente 
quando estão remotos, é essen-

cial poder compartilhar informações 
importantes de maneira rápida e segu-
ra. Mesmo algo tão simples como com-
partilhar uma senha pode não apenas 
representar um grande inconveniente, 
mas também pode ser um grande risco 
de segurança se as equipes não tiverem 
as ferramentas certas para facilitar o 
compartilhamento rápido e seguro de 
logins de contas.

Por que as equipes precisam do 
compartilhamento seguro de 
senhas?

Na maioria dos locais de trabalho, 
determinadas senhas e informações 
de login precisam ser compartilhadas 
entre dois ou mais funcionários. Talvez 
a empresa tenha comprado apenas uma 
licença para um aplicativo específico 
ou uma assinatura para uma revista 
acadêmica. Ou talvez a nova rede de 
mídia social não suporte recursos de 
vários administradores. Ou mesmo o 
login da rede Wi-Fi da empresa precisa 
ser disseminado para funcionários e 
visitantes.

Estes são apenas alguns exemplos 
das centenas de situações em que os 
funcionários precisam compartilhar 
informações confidenciais de login. 
Na ausência de uma maneira aprovada 
pela TI, as pessoas invariavelmente 
recorrem a métodos de comparti-
lhamento de senha, inseguros. Eles 
enviarão as informações por e-mail, 
enviarão uma mensagem de texto 
ou WhatsApp ou pelo Slack. Eles 
criarão planilhas ou compartilharão 
documentos do Google cheios de 
senhas em texto sem formatação. As 
pessoas sempre encontrarão a opção 
mais rápida e fácil.

Infelizmente, essas opções também 
são muito inseguras. Elas deixam 
a TI sem visibilidade de quem está 
compartilhando senhas para quais 
contas. Não há responsabilidade no 
nível individual; portanto, qualquer 
acesso não autorizado não pode ser 
vinculado a indivíduos específicos. 
Não há como saber se alguém que 
deixou a organização ou qualquer 
empresa terceirizada ainda tem acesso 
a uma senha compartilhada. Também 
é ineficiente, pois as pessoas preci-
sam procurar senhas manualmente e 
talvez anotá-las em algum lugar para 
lembrá-las da próxima vez. Além disso, 
esses métodos de compartilhamento 
tornam muito mais fácil para um ha-
cker oportunista encontrar senhas 
não criptografadas. Em resumo, o 
compartilhamento de senhas é um 
desafio de produtividade e segurança 
que as empresas precisam enfrentar, 
especialmente quando têm funcioná-
rios trabalhando remotamente.

ele compartilhou senhas e quem 
compartilhou com eles.

•	Compartilhar uma senha ou 
várias: as credenciais podem ser 
compartilhadas individualmente ou 
agrupadas em uma pasta que pode 
ser compartilhada de uma só vez com 
outras pessoas. As pastas são uma 
maneira conveniente de compartilhar 
todos os logons relevantes, seja por 
projeto, por equipe ou por departa-
mento.

•	Ocultar senhas ou torná-las visí-
veis: senhas compartilhadas podem 
ser mascaradas no LastPass para que 
um funcionário não possa vê-la ou 
editá-la. As senhas ocultas oferecem 
uma camada de segurança, especial-
mente ao trabalhar com prestadores 
de serviço temporários ou terceiros.

•	Gerar senhas aleatórias para 
contas compartilhadas: com um 
gerenciador de senhas, um gerador 
interno de senhas pode criar senhas 
longas e aleatórias para cada login 
da conta. Como o gerenciador de 
senhas lembra e digita todas as 
senhas do funcionário, não importa 
a dificuldade da senha e o mesmo 
vale para as contas compartilhadas. 
Ter uma senha diferente para cada 
conta reduz o risco de acesso não 
autorizado e violação de dados.

•	Visibilidade do administrador 
em senhas compartilhadas: o 
LastPass oferece aos gerentes e pro-
fissionais de TI visibilidade de quem 
tem acesso a quais senhas e como 
elas estão sendo compartilhadas. 
Os administradores podem alterar 
uma senha compartilhada ou revogar 
rapidamente o acesso, se necessário.

•	Controle senhas compartilhadas 
com políticas: no nível da empresa, 
as políticas dão controle de TI sobre 
como as senhas são usadas e prote-
gem o acesso a contas protegidas por 
senha. Os administradores podem 
exigir uma higiene mais forte da 
senha, inclusive para contas com-
partilhadas.
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Reflexões 
na crise

A Covid-19 deixará 
um rastro de 
destruição sobre a 
Humanidade.

Negócios serão aniquila-
dos, empreendimentos 
deverão ser remodela-

dos, o saber deixará de ganhar 
valiosos avanços, milhões de 
crianças perderão tempos 
preciosos na aprendizagem, a 
pobreza cobrirá o planeta com 
sua devastadora capacidade 
de aumentar as desigualdades 
sociais, a angústia e a depres-
são vestirão milhões, senão 
bilhões, de pessoas com o 
manto da tristeza. 

O planeta atrasará em muito 
seu ritmo de avanços. Há quem 
faça projeções mais otimistas, 
como essas que sinalizam des-
cobertas revolucionárias na 
medicina, com a chegadas das 
vacinas, a integração solidária 
entre as Nações no esforço de 
encontrar armas eficazes para 
combater as doenças e seus 
surtos, maiores investimentos 
em saúde e no bem-estar das 
pessoas.

É razoável apostar, sim, em 
passos adiante. Mas não há 
como deixar de reconhecer 
o atraso na vida educacional 
de uma geração, obrigada a 
permanecer em casa, mesmo 
assistindo as aulas por meios 
virtuais. Aliás, esse ensina-
mento a distância, seja para 
crianças, jovens e adultos, dei-
xa muito a desejar. Vejamos as 
aulas para jovens, por exemplo. 

Passar quatro horas ouvindo 
um ou dois professores, em 
sequência, ministrando aulas 
para uma plateia virtual, lendo 
seus escritos - mesmo bem fun-
damentados - é um exercício 
cansativo e pesaroso. Poucos 
prestam atenção ao pensa-
mento do mestre, a interação é 
muito escassa, o diálogo, peça 
essencial na aprendizagem, se 
perde na cadência monótona 
do bombardeio mental. Ima-
ginem o que significa o atraso 
de um semestre, de um ano, na 
vida de um estudante. 

Ou mesmo a defasagem 
educacional que perseguirá 
sua trajetória, a não ser que 
faça extraordinário esforço, 
mais adiante, para recuperar 
os passos perdidos. E mais: 
se essa metodologia de ensino 
virtual for adotada nos tempos 
pós-pandêmicos, haverá de ser 
bem recauchutada.

Milhões de micros, pequenos 
e médios negócios fecharão as 
portas. O pequeno empresaria-
do tem pela frente o desafio de 
recomeçar, talvez em outras 
áreas, os seus afazeres. 

Reconstruir o que foi perdi-
do. Remontar o que o bichinho 
microscópico corroeu. Os gi-
gantescos conglomerados tam-
bém sofrem, mas os grandes 
círculos de negócios sempre 
arrumam um jeito de perder 
aqui e ganhar ali, no jogo de 
oportunidades que eles tão 
bem dominam.

No plano espiritual, os danos 
maltratam mentes e corações 

na forma de impactos emocio-
nais e racionais. 

Quantas pessoas estão de-
sabando no despenhadeiro 
da depressão, da angústia e 
da tristeza, quando em suas 
redomas repassam suas vidas, 
o tempo perdido em apostas 
sobre o futuro, em uma cadeia 
de ilusões que se desfazem nas 
correntes de vento que balan-
çam a vida. O que fazer, como 
refazer, tem sentido pensar em 
um novo modus vivendi, que 
lógica conduzirá meus passos 
amanhã? 

Claro, milhões de pessoas 
não serão atingidas pelo vírus 
da depressão. Continuarão 
suas vidas sem acréscimo de 
uma vírgula aos capítulos de 
seu cotidiano. Certas camadas 
são insensíveis às intempéries 
da vida.

Mas volto os olhos aos imen-
sos contingentes que pensam 
muito sobre o circuito de sua 
existência. 

Que sofrem em ver tantas 
injustiças, que se tomam de 
indignação contra a corrupção 
na política, que não se confor-
mam com a facilidade como 
as massas são manipuladas, 
com os desvarios de governos, 
pessoas que têm grande dom 
de se expressar e pequena 
motivação para agir. Penso 
nos milhões que estão fora da 
mesa do consumo, padecendo 
sua fome em acampamentos 
em terras isoladas e devasta-
das por guerras, nos milhões 
de crianças recém-nascidas 
que não chegam a viver para 
compreender o que são e onde 
estão.

São pensamentos e reflexões 
na crise. E aqui por nossas pla-
gas, o que poderá acontecer? 
Se os tempos fossem normais, a 
hipótese se configuraria como 
verdadeira: Jair Bolsonaro 
não completaria o mandato. 
O repertório de situações 
absurdas e a ineficiência de 
seu governo abasteceriam os 
estoques de contrariedade no 
meio da sociedade e a pressão 
sobre a esfera política para 
sua defenestração assumiria 
intensidade inigualável. 

Mas em tempo de pande-
mia, qualquer ato político 
impactante semeará caos no 
país. A alternativa que resta 
é a pressão por mudanças: no 
comportamento do presidente, 
na motivação dos políticos para 
dar continuidade às reformas, 
na força aos governos e mu-
nicípios para que possam ser 
bem-sucedidos em sua guerra 
contra a Covid-19.

Quanto às eleições de no-
vembro – na crença de que 
serão adiadas –, que os can-
didatos reflitam sobre seu 
discurso, sua maneira de se 
apresentar ao eleitorado e 
procurem realizar um ato de 
contrição. Sejam simples, 
modestos, honestos e sinceros. 
Amanhã será outro dia.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

“Mesmo algo 
tão simples como 
compartilhar uma 

senha pode não 
apenas representar 

um grande 
inconveniente, mas 

também pode ser 
um grande risco 

de segurança se as 
equipes não tiverem 

as ferramentas 
certas.”

A colaboração remota nem sempre é fácil. Quando equipes estão fisicamente separadas, talvez entre 
fusos horários ou continentes, até a comunicação básica pode ser um desafio. Não é possível gritar pela 
sala com uma pergunta rápida ou pedir a alguém por uma reunião improvisada na mesa do escritório

Como o LastPass facilita o 
compartilhamento seguro

Um gerenciador de senhas como 
o LastPass permite que as equipes 
compartilhem logins de maneira rápida 
e segura. Com apenas alguns cliques, 
uma senha compartilhada pode ser 
sincronizada com um determinado 
funcionário. Nomes de usuário e senhas 
compartilhados aparecem no cofre 
de um funcionário, e as credenciais 
são preenchidas automaticamente 
quando o usuário faz login na conta 
compartilhada.

O LastPass oferece vários recursos 
de compartilhamento de senha para 
apoiar as equipes, especialmente as 
que trabalham remotamente:
•	Compartilhar com indivíduos 

ou grupos: o compartilhamento de 
senhas com o LastPass oferece flexi-
bilidade e escalabilidade para equipes 
de todos os tipos. Os usuários podem 
compartilhar acessos individualmen-
te ou com um grupo de pessoas. O 
centro de compartilhamento facilita 
para um funcionário ver com quem 

AI/LastPass

Empresas unem chatbot e gamificação para inovar 
os treinamentos corporativos

A Fugativa Escape Games e a XGEN, especialista em solu-
ções de relacionamento digital, firmaram uma parceria para 
desenvolver um modelo de treinamento corporativo gamificado 
adaptado aos dias atuais por meio do chatbot, um programa de 
computador que simula a comunicação humana. A ferramenta 
permite que empresas realizem treinamentos, avaliações e pro-
cessos seletivos em um ambiente virtual dinâmico e envolvente.

Batizada de Chatbot Game, a ferramenta pode ser desenvolvida 
nos principais canais de comunicação online, como WhatsApp, 
Facebook Messenger, WebChat, Apple Business Chat, Telegram 
e Google RBM, além dos próprios canais do cliente. A base de 
conhecimento, ou seja, o conteúdo necessário para o treina-
mento, pode ser criado tanto pelo cliente quanto pela equipe 
do Chatbot Game.

“A ferramenta pode ser adaptada às necessidades de cada 
cliente, tanto em relação ao canal de comunicação utilizado 
quanto ao conteúdo”, explica Fabio Passerini, fundador e 
sócio-diretor da Fugativa. “A vantagem de um treinamento 

gamificado é que ele consegue despertar o interesse e pro-
mover o engajamento do participante, o que gera resultados 
muito melhores do que os métodos convencionais, além de 
ser capaz de avaliar habilidades como raciocínio abstrato e 
atenção”, explica. “A empresa também consegue saber em que 
etapa as pessoas estão errando mais para que possa reforçar 
o treinamento naquele ponto”. 

O modelo disponível para testes, por exemplo, simula o rou-
bo a um museu. O participante recebe pistas que o levam na 
direção de desvendar o enigma - onde será o roubo, o que será 
roubado e para onde os assaltantes planejam fugir.

Investir na ferramenta virtual foi a maneira que a Fugativa 
encontrou de manter o negócio funcionando, uma vez que 
as atividades presenciais estão suspensas na cidade de São 
Paulo desde 18 de março. “Nós já temos experiência com trei-
namentos corporativos gamificados e dinâmicas de grupo em 
eventos. O que fizemos foi levar essa solução para o ambiente 
digital”, diz Passerini.
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D - E-Commerce Brasileiro 
No Brasil, de acordo com o Mastercard SpendingPulse, índice que 
rastreia as vendas gerais de varejo em todos os tipos de pagamento, as 
vendas pelo e-commerce cresceram 75% em maio e a média de cres-
cimento dos últimos três meses (março, abril e maio) foi de mais de 
48%, acima do registrado no primeiro trimestre: 14%. Ambos os dados 
são na comparação com o mesmo período do ano passado, ressaltando 
a mudança mais ampla para o digital na forma como se trabalha, mora 
e compra. Os relatórios baseiam-se na atividade agregada de vendas 
na rede de pagamentos da Mastercard, combinada com estimativas 
baseadas em pesquisas para determinadas outras formas de pagamento, 
como dinheiro e cheque. 

E - Serviços em Tecnologia
Já estão abertos os editais de credenciamento de prestadores de 
serviços do Sebraetec, que têm como meta credenciar empresas 
para prestar serviços tecnológicos para os pequenos negócios. O 
objetivo da iniciativa é promover a melhoria de processos, produtos 
e serviços, ou introduzir inovações nos pequenos negócios. Essas 
novas prestadoras de serviço atuarão nas áreas de design, produção e 
qualidade, desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade. Os editais 
abertos preveem o credenciamento de empresas especializadas em 
serviços tecnológicos, para atuar em duas modalidades. As informa-
ções dos editais podem ser encontradas em: (www.datasebrae.com.
br/sebraetec).

F - Conexões para Inovação
A Petrobras e o Sebrae estenderam o prazo de inscrições do edital do 
programa ‘Petrobras Conexões para Inovação’. O novo prazo para re-
presentantes de startups e pequenas empresas de base tecnológica de 
todo país vai até a próxima sexta-feira (3). Os candidatos disputarão 
verba total de até R$10 milhões. Dividida em nove áreas tecnológicas, 
a seleção visa a efetiva implantação dos produtos nas operações da 
companhia. Podem ser inscritas propostas nas seguintes áreas: tecno-
logias digitais, robótica, eficiência energética, catalisadores, corrosão, 
redução de carbono, modelagem geológica, tecnologias de inspeção 
e tratamento de água. Informações: (www.sebrae.com.br) Petrobras 
Conexões para Inovação.

A - Renegociação de Dívidas 
A Serasa, braço da Serasa Experian voltado ao consumidor, passa 
a disponibilizar o serviço do Serasa Limpa Nome nas agências dos 
Correios de todo o Brasil. Desde ontem (29), mais de 7.000 ende-
reços da estatal espalhados pelo país ofertarão os serviços de rene-
gociar dívidas atrasadas e/ou negativadas com condições especiais 
e descontos que podem chegar a 90%. Será possível a realização de 
acordos diretamente nos guichês de atendimento. O consumidor 
precisará se deslocar até uma agência mais próxima com seu CPF 
e/ou documento com foto e pedir no balcão renegociar através do 
Limpa Nome do Serasa. 

B - Trajes Exclusivos 
Há 40 anos fazendo parte da história de São Paulo, a Browns, pri-
meira grande casa de alfaiataria do Brasil e responsável por vestir 
grandes nomes da sociedade brasileira, agora se expande para ir 
muito além de seu próprio produto. Nasce o Browns Club, a mais 
qualificada rede de relacionamentos do Brasil. Entendendo que o 
Networking e a inovação são as principais ferramentas para fomen-
tar os negócios durante e após o período da pandemia, a Browns 
Alfaiataria idealizou o clube de assinaturas para o público masculino 
onde o retorno aos membros será com 100% do valor investido em 
produtos de altíssima qualidade. Os membros do clube têm acesso 
exclusivo em: (www.brownsclub.com.br) onde contam com con-
teúdos digitais únicos que são, na maioria das vezes, fomentados 
pelos próprios membros do clube. 

C - Assessor de Investimentos
Os assessores autônomos de investimentos, são profissionais que 
conhecem as regras do mercado financeiro, tirando dúvidas e acon-
selhando seus clientes sobre investimentos. Dessa maneira, só em 
2019 o número desses profissionais cresceu mais de 50%, o que 
mostra um maior interesse por parte da população em trabalhar no 
mercado financeiro. A corretora Nova Futura Investimentos com a 
Eu Me Banco, lançaram a campanha StartFutura, onde é possível 
iniciar uma carreira no mercado financeiro com profissionalização, 
de forma 100% gratuita. Mais informações: (http://info.novafutura.
com.br/startfutura#rd-form-joq3m2m5).

G - Segurança da Informação
A Becomex, consultoria estratégica e tecnologia especializada nas áreas 
tributária e aduaneira, recebeu a ISO 27001, uma certificação internacional 
em Segurança da Informação (Information Security Management System). 
A empresa é a primeira do Brasil no segmento de gerenciamento na área 
tributária a ter o certificado, onde pouco mais de 100 organizações brasileiras 
de TI possuem. Entre as exigências, as candidatas devem seguir regras em 
proteção de dados, como alinhamento a LGPD, que inicia em 2021. O plano 
da companhia é triplicar o seu faturamento nos próximos cinco anos, de 
R$ 110 milhões  para R$ 300 milhões. Saiba mais:(www.becomex.com.br).

H - Sistema de Teletrabalho
A Ticket realizou um levantamento com quase 3,5 mil usuários de seus bene-
fícios, como o Ticket Restaurante e o Ticket Alimentação, em todo o Brasil. 
Os trabalhadores foram questionados sobre a experiência do home office. 
Destaca-se o fato de que, entre os 71% que se declararam em home office, 
64% consideram-se completamente satisfeitos, e 53% completamente adap-
tados à nova experiência. Quando questionados sobre o grau de satisfação, 
79% relataram estar satisfeitos em relação à experiência de trabalho remoto. 
As mulheres apresentam um grau de satisfação bastante superior ao dos 
homens:  82% das respondentes estão completamente satisfeitas ou muito 
satisfeitas com o sistema de trabalho, enquanto entre eles o índice é de 76%. 

I - Banco Múltiplo
A partir de agora o Banco Carrefour, braço financeiro do Grupo Carrefour 
Brasil, passa a fazer parte da Rede do Sistema Financeiro Nacional. Com o 
aval do Banco Central, a instituição se integra aos sistemas e ambientes de 
liquidação bancária, trazendo, assim, uma maior amplitude aos produtos 
e serviços oferecidos. Como primeiro diferencial, o Banco Carrefour já 
passa a emitir os boletos para pagamento dos cartões Carrefour e Ata-
cadão sob o código 368. O movimento traz praticidade para o cliente, 
já que, de agora em diante, com o pagamento da fatura, a liberação de 
crédito pode ser imediata. Além disso, abre-se possibilidade do consu-
midor utilizar a rede Banco24Horas para fazer a quitação de boletos. 

J - Energia Elétrica 
Consumidores têm procurado os canais de atendimento do @proconsp 
para reclamar de contas de energia elétrica em valores muito acima do 
esperado. Será realizada uma força-tarefa por especialistas para analisar 
todas as reclamações e avaliar as cobranças. Contas com aumento acima de 
30% vão ser auditadas pela força-tarefa; os consumidores devem registrar 
uma reclamação na plataforma do @proconsp e juntar a conta questionada 
e a do(s) mês(es) anterior(es). O @proconsp irá notificar a Enel indivi-
dualmente para que esclareça os cálculos e detalhe como chegou ao valor 
final. Constatado erro no faturamento, a empresa deverá retificar a fatura e 
enviar uma conta com os valores corretos, sem cobrança de multa ou juros. 

Seu e-Commerce ampliou 
a demanda? Gerencie 

seus estoques! 

Estamos num cenário 
de crise, tanto 
econômica, quanto 
social, em decorrência 
do novo Coronavírus

Somado aos impactos 
da pandemia, vemos 
mudanças de com-

portamento e, como con-
sequência, oportunidades 
que se abrem no mercado. 
Este é o caso do e-commer-
ce, que se tornou essencial 
para esse período de qua-
rentena. Segundo dados 
da EbitNielsen, o comércio 
eletrônico cresceu 48,3% 
quando comparado à se-
gunda quinzena de março 
até o final de abril de 2019. 

Com a nova cultura de 
compra online, a tendência 
é que esse modelo conquiste 
cada vez mais mercados e 
segmentos. Dentro dessa 
oportunidade que se abre 
em meio ao caos, para as em-
presas surfarem nessa onda, 
há um cuidado essencial: a 
gestão do estoque aliada à 
tecnologia. 

Antes, num cenário bem di-
ferente do que vivemos hoje, 
a alternativa para controlar 
a demanda e manter a saúde 
financeira era aumentar os 
preços dos itens e ampliar a 
base de consumidores. Por 
um compilado de motivos, 
essa medida não é aplicável 
a este momento. 

Mais do que ter disponi-
bilidade de produtos, evi-
tando a ruptura, é preciso 
reduzir custos, pois vamos 
entrar num período em que 
os gastos serão cortados 
em função de uma possível 
recessão. Frente a esses de-
safios, a tecnologia pode ser 
uma excelente aliada. Não 
tem segredo: para manter 
seu comércio saudável, seu 
estoque precisa estar bem 
organizado e integrado ao 
seu sistema de gestão. 

Com uma visibilidade 
completa da operação, seu 
e-commerce consegue ali-
nhar-se aos prazos dos for-
necedores e às expectativas 
dos clientes. O controle, 
seja de produção ou de 
armazenamento, é uma das 
questões mais críticas e 
estratégicas no varejo e na 
indústria, impactando direta 

e indiretamente no caixa. 
E quando falamos em 

produtos perecíveis, aí o 
cuidado deve ser redobrado. 
Além de mascarar os vilões 
do prejuízo, pois a falta de 
controle sobre o armaze-
namento acarreta perdas 
de itens devido à avaria, o 
vencimento e a maturação 
dos produtos é outra preo-
cupação, além do o excesso 
de produção de itens que 
não têm saída. 

Como consequência dessa 
ausência de visão e controle 
sobre o estoque, os itens 
são perdidos e as entregas 
atrasam. No final das contas, 
o impacto está nas receitas, 
bem como no relacionamen-
to com os clientes. 

Todas essas questões, que 
prejudicam o fluxo de caixa 
e o abastecimento, são maxi-
mizadas em cenários de crise 
e poderiam ser evitadas por 
meio do uso da tecnologia, 
que se tornou primordial 
para lidar com o novo con-
ceito de venda. 

Com uma gestão de es-
toque automatizada, apro-
veitando toda a informação 
gerada pelos documentos 
eletrônicos sendo processa-
das em infraestrutura de Big 
Data, os gestores conseguem 
planejar a estocagem e a dis-
tribuição dos itens de acordo 
com suas dimensões, além de 
controlar o apontamento das 
diferenciações de um mesmo 
produto, obtendo o conheci-
mento daqueles que não são 
vendidos e há quanto tempo 
para uma tomada de decisão 
que não traga prejuízo. E 
tudo isso em tempo real. 

Com o controle de custos 
e os dados de entrada e sa-
ída em mãos, os próximos 
pedidos para abastecimento 
do estoque serão mais es-
tratégicos, resultando numa 
gestão de ponta a ponta e, 
mais importante, obtendo 
redução de custos. Num ce-
nário de extremos, como o da 
atualidade, essa tomada de 
decisões baseada em dados 
pode determinar o cresci-
mento e a sobrevivência, ou 
não, das empresas. 

(*) - É CEO e mentor da KeepTrue, 
empresa de TI especializada em 

soluções integradas na nuvem para 
otimizar processos, reduzir custos e 

aumentar a produtividade.

Carlos Kazuo Tomomitsu (*) 

Indústria e 
agronegócio se 
recuperam em 
‘ciclo de estoque’

Apesar dos sinais de re-
cuperação da indústria e do 
agronegócio, o processo de 
retomada destes setores ocorre 
em “ciclo de estoque”, não re-
presentando ainda uma efetiva 
expansão nos negócios. “Para 
configurar alta, é preciso que a 
taxa de variação seja superior à 
da pré-pandemia, o que ainda 
não está ocorrendo”, explica 
Rodrigo Marques de Almeida, 
CIO do Andbank Brasil.

Para estimular a retomada da 
atividade econômica aos níveis 
pré-crise, Rodrigo Almeida 
destaca a importância de me-
didas anticíclicas adicionais, e 
não descarta a possibilidade 
de alternância nos protocolos 
de abertura e fechamento da 
economia em razão da pande-
mia do novo Coronavírus.

Em relação ao desempe-
nho do mercado acionário 
nacional, o CIO do Andbank 
Brasil aponta uma redução na 
intensidade de recuperação se 
comparada às expressivas altas 
observadas recentemente. “A 
bolsa brasileira não vai subir 
na mesma velocidade por causa 
da realização de lucros, que 
já vem acontecendo”. Fonte: 
(marqueterie.com).

Limpeza e higienização de veículos nas concessionárias devem 
ser constantes.
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brasileiro em 2020 é de as-
sustar: os números variam 
entre os 4,7%, previstos pelo 
governo, até os 9,1%, indica-
dos pelo FMI. Enquanto isso, 
o setor de higiene pessoal e 
produtos de limpeza fechou 
abril com alta de 1,3% na 
produção industrial. Apesar 
do bom momento, o setor 
também enfrenta desafios 
para se adaptar à nova rea-
lidade. E isso passa por uma 
rápida mudança de tendên-
cia nos hábitos de consumo 
de produtos de limpeza.

“Produtos como álcool 
para limpeza tanto líquido 
como em gel, dentre outros, 
tiveram altas expressivas nas 
plataformas de e-commerce 
e isso pode ser uma mudança 
relevante para o setor, pois 
muitos fabricantes baseiam 
suas estratégias em estudos 
de gôndolas e forma de ex-
posição de produtos”, afirma 
Paulo Engler, diretor-execu-
tivo da Associação Brasileira 
das Indústrias de Produtos 
de Higiene, Limpeza e Sane-
antes de Uso Doméstico e de 

O indicador chegou a 
69,3 pontos, atingin-
do o menor patamar 

desde julho de 2016. No 
comparativo anual, o recuo 
foi ainda maior: -24,1%. O 
índice está abaixo do nível 
de satisfação (100 pontos) 
desde 2015.

O presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, rei-
tera a influência dos im-
pactos econômicos do novo 
Coronavírus nos resultados 
da pesquisa. “Essa insatis-
fação na expectativa de 
consumir corrobora os no-
vos hábitos de compra dos 
brasileiros, demonstrados, 
no momento atual, com as 
famílias mais cautelosas 
com a sua renda, tanto 
no curto prazo quanto em 
relação ao ano passado”. 
Mais da metade das famílias 
(58,9%) acredita que vai 
consumir menos nos pró-

Mais da metade das famílias (58,9%) acredita que vai consumir 
menos nos próximos três meses.
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Intenção de consumo das 
famílias tem nova queda histórica
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
acumulou a terceira retração mensal consecutiva em junho (-14,4%), renovando o recorde de queda 
mais intensa desde o início da realização da pesquisa, em janeiro de 2010

tisfação das famílias nesse 
sentido”, diz a economista 
da CNC responsável pelo 
estudo, Catarina Carneiro 
da Silva.

Em relação à perspectiva 
profissional, 60,1% dos 
entrevistados demons-
traram pessimismo para 
os próximos seis meses, 
contra 51,5% em maio e 
43,5% em junho de 2019. O 
indicador que mede o nível 
de acesso ao crédito foi o 
único entre os subíndices 
que apresentou variação 
anual positiva (+1,1%). A 
parcela de consumidores 
que acreditam ser um mau 
momento para compra 
de duráveis, como eletro-
domésticos, eletrônicos, 
carros e imóveis, atingiu 
77%, o maior percentual 
deste item desde a primeira 
Intenção de Consumo das 
Famílias (Gecom/CNC). 

ximos três meses – o maior 
percentual desde setembro 
de 2016.

A parcela de brasileiros 
que se sentem menos se-
guros com o seu emprego 
atingiu o nível mais ele-
vado da série (32,6%). O 
subíndice Emprego Atual 
registrou suas quedas 

mais significativas, tanto 
no comparativo mensal 
(-12,6%) quanto no anual 
(-23,7%), caindo ao menor 
nível histórico (88,5 pon-
tos). “É a primeira vez, des-
de junho de 2016, que esse 
indicador entra na zona de 
pessimismo (abaixo de 100 
pontos), revelando a insa-

O “novo normal” 
em produtos de limpeza

Uso Profissional (ABIPLA).
Engler conta, também, 

que, apesar do crescimento 
do setor, alguns segmentos 
enfrentam dificuldades, já 
que empresas dependentes 
de produtos importados e fa-
bricantes que trabalhem com 
um portfólio não voltado para 
a desinfecção, por exemplo, 
podem ter tido queda nas 
receitas em 2020. “O setor, 
como um todo, está dentro 
da expectativa de crescimen-
to projetado para este ano, 

embora alguns segmentos 
estejam sendo afetados”, diz.

Para Engler, com a retoma-
da das atividades econômicas, 
a expectativa é que os produ-
tos de limpeza e desinfecção 
de superfícies continuem com 
boa demanda. “Já há uma ten-
dência de alta nas vendas de 
desinfetantes e água sanitária 
para uso residencial. Acredito 
que isso será replicado na 
limpeza de ambientes comer-
ciais e institucionais” (Fonte: 
ABIPLA).
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALEX SANDRO BARBOSA DA SILVA, profissão: controlador de aces-
so, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/07/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Maria Cicera Barbosa da Silva. A 
convivente: MARIA JOELMA DA SILVA RIBEIRO, profissão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteira, naturalidade: Exu - PE, data-nascimento: 14/10/1988, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio Ribeiro do Nascimento e de Antonia 
da Silva Ribeiro. R$ 13,45

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JORGE APARECIDO FALLEIROS, profissão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 29/01/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldomiro Machado Falleiros e de 
Conceição Virgilina Falleiros. A pretendente: CINTIA VITAL DE OLIVEIRA, profissão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 26/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Eliel Vital de Oliveira e de Maria das Dores Vital de Oliveira.

O pretendente: DANILO ALEXANDRE DA SILVA COSTA, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Freguesia de Queluz, Concelho de Sintra, em 
Portugal,  data-nascimento: 27/11/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Carlos Carmo Costa e de Maria da Glória Oliveira da Silva. 
A pretendente: NATHÁLIA MAZZOLLI LUPIÃO MORENO, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/04/1991, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Lupião Moreno 
e de Elaine Cristina Mazzolli.

O pretendente: TRYSTN CHASE WALLER, profissão: tradutor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Los Angeles, Estados Unidos,, data-nascimento: 25/07/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Charles Vincent Waller e de Katrina 
Rachelle Gibson. A pretendente: SANDRA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA, profissão: 
entrevistadora, estado civil: solteira, naturalidade: em Fortaleza, CE, data-nascimento: 
04/09/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Matias de Sousa e de Simone Oliveira de Sousa.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ MORAIS DE LIMA, profissão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 23/08/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adão Pereira de Lima e de Maria 
Aparecida de Morais Goulart. A pretendente: LUANA AZEVEDO SOUZA, profissão: 
engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 
18/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Munhoz 
de Souza e de Élia Inêz de Azevedo de Souza.

O pretendente: OZEAS ROSA DE ARAÚJO, profissão: balconista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: em Jandaíra, BA, data-nascimento: 24/09/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Soares de Araújo e de 
Maria Rosa de Araújo. A pretendente: CLAUDIGENE LINO DOS SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: de Conde, BA, data-nascimento: 12/04/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Lino dos Santos 
e de Maria Zaide dos Santos.

O pretendente: JOSUEL DOS SANTOS, profissão: gráfico, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/07/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Alves dos Santos e de Maria de Lourdes dos 
Santos. A pretendente: ANA PAULA PINTO, profissão: gráfica, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Vinhedo, SP, data-nascimento: 05/02/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Aparecida Pinto.

O pretendente: DANIEL MARCOS DOS SANTOS, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 27/10/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Rosa dos Santos e de Sueli 
Moreira dos Santos. A pretendente: ANA CRISTINA PEREIRA OLIVEIRA, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: de Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 
25/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio de 
Souza Oliveira e de Claudia Regina Pereira Oliveira.

O pretendente: AERTON DOS SANTOS NASCIMENTO, profissão: coordenador de 
operações, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
05/09/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aerson do 
Nascimento e de Rute dos Santos Nascimento. A pretendente: ELIANE DE JESUS 
RODRIGUES, profissão: técnica de Segurança do trabalho, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 14/08/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zacarias da Silva Rodrigues e de Eunice Ne-
pomuceno Jesus Rodrigues.

O pretendente: DIEGO MARTINS DA COSTA, profissão: gráfico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Governador Valadares, MG, data-nascimento: 23/07/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Martins da 
Costa e de Vera Lucia Rosa Martins. A pretendente: FRANCISCA SHIRLIANNI 
COSTA SILVA, profissão: assistente de acabamento A, estado civil: solteira, natu-
ralidade: em Iracema, CE, data-nascimento: 20/01/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julidenor Gonsalves da Silva e de Francisca 
Marta Costa da Silva.

O pretendente: GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA, profissão: orçamentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/04/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Machado 
de Oliveira Neto e de Cléa Silva de Oliveira. A pretendente: PÂMELA CRISTINA 
CAMARGO RAMALHO, profissão: assistente comercial, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 22/07/1989, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Everaldo Moura Ramalho e de Patricia 
Aparecida de Camargo.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JONATHAN DO CARMO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/04/1990, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Adir do Carmo Silva e de Izilda Moreira do Carmo 
Silva; A pretendente: FLÁVIA CRISTINA COSTA LACERDA, brasileira, solteira, 
nascida aos 20/09/1990, empresária, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Ricardo Ferreira Lacerda e de 
Dinalva Ferreira Costa.

O pretendente: JOSÉ LENILDO BESERRA DE SÁ, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/09/1996, auxiliar de produção, natural de Tupanatinga - PE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Cícero Beserra de Sá e de Maria do Socorro 
Oliveira de Sá; A pretendente: DEISE CRISTINA DE SOUZA REIS, brasileira, 
solteira, nascida aos 01/05/1991, auxiliar de manipulação, natural de Salvador - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio dos Reis e de 
Elizabete Silva de Souza.

O pretendente: ADRIANO DE JESUS SENA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/02/1986, açougueiro, natural de Feira de Santana - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Americo de Jesus Sena e de Maria 
Dilma de Jesus Sena; A pretendente: PRISCILA DA SILVA SANTANA, brasileira, 
divorciada, nascida aos 03/11/1994, de serviços domésticos, natural de Feira de 
Santana - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Hilza 
da Silva Santana.

O pretendente: VINíCIOS ALVES RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/06/1994, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de José Fernandes Ramos e de Maria Solange Alves Ramos; A pretendente: 
PATRICIA MELO BARBOZA, brasileira, solteira, nascida aos 16/11/1992, assistente 
de contratos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Antonio Barboza Filho e de Maria de Jesus Lopes Melo.

O pretendente: JOSÉ CARLOS JUSTINO, brasileiro, divorciado, nascido aos 19/03/1966, 
mecânico, natural de Ibirajuba - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Carlos Justino Calado e de Brasilina Maria da Conceição; A pretendente: 
ANTONIA EDES PEREIRA LOPES, brasileira, divorciada, nascida aos 25/11/1970, 
professora, natural de Assaré - CE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Lourival Lopes da Silva e de Raimunda Divina da Silva.

O pretendente: SIVALDO DE JESUS MACHADO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 20/05/1995, contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Josevaldo Macêdo Machado e de Gildete de Jesus 
Rodrigues; A pretendente: SILVANETE MARTINS MOREIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 29/12/1981, auxiliar de escritório, natural de Marcionílio Souza - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Martins Moreira 
e de Maria Martins Moreira.

O pretendente: LUCAS DA SILVA ANJOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 07/07/1988, 
tecnologo automação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Severino de Almeida Anjos e de Luci Rejane da Silva Anjos; A 
pretendente: KARLA CHINI DA PAIXÃO, brasileira, solteira, nascida aos 07/08/1990, 
esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Carlos Alberto da Paixão e de Cristina Chini da Paixão.

O pretendente: WAGNER NASCIMENTO SALES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/12/1983, garçom, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Benedito Sales e de Eutalia Rita Nascimento Sales; A pre-
tendente: ADRIELLE CRISTINA DE JESUS CRUZ SOARES, brasileira, solteira, 
nascida aos 06/07/1993, do lar, natural de Guarujá - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Conceição Soares e de Adriana de 
Jesus Cruz Soares.

O pretendente: MARCELO FIDELES DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 28/12/1978, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Fideles de Oliveira e de Maria da Conceição Bar-
bosa Oliveira; A pretendente: ELIANE DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
24/08/1984, professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Benedito Sebastião de Oliveira e de Izaltina Pereira de Oliveira.

O pretendente: JORGE SENA DE ARAUJO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
09/03/1956, pintor de construção civil, natural do Distrito de Bomfim de Feira, no municipio 
de Feira de Santana - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de 
Cipriano Damasio de Araujo e de Luiza Catarina de Sena; A pretendente: VALDELICE 
PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 05/01/1963, auxiliar de limpeza, 
natural de Castro Alves - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Leolino Neri dos Santos e de Ernestina Pereira dos Santos.

O pretendente: RONALDO RIADO RIBAS, brasileiro, viúvo, nascido aos 16/12/1936, 
despachante, natural de Bálsamo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Mauricio Riado Ribas e de Balbina Conceição Nogueira; A pretendente: 
MARIA CRISTINA SILVEIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 25/02/1973, 
costureira, natural de Porto Calvo - AL, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Miguel Silveira Barras e de Luiza da Silva.

O pretendente: BENEDITO GONçALVES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/12/1985, garçom, natural de Oeiras - PI, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de José Pereira de Sousa e de Maria de Fátima Gonçalves de Sousa; 
A pretendente: DANILA JESUS DA SILVA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
01/10/1990, do lar, natural de Macajuba - BA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Julio Pinheiro dos Santos e de Neuza Jesus da Silva Santos.

O pretendente: JOSE ISIDIO DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 21/09/1950, 
aposentado, natural de Água Preta - PE, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Severina Maria da Conceição; A pretendente: BELARMINA BRITO 
OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 30/12/1969, de serviços domésticos, 
natural de Belo Campo - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Joaquim Barbosa de Oliveira e de Luzia Gonçalves de Brito.

O pretendente: MARCOS DA SILVA BERNARDO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
17/08/1980, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Gilvandro Bernardo e de Maria José da Silva Bernardo; A pre-
tendente: ELIZABETH DAS GRAçAS RODRIGUES SANTOS, brasileira, divorciada, 
nascida aos 27/10/1973, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Gentil Rodrigues dos Santos e de Maria 
das Graças Rodrigues dos Santos.

O pretendente: JOSIVALDO COSMO FERREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 04/05/1987, vigilante, natural de Areia - PB, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Genival Cosmo de Almeida e de Severina do Ramo 
Ferreira Almeida; A pretendente: CRISTIANE DE OLIVEIRA MARTINS, brasileira, 
solteira, nascida aos 25/05/1978, técnica em enfermagem, natural de Carapicuíba - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo de Oliveira Martins 
e de Odete Luzia de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ CARLOS HONORATO DE AqUINO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 20/08/1980, pedreiro, natural de Palmeiras - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Domingos Honorato de Aquino e de Zilma Maria 
da Conceição; A pretendente: MARIA DE LOURDES BELMIRO, brasileira, solteira, 
nascida aos 12/11/1969, de serviços domésticos, natural de Caratinga - MG, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Agostinho Belmiro Lucas e de Hilda 
Dias do Nascimento Lucas.

O pretendente: CELSO PROFIRIS ROSA JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/08/1996, repositor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Celso Profiris Rosa e de Cassilda Maria de Alcantara Rosa; A pre-
tendente: PRISCILA FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 11/07/1992, 
operadora de caixa, natural de Palmares - PE, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de José Maria Ferreira da Silva e de Adriana Maria Luiz.
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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 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: VICTOR BRECHT COPIANO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/12/1997, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Mauricio Copiano e de Natalie Brecht Illiano. A pretendente: 
THAMARA CASTANHEIRO FIGUEIREDO, estado civil solteira, profissão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia (23/04/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcelo Figueiredo e de Elizangela Castanheiro.

O pretendente: MIANO COCIOLITO SOBRINHO, estado civil solteiro, profissão advogado, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 08/08/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Bartholomeu Cociolito e de Elza Lipi Cociolito. 
A pretendente: ADRIANA MIRANDA TORRES, estado civil solteira, profissão gerente 
de negócios, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (04/05/1976), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio Fernandes Torres e de 
Cecilia Miranda Torres.

O pretendente: CHRISTOPHER LASHUN WARE, estado civil divorciado, profissão atle-
ta, nascido em Chicago, Illinois, EUA, no dia 23/06/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alphonzo Gordon e de Towanda Ware. A pretendente: 
GIOVANNA PEREIRA DA COSTA, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (23/11/1993), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Amando Santiago da Costa e de Antonia Pereira de Sousa.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Como conter a crise e preservar toda a cadeia de 
valor da sua empresa? De que forma preparar a 
retomada e reconhecer as oportunidades com os 

diversos envolvidos? Como desenvolver um mindset 
da liderança estratégica voltada a esse novo normal? 
Em tempos de reuniões via chats e hangouts, os es-
forços dos líderes e gestores devem estar centrados 
nesses desafios.  

Conforme a psicóloga e consultora organizacional 
Léia Wessling, conselheiros de Administração, CEOs 
e executivos vinculados à estratégia, precisam alinhar 
seu mindset de liderança em torno da retomada e das 
oportunidades. Autora do ‘Livro Mindset - Liderança 
Estratégica’, destaca os cinco elementos-chave neste 
processo. Confira! 
 1) Pipeline da liderança - A amplitude de res-

ponsabilidades da liderança é mais sentida e 
vivenciada durante e após a crise. A gestão de 
stakeholders é somada à de pessoas. Assim, o 
expectro da gestão tende a sofrer um alargamento 
significativo, diminuindo o distanciamento com 
aqueles que formam a rede de relacionamentos 
da empresa.  No novo normal, todos vão para a 
mesa de reuniões mais frequentemente e os im-
pactos sofridos por um, são rapidamente sentidos 
e apoiados pelos demais.  

 2) Confiança - Tão importante quanto o que a 
empresa faz é quem ela é. Por isso, os pronun-

CEOs e executivos vinculados à estratégia precisam alinhar seu 
mindset de liderança em torno da retomada.
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Cinco elementos de liderança estratégica 
para impulsionar o novo normal

Conselheiros de Administração, CEOs e executivos vinculados à estratégia precisam alinhar seu mindset de liderança em torno da retomada e 
das oportunidades

trazem dúvidas e novos questionamentos para a 
liderança empresarial. Processos de formulação 
e planejamento estratégico passam a se pautar 
na visão de seus stakeholders. Chats, diálogos 
abertos e interferências externas ao seu usual 
planejamento devem ser incoporados ao mindset 
da liderança estratégica.  

 4) Tomada de decisão - As decisões centralizadas 
recebem cada vez menor credibilidade e confian-
ça, uma vez que os espaços de participação e 
colaboração estão se ampliando com grande ve-
locidade. Decisões que privilegiem o ganha-perde 
serão, cada vez mais, identificadas e rejeitadas. A 
tomada de decisão é continuamente revisitada, 
na medida em que novas pessoas e variáveis vão 
se integrando aos fatos.  Não há constância no 
novo normal, exceto a da reinvenção constante.  

 5) Metas e resultados - Conquistas econômicas 
representam conquistas sociais e ambientais. Se 
não for desta maneira, o sistema entra em colapso. 
O mundo sistêmico, que existe desde a origem 
do universo, vem pressionando as lideranças a 
fortalecerem suas conexões e compartilharem 
mais amplamente seus resultados e conquistas. 
Não se trata de escolher entre isso ou aquilo, 
mas de integrar os elementos para um benefício 
comum. Se um perde, todos perdem. O que es-
tamos dispostos a perder e a ganhar juntos?

ciamentos e atitudes das lideranças empresariais 
passam por uma avaliação rápida de seus colabo-
radores, parceiros, consumidores e clientes. No 
novo normal, não há com proteger sua reputação, 
apenas viver a sua integridade. Propósito, valores 
e relevância se tornam ainda mais importantes.  

 3) Intenção estratégica - Os cenários incertos 

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Tecnologia ajudará varejistas 
a vender com segurança 

no pós-pandemia

Os consumidores terão 
maior necessidade de 
parcelar suas compras 
diretamente com a loja

Desde que o comércio 
reabriu as portas em 
grande parte dos mu-

nicípios brasileiros, diversas 
redes varejistas têm buscado 
na tecnologia de crédito uma 
solução para alavancar as 
vendas no crediário próprio. 
Essa maior demanda não é 
uma grande surpresa. 

Naturalmente o crediário 
deve ter maior participação 
no faturamento das marcas 
até o final de 2020, uma 
vez que inúmeros consumi-
dores tiveram seus limites 
reduzidos tanto no cartão 
de crédito como no acesso 
a financiamentos bancários. 
Isso sem contar que uma par-
te dos clientes que utilizam 
o crediário já são desbanca-
rizados e não possuem outra 
alternativa para parcelar suas 
compras a não ser o bom e 
velho carnê.

Portanto, daqui para frente, 
principalmente nas redes de 
calçados, roupas e óticas, os 
consumidores terão maior 
necessidade de parcelar 
suas compras diretamente 
com a loja. Obviamente, esse 
cenário traz uma oportuni-
dade única aos lojistas que 
vendem no crediário próprio. 
Por outro lado, também car-
rega alguns desafios. Neste 
momento, é preciso que as 
marcas mantenham a susten-
tabilidade da sua operação 
em um mundo pós-pandemia, 
controlando de forma contí-
nua o aumento do risco de 
inadimplência.

Nesse processo é funda-
mental que as redes varejistas 
comecem a investir em plata-
formas de análise de crédito 
100% automatizadas. Além 
de diminuir a demanda por 
análises manuais, o recurso 
traz a vantagem econômica 
de centralizar as operações 
de análise e cobrança em uma 
única central, sem precisar 
contar com um crediarista em 
cada loja. Hoje a maioria das 
redes varejistas mantém essa 
dinâmica. Ou seja, quanto 

mais lojas a rede possui, mais 
crediaristas são necessários 
para cumprir essa função.

Outra vantagem do uso da 
tecnologia reside no fato da 
loja ganhar agilidade na con-
cessão do crédito, evitando 
que os clientes do crediário 
precisem esperar pacien-
temente pelo resultado da 
análise. Com isso, os próprios 
vendedores terão autonomia 
para fechar a maior parte das 
vendas já que em média ape-
nas 15% dos consumidores 
precisarão se dirigir ao balcão 
do crediário para consultas 
adicionais.

Atualmente alguns lojistas 
utilizam o ERP das suas redes 
para realizar todo o processo 
de análise de crédito. Porém, 
a verdade é que esse tipo de 
sistema traz apenas algumas 
regras de crédito. Por exem-
plo, “se o cliente tem entre 18 
e 25 anos, ganha x pontos” ou 
“se o cliente é casado ganha 
x pontos”. Isso não chega 
nem perto de uma análise 
de crédito inteligente, que 
permita fazer uma análise 
mais criteriosa dos riscos. 

Enquanto nos sistemas 
fundamentados em score de 
crédito, a abordagem é basea-
da em inteligência de dados e 
seus modelos estatísticos são 
essenciais para avaliar com 
assertividade o risco de cada 
venda. Hoje eles são o mais 
recomendado para lojas de 
calçados, roupas, óticas, etc.

Não importa se a sua rede 
tem duas, dez ou 50 lojas. 
Com a implementação da 
tecnologia é possível reduzir 
sensivelmente a demanda por 
análises manuais. Ou seja, em 
85% dos casos o cliente vai 
chegar na loja, escolher os 
produtos e negociar a forma 
de pagamento diretamente 
com o vendedor, ampliando 
consideravelmente as vendas 
por impulso. 

Em tempos de crise, toda 
a sustentabilidade financeira 
da sua operação vai depender 
da maior agilidade e seguran-
ça no processo de concessão 
de crédito.

(*) - Bacharel em Sistemas de 
Informação, é sócio fundador e 
CEO do Meu Crediário (https://

meucrediario.com.br/).

Jeison Schneider (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

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

www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira, 30 de junho de 2020 5

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001445-65.2016.8.26.0005. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo,
Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EVANUZIA SHIRLEY
DOS SANTOS, Brasileiro, CPF 911.025.615-68, com endereço à Rua Louro-tinga, 20, Vila Progresso
(zona Leste), CEP 08245-190, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Fiat S/A, do veículo Marca: VOLKSWAGEN Modelo:
VOYAGE (G5/NF)(TF), Ano: 2009 Cor: Preto, Placa: EEH8442, visto que o réu não cumpriu com as
obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da(s) parcela(s) nº 35, com
vencimento em 01/09/2015. Cumprida a Liminar de Apreensão do veículo e encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de
05(cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelos
credor fiduciário na inicial, bem como conteste a ação no prazo de 15 dias, prazos esses que fluirão
após o decurso do prazo do presente edital. Fica ainda, advertido que 05(cinco) dias após executada a
liminar não havendo o pagamento da integralidade do débito consolidar-se-á a propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem objeto da ação no patrimônio do credor fiduciário. Não sendo contestada a
ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s)
autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de abril de 2020.

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A
para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se às 15:00 horas
do dia 10 de julho de 2020, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos,
nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do
dia”: a) Eleição de novos membros da Diretoria. b) Alteração parcial do Estatuto
Social. c) Consolidação do Estatuto Social. São Paulo, 24 de junho de 2020.
André Kissajikian - Diretor Executivo.                                        (26, 27 e 30)

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0028366-22. 2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da 
Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Gilmar da Costa Reis, RG 14974941-7, CPF 049.623.018-
29, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, tendo em vista o trânsito em julgado dos autos em fase de 
conhecimento de nº 0043494-29.2011.8.26.001, objetivando o recebimento de R$ 49.760,37 
(Agosto de 2018) . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de supra, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação nomeando-se em caso 
do silêncio Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de Junho de 2020. 

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S/A
CNPJ: 30.589.935/0001-16  -  NIRE: 35235265496

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019 (Expresso Em R$)
Demonstrações Financeiras - AtivoDemonstrações Financeiras - AtivoDemonstrações Financeiras - AtivoDemonstrações Financeiras - AtivoDemonstrações Financeiras - Ativo 20192019201920192019
Circulante 8.569.237,61
Caixa e Equivalentes de Caixa 5.377.559,66
Caixa 10.014,59
Caixa Matriz 10.014,59
Bancos/Aplicações financeiras de Liquidez Imediata 5.367.545,07
Bancos Conta Movimento - No País 1,00
Banco Bradesco Ag: 3380 C/C:3602 1,00
Aplicações de Liquidez Imediata 5.367.544,07
Bradesco - Aplicacao Invest faci 88.080,96
Aplicacao em Fundos 5.279.463,11
Impostos a Recuperar 8.679,51
Crédito de Impostos 8.679,51
I.R. Fonte - Aplicações Financeiras 8.679,51
Créditos Diversos 3.182.998,44
Outros Créditos 3.182.998,44
Créditos Diversos 3.182.998,44
Gaia Securitizadora S/A 3.182.998,44
Não Circulante 174.927.006,07
Realizável a Longo Prazo 49.498.484,18
Créditos e Valores 49.498.484,18
Outras Contas 49.498.484,18
Princesa D’Oeste Empreendimento 7.566.650,00
Nove de Julho Jardim Empreendimentos Imobiliários 16.554.595,10
Triplice Empreendimento Imobiliário 932.148,46
Renato Paes de Barros

Empreendimentos Imobiliários 19.543.856,62
HBR 1 Investimentos Imobiliários Ltda 2.667.200,00
TF Engenharia Ltda 333.400,00
Toledo Ferrari Construtora e Incorporadora 342.184,38
HBR Realty Empreendimentos Imobiliários 30.413,68
TF 52 Empreendimentos Imobiliários Ltda 98.687,53
TF 49 Empreendimento Imobiliário 10.369,58
Square 955 Empreendimento 842.345,06
TF Realty 36 Empreendimento Imobiliários 576.633,77
Investimentos 125.428.521,89
Outros Investimentos - País 125.428.521,89
Renato Paes de Barros

Empreendimentos Imobiliários SP 20.114.045,44
Princesa D’Oeste

Empreendimentos Imobiliários Ltda. 5.333.717,11
Nove de Julho Jardim

Empreendimentos Imobiliários SP 1,00
TF 45 Empreendimentos

Imobiliários Ltda - Ant HBR 29.073.199,83
Triplice Empreendimento Imobiliário 1.265.415,46
HBR 1 Investimento Imobiliários ltda (Ant Hesa82) 65.154.778,19
TF 47 Empreendimento Imobiliário L 1.103.530,36
TF 49 Empreendimento Imobiliário S 1.153.386,83
TF 52 Empreendimento Imobiliário L 2.230.447,67
TotalTotalTotalTotalTotal 183.496.243,68183.496.243,68183.496.243,68183.496.243,68183.496.243,68

A Diretoria
José Roberto Fernandes - Contador - CRC 1 SP 222764/O-1

Demonstrações Financeiras - PassivoDemonstrações Financeiras - PassivoDemonstrações Financeiras - PassivoDemonstrações Financeiras - PassivoDemonstrações Financeiras - Passivo 20192019201920192019
Circulante 83.259.431,47
Fornecedores 58.447,71
Fornecedores Nacionais 58.447,71
Ishikawa Advogados 11.040,06
A&A Torralvo Agência de Publicidade 308,46
Gaia Securitizadora S/A 47.099,19
Impostos, Taxas e Contribuições 12.727,38
Tributos a Recolher 12.727,38
Outros Impostos e Taxas a Recolher 192,73
CSLL a Recolher 12.534,65
Lucros ou Dividendos a Pagar 83.187.501,22
Lucros ou Dividendos Propostos 83.187.501,22
Outras Obrigações 755,16
Outras Contas 755,16
Outras Contas a Pagar 755,16
Não Circulante 76.742.000,70
Debentures 76.742.000,70
Não Conversiveis em Ações 76.742.000,70
Gaia Securitizadora S/A 76.742.000,70
Patrimônio Líquido 23.494.811,51
Capital Social 22.925.000,00
Capital Subscrito 22.925.000,00
Capital de Domiciliados no País 22.925.000,00
José Eduardo Toledo Ferraz 2.292.500,00
Cid Vinhate Ferrari Filho 10.316.250,00
Carlos Eduardo Toledo Ferraz 10.316.250,00
Lucros/Prejuízos Acumulados 569.811,51
TotalTotalTotalTotalTotal 183.496.243,68183.496.243,68183.496.243,68183.496.243,68183.496.243,68
Demonstração do ResultadoDemonstração do ResultadoDemonstração do ResultadoDemonstração do ResultadoDemonstração do Resultado 20192019201920192019
Despesas/Receitas Operacionais 249.504,05 D
Despesas/Receitas Gerais e Administrativas 249.504,05 D
Despesas Gerais e Administrativas 97.758,17 D
Anúncios e Publicações 24.366,46 D
Honorários Advocatícios Pessoa Jurídica 23.527,04 D
Multas 30,76 D
Serviços Prestados por Terceiros pessoa Jurídica 49.386,43 D
Tarifas Bancárias 447,48 D
Despesas Tributárias 4.225,47 D
IOF 3.125,30 D
Outros Impostos e Taxas 1.100,17 D
Resultado Financeiro Líquido 147.520,41 D
Receitas Financeiras 245.016,59 C
Rendas Aplicações Financeira Renda Fixa 245.016,59 C
Despesas Financeiras 392.537,00 D
Juros Passivos 392.537,00 D
Resultado antes da CSLL/IRPJ e das Part 249.504,05 D
Provisões do Período 71.305,64 D
Provisão para IR e Contribuição Social 71.305,64 D
Provisão Contribuição Social 22.051,49 D
Provisão Imposto de Renda 49.254,15 D
Resultado Líquido 320.809,69 D

C.N.P.J.  nº 16.577.631/0001-08
ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.

No sentido de atender as disposições legais e estatutárias, a ConectCar Solu-
ções de Mobilidade Eletrônica S.A. (“ConectCar” ou “Sociedade”) vem apre-
sentar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 dezembro de 
2019 e as respectivas notas explicativas; que refletem as operações da Socie-

dade. A Sociedade tem como atividade principal a gestão e prestação de ser-
viços de intermediação de pagamento automático de pedágios e estaciona-
mentos, com possibilidade de utilização de créditos na compra de serviços e 
produtos.

Em 31 de dezembro de 2019, a Sociedade estava em operação nos Estados 
de Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

PASSIVOATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 CONTEXTO OPERACIONAL - A ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrôni-
ca S.A. (“ConectCar” ou “Sociedade”) está domiciliada no Brasil com sede na 
Alameda Rio Negro, 585, 12º andar, conjunto 121, torre C, Alphaville Industrial, 
na cidade de Barueri – SP e tem como atividade principal a gestão e prestação 
de serviços de intermediação de pagamento automático de pedágios e estacio-
namentos, com possibilidade de utilização de créditos na compra de serviços e 
produtos. A Sociedade foi constituída em 2012 através de uma parceria entre a 
Odebrecht TransPort S.A. (“OTP”), controlada da Odebrecht S.A. (“Odebrecht”) 
e a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“Ipiranga”), controlada da Ultrapar Parti-
cipações S.A. (“Ultrapar”). Em outubro de 2015, o Itaú Unibanco Holding S.A. 
(“Itaú Unibanco”), através da sua controlada Redecard S.A. (“Redecard”), assi-
nou Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças para adquirir a participação 
da OTP na Sociedade. A efetiva aquisição da participação acionária ocorreu em 
janeiro de 2016. Essa operação tem proporcionado à Sociedade a oportunidade 
de ampliar os seus serviços para novos mercados, continuando com o seu pro-
pósito de entregar ao usuário mobilidade, comodidade, flexibilidade e sobretudo 
benefícios diferenciados. Em 31 de dezembro de 2019, a Sociedade estava em 
operação nos Estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. A Socie-
dade apresentou prejuízo líquido de R$ 53.143 em 2019 (R$ 37.487 em 2018) e 
caixa utilizado nas operações de R$ 30.987 em 2019 (R$ 26.785 em 2018). 
Adicionalmente a Sociedade possui prejuízos acumulados de R$ 291.901 (R$ 
238.758 em 2018). Com base no atual plano de negócios a administração da 
Sociedade avalia que esta situação será revertida nos próximos anos por meio 
das seguintes ações: • consolidação do canal de vendas do Itaú Unibanco, que 
proporcionará significativa expansão da base de clientes; • Reformulação do 
portfólio de produtos com implantação de parcerias estratégicas, primeira par-
ceria iniciada em novembro/19 com a Localiza, maior locadora de veículos do 
Brasil; • Aumento da eficiência operacional e redução de custos e despesas. O 
plano de negócios da ConectCar evidencia a expectativa de rentabilidade de 
suas operações, a qual está pautada, substancialmente, na crescente adesão 
de novos clientes advindos principalmente do canal de vendas do Itaú Unibanco 
e nos programas internos de eficiência operacional. O cumprimento do plano de 
negócios dependerá do sucesso na implementação das ações acima listadas 
pela administração da Sociedade e das condições macroeconômicas e de mer-
cado futuras.
2 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações 
financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emiti-
dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As principais práticas con-
tábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras estão detalha-
das a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados, exceto pela adoção do CPC 06 (R2) em 1 de janeiro de 2019: a) 
O resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) Os esto-
ques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois 
o menor. c) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição e as depreciações 
são calculadas pelo método linear, levando em consideração a vida útil dos bens 
e são revisados anualmente. d) Os demais ativos e passivos são demonstrados 
pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimen-
tos ou encargos e variações monetárias e incorridas. A autorização para a emis-
são destas demonstrações financeiras foi dada pelo Conselho de Administração 
da Sociedade em 21 de maio de 2020.

3 ADOÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS PELO CPC - As seguintes 
normas, emendas às normas e interpretações entraram em vigor em 1 de janei-
ro de 2019: (i) CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil. Com a 
adoção do CPC 06 (R2), os contratos de arrendamentos identificados e vigentes 
na data de transição e com prazos superiores a 12 meses, foram contabilizados 
da seguinte forma nas demonstrações financeiras: reconhecimento de ativos de 
direito de uso e de passivos de arrendamentos a pagar no balanço patrimonial, 
inicialmente mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros dos arren-
damentos; e reconhecimento de despesas de amortização de ativos de direito 
de uso e despesas de juros no resultado financeiro sobre os passivos de arren-
damentos na demonstração de resultado. A Sociedade selecionou como método 
de transição a abordagem retrospectiva modificada, com o efeito cumulativo da 
aplicação inicial desse novo pronunciamento registrado como ajuste ao saldo de 
abertura do patrimônio líquido e sem a reapresentação de períodos comparati-
vos. O quadro a seguir sumariza os efeitos da adoção inicial do CPC 06 (R2):

01/01/2019
Ativo não circulante
Ativos de direito de uso 1.641
Total do ativo 1.641
Passivo circulante
Arrendamentos a pagar 551
Passivo não circulante
Arrendamentos a pagar 1.090
Total do passivo 1.641
Para fins de mensuração, a Sociedade utilizou uma taxa de desconto nominal 
e estimou os fluxos de pagamentos pela parcela bruta de impostos. (ii)ICPC 22 
- Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro. O ICPC 22 esclarece 
como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração quando há incer-
tezas no tratamento de tributos sobre o lucro, ou seja, há dúvidas sobre acei-
tação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, aplicando os requisitos 
do CPC 32. Na avaliação da administração da Sociedade, não foram identifica-
dos impactos significativos em decorrência da adoção do ICPC22, uma vez 
que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de tri-
butos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais 
Administrativos e Judiciais.
4 PATRIMôNIO LíqUIDO - a. Capital social - O capital social em 31 de dezem-
bro de 2019 é composto por 457.536.000 (387.536.000 em 2018) ações ordiná-
rias, nominativas e sem valor nominal, sendo que a Redecard e Ipiranga detêm 
228.768.000 (193.768.000 ações em 2018) ações cada. Em 2019, houve au-
mento de capital em dinheiro no montante de R$ 70.000, passando o capital 
social para R$ 457.536 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 387.536 em 31 de 
dezembro de 2018). 

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores independentes, 
sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade.

A ADMINISTRAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

André Pires de Oliveira Dias
Presidente do Conselho de Administração 

Alexandre Grossmann Zancani
Vice Presidente do Conselho de Administração

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Luís Felix Cardamone Neto - Diretor Superintendente
Flávio Xavier Ferreira - Diretor Administrativo Financeiro 

José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7 

DIRETORIA

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMôNIO LíqUIDO EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCíCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MéTODO INDIRETO  
EXERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais)

2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3.760 2.164
Aplicações financeiras 94.557 79.719
Contas a receber 49.755 38.131
Estoques 1.271 561
Tributos a recuperar 607 3.417
Outros créditos 3.925 688
Despesas antecipadas 6.097 4.472

Total do ativo circulante 159.972 129.152
Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos 116.714 116.714
Tributos a recuperar 1.812 937
Depósitos judiciais 7 -
Outros créditos - 6
Despesas antecipadas 620 54

Total do ativo realizável a longo prazo 119.153 117.711
Investimentos 1.000 -
Ativos de direito de Uso 1.140 -
Imobilizado 8.449 7.474
Intangível 32.076 24.869

42.665 32.343
Total do ativo não circulante 161.818 150.054
Total do ativo 321.790 279.206

2019 2018
Circulante
Fornecedores 17.359 13.452
Repasses às concessionárias 71.412 58.840
Repasses aos estacionamentos 7.180 5.216
Adiantamentos de clientes - recarga 49.531 42.136
Salários e encargos sociais 7.659 10.026
Obrigações tributárias 1.788 743
Arrendamento a pagar 569 -
Provisões para riscos trabalhistas 45 -

Total do passivo circulante 155.543 130.413

Não circulante
Arrendamento a pagar 612 -
Demais contas a pagar - 15

612 15

Patrimônio líquido
Capital social 457.536 387.536
Prejuízos acumulados (291.901) (238.758)

Total do patrimônio líquido 165.635 148.778

Total do passivo e do patrimônio líquido 321.790 279.206

2019 2018
Receita líquida de vendas e serviços 80.387 57.506
Custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados (66.398) (63.012)

Lucro (prejuízo) bruto 13.989 (5.506)
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (36.364) (27.918)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa (585) (403)
Gerais e administrativas (35.234) (25.336)
Outros resultados operacionais, líquidos 1.549 2.300

Prejuízo operacional (56.645) (56.863)
Receitas financeiras 4.659 3.837
Despesas financeiras (1.157) (1.357)

Resultado financeiro líquido 3.502 2.480
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (53.143) (54.383)
Imposto de renda e contribuição social
Diferido - 16.896

- 16.896
Prejuízo líquido do exercício (53.143) (37.487)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Prejuízo líquido do exercício (53.143) (37.487)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício (53.143) (37.487)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2019 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (53.143) (37.487)
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais

Depreciações e amortizações 12.243 9.962
Créditos de PIS e Cofins sobre depreciação 685 1.298
Imposto de renda e contribuição social diferidos - (16.896)
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas 104 -
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa 585 403
Amortização de ativos de direito de uso 564 -

(38.962) (42.720)
(Aumento) diminuição no ativo circulante

Contas a receber de clientes (12.209) (6.836)
Estoques (710) (59)
Tributos a recuperar 2.810 (2.004)
Outros créditos (3.237) (641)
Despesas antecipadas (1.625) (3.903)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores nacionais 3.749 5.525
Repasse às concessionárias e aos estacionamentos 14.536 12.219
Salários e encargos sociais (2.367) 3.460
Obrigações tributárias 1.045 (276)
Provisão para contingências 45 -
Adiantamento de clientes - recarga 7.395 8.486

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Tributos a recuperar (875) (47)
Depósitos judiciais (7) -
Outros créditos 6 (6)
Despesas antecipadas (566) 14

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Demais contas a pagar (15) 3

Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais (30.987) (26.785)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (14.838) (25.382)
Aquisição de Investimentos (1.000) -
Aquisição de imobilizado (3.933) (1.555)
Aquisição de intangível (17.019) (9.606)

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (36.790) (36.543)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital em dinheiro 70.000 63.815
Contraprestação de arrendamento mercantil (627) -

Caixa líquido gerado pelas atividades de 
  financiamentos 69.373 63.815
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 1.596 487
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.164 1.677
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3.760 2.164
Transações sem efeito caixa:
Compra de bens imobilizado financiados pelo 
  fornecedor (24) (113)
Compra de bens intangível financiados pelo fornecedor (134) (321)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital social Prejuízos acumulados Patrimônio líquido
Saldo em 31 de dezembro de 2017 323.721 (201.271) 122.450
Aumento de capital em dinheiro 63.815 - 63.815
Prejuízo líquido do exercício - (37.487) (37.487)
Saldo em 31 de dezembro de 2018 387.536 (238.758) 148.778
Aumento de capital em dinheiro 70.000 - 70.000
Prejuízo líquido do exercício - (53.143) (53.143)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 457.536 (291.901) 165.635

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Roberto Kutschat Neto - Conselheiro Titular
Jeronimo José Merlo dos Santos - Conselheiro Titular

Rodnei Bernardino de Souza - Conselheiro Titular
Rodrigo Luís Rosa Couto - Conselheiro Titular

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo 
quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 
05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos con-
tratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. 
Empresa: A. DE O. M. 29245175839, CNPJ: **.*79.257/0001-**, Contrato: 4500028359; Empresa: R. R. C., 
CNPJ: **.*66.552/0001-**, Contrato: 4500027602; Empresa: M. L. LTDA, CNPJ: **.*99.470/0001-**, Contrato: 
4500031432; Empresa: L. A. L. L. EIRELI, CNPJ: **.*82.118/0001-**, Contrato: 4500033639; Empresa: A D. E., 
CNPJ: **.*38.576/0001-**, Contrato: 4500025234; Empresa: J. M. DOS S., CNPJ: **.*92.737/0001-**, Contra-
to: 4500017164; Empresa: L. DE J. 26664389886, CNPJ: **.*40.408/0001-**, Contrato: 4500029822; Empresa: 
T. T.M. R. 40855924837, CNPJ: **.*18.214/0001-**, Contrato: 4500025391;  Empresa: O G. DO V. B. LTDA - ME, 
CNPJ: **.*06.800/0001-**, Contrato: 4500016199; Empresa: C. D. F. T., CNPJ: **.*62.856/0001-**, Contrato: 
4500028758; Empresa: S. C. DE O. C. - ME, CNPJ: **.*52.632/0001-**, Contrato: 4500020407; Empresa: R.T.A. 
V. M. D. LTDA, CNPJ: **.*27.243/0001-**, Contrato: 4500025493; Empresa: M. A. C. P., CNPJ: **.*48.513/0001-
**, Contrato: 4500026520;  Empresa: A. U. - N. E. EIRELI, CNPJ: **.*98.560/0001-**, Contrato: 4500026050;

Muitas pessoas que 
perderam seu em-
prego e tiveram que 

se reinventar decidiram tirar 
o sonho de empreender do 
papel e colocá-lo em práti-
ca. Para se ter uma ideia, 
o Brasil atingiu a marca de 
10 milhões de Microempre-
endedor Individual (MEI) 
durante a pandemia, esse 
registro possibilita a forma-
lização de empreendedores, 
donos de empresas que 
faturam até R$ 81 mil por 
ano e têm no máximo um 
colaborador. 

De acordo com Ariane 
Marta, contadora e diretora 
da Brascont Contabilidade, 
é possível abrir um negó-
cio nesse momento, mas 
é necessário ficar atento a 
uma série de questões. “A 
principal questão que se 
deve levar em conta é se 
existe a possibilidade de um 
retorno sobre o investimento 
neste negócio. Além disso, é 
preciso se perguntar quanto 
tempo vai demorar para ter 
uma demanda, se vão ter 

Empresas podem ser abertas em casa com um custo baixo.
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Brasil Color S/A Tinturaría Indústria e Comercio
CNPJ: 60.725.033/0001-20 - NIRE: 035.300.055.853

Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 30 de Abril de 2020
Aos 30/04/2020, as 10hs, na sua sede Rua Guarei, 77, em Sao Paulo- SP, reuniram-se em Assembleia ge-
ral na empresa, os acionistas representantes do capital social, conforme haviam sido convocados através de 
avisos pessoais, de acordo com o que faculta a Lei 6.404/76, em seu artigo 124, §4°. Assumiu a presidência 
o Sr. Antonio Salomão e para secretaria-lo a Sra. Lucia Esther Faria Salomão. Na sequência a Ordem do Dia 
era a seguinte: aprovação do balanço contabil, destinação do resultado do exercicio e instalação do Conselho 
Fiscal. Em seguida foram aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações: a) o Relatório da Diretoria e 
o Balanço Geral com a Demonstração de Lucros e Perdas, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019, 
sendo que o mesmo não foi publicado conforme faculta o artigo 294 da Lei 6.404/76, com a alteração do ar-
tigo 2° da Lei 10.194/2001; b) prejuizo no exercicio de 2019 no valor de R$ 17.898,17 , valor este que será 
somado aos prejuizos acumulados anteriormante; c) não haverá instalação do Conselho Fiscal para o exerci-
cio de 2020. Encerradas as resoluções da Ordem do Dia, o Presidente determinou a leitura da Ata, e seu re-
gistro com as respectivas assinaturas. aa)  Antonio Salomão Presidente da mesa, Lucia Esther Faria 
Salomão - Secretária. Acionistas presentes: Dora Faria Baptista, Sidney Batista, Wanderney Baptista, Rud-
ney José Baptista, João Laterza, Marly Faria Laterza, Antonio Salomão e Lucia Esther Faria Salomão. A pre-
sente é copia fiel. JUCESP n° 213.847/20-6 em 22/06/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dicas para abrir uma empresa 
em época de pandemia

Em toda crise existe uma oportunidade? A frase que parece clichê se tornou uma realidade em meio a 
pandemia do novo Coronavírus.

alguns anos atrás. Por isso, 
quem deseja empreender e 
tem um bom planejamento 
pode ver vantagens nesse 
momento. Agora para quem 
não tem uma boa análise vale 
a pena esperar estabilizar 
um pouco mais”, alerta a 
contadora. 

Segundo Ariane Marta, 
o maior erro é abrir um 
negócio sem estudar as 
perspectivas. “Empreender 
pode ser uma boa solução, 
mas para isso é preciso 
estudar cada passo, sentar 
e fazer todos os tipos de 
planejamento, imaginando 
todos os cenários possíveis, 
levando em conta que mes-
mo com início da retomada 
imaginando possa vir  um 
segundo ciclo, uma segunda 
crise e estar preparado para 
tudo. Com tudo alinhado e 
uma organização de caixa 
e gestão, a pandemia pode 
ser o momento ideal para 
abrir seu negócio”, finaliza  
a especialista. 

Fonte e mais informaçlões: 
(www.brasct.com.br).

um público, pessoas interes-
sadas em comprar e gastar 
dinheiro agora, por isso os 
passos mais importantes 
são pesquisa de mercado, 
planejamento e um plano 
de negócios bem detalhado”, 
aconselha. 

A especialista também 
revela que segmentos liga-
dos às áreas digital, saúde 
e alimentação foram os me-
nos impactados durante a 
pandemia e podem ser uma 
opção para quem deseja 
empreender. “Empresas do 
ramo de transporte e lojas 
virtuais podem ser abertas 
em casa com um custo bai-

xo, esses negócios podem 
fazer uso do dropshipping, 
que a partir de uma gestão 
dos produtos o revendedor 
não mantém os produtos em 
estoque. Além disso, outro 
investimento que deve ser 
feito é na sua marca na in-
ternet, além do tráfego, que 
também é acessível”.

Outra vantagem desse ce-
nário é em relação aos juros 
que estão mais baixos. “Com 
a Selic em baixa, o crédito se 
torna mais acessível e existe 
uma maior possibilidade de  
um aumento nos rendimen-
tos. É um panorama muito 
bom se comparado com 
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Matéria de capa

“O que 
representa um 

risco, não só 
para o Brasil, mas 

para os outros 
países, é que a 

gente veja daqui a 
alguns meses uma 

segunda onda de 
contaminação que 

faça com que as 
pessoas tenham 
de, novamente, 

ficar em casa sem 
poder circular, que 

o comércio tenha 
que continuar 

fechado por mais 
tempo.

São Paulo, terça-feira, 30 de junho de 20206

Luiz Henrique Romagnoli/JEN

A economista evitou cravar um número, mas 
informou que com os dados disponíveis até 
o momento, é possível até que o setor tenha 

uma evolução no mês de maio em relação a abril. 
“Por enquanto o nosso número tem sido em torno aí 
de, pelo menos, um crescimento acima 
de 2% do setor em maio com relação a 
abril, lembrando que ainda é cedo para 
a gente saber o número exato”. Até a 
semana passada num artigo da própria 
economista esta previsão rondava os 7 
por cento de crescimento mês a mês

Recuperação gradual
- Daqui para a frente a nossa expectati-

va é de que o cenário vá se recuperando 
gradualmente. É claro que a gente não 
vai ver uma melhora significativa ao 
ponto de retornar para o quadro pré 
pandêmico. Não estamos falando de uma 
retomada de um dia para o outro, mas 
ainda assim todos os indicadores, até o 
momento, estão mostrando um cenário 
levemente mais positivo e é isso que a 
gente tem em mente para construir o 
nosso cenário - disse Lisandra Barbero.

Perguntada sobre a possibilidade de 
novas quedas de performance, foi caute-
losa: “Não descartamos esse cenário, mas 
por enquanto nossa visão, assim como 
a maioria dos analistas é de que é difícil 
começarmos a ver um retorno das taxas 
de isolamento social na mesma magni-
tude que a gente viu em abril. Então a tendência é de 
que a gente não veja mais os números tão negativos. 
É claro que não vai ser uma melhora significativa ao 
ponto de retornar para o quadro pré pandêmico” 

O desempenho do setor de serviços deve parar de cair já a partir das medições referentes a maio. A previsão 
é da economista Lisandra Barbero da XP Investimentos, em entrevista ao Jornal Empresas e Negócios. A 
estabilidade ocorreria depois de uma queda maior que as previsões da própria corretora em abril, tanto em 
relação a março (- 11,7%)  quanto em relação a abril de 2019 (- 17,3%)

- O que representa um risco, não só para o Brasil, 
mas para os outros países, é que a gente veja daqui a 
alguns meses uma segunda onda de contaminação que 
faça com que as pessoas tenham de, novamente, ficar 
em casa sem poder circular, que o comércio tenha que 
continuar fechado por mais tempo.- pontuou.

Diferenças nos números
A economista comentou a diferença 

entre as previsões tanto da XP como 
de empresas internacionais como a 
Bloomberg, que estiveram em torno de 
dois pontos percentuais. em relação ao 
setor de serviços no Brasil. “Existem 
poucos indicadores antecedentes, o 
que dificulta a perspectiva daquilo que 
vai acontecer com o setor, no detalhe”. 
Mas apesar da diferença, ela considera 
que a “mensagem geral foi confirmada”.

Da mesma maneira, números recentes 
da economia americana surpreenderam 
consultorias, o que é justificável: “todos 
os analistas de mundo afora, não só no 
Brasil, ficaram bastante surpresos com 
o desenrolar da pandemia em diversos 
momentos. Inicialmente esperava-se que 
o Coronavírus seria uma crise que ficaria 
restrita apenas ao continente asiático. 
A primeira surpresa foi quando a gente 
viu que os desdobramentos da crise 
estavam acontecendo em outras regiões 
do mundo. Quando isso aconteceu, as 
expectativas dos agentes deterioraram-
-se de uma forma muito intensa. Por isso 

que a gente viu, por exemplo, o boletim Focus, do 
Banco Central, mostrando todas as semanas, de forma 
muito consecutiva, os analistas diminuindo cada vez 
mais a expectativa de crescimento do PIB nesse ano”.

- Só que o segundo momento de surpresa aconteceu 
quando os indicadores começaram a ser divulgados 
e principalmente aqueles referentes aos períodos já 
atingidos pelas taxas de isolamento social. E esses 
números, por mais que tenham sido muito negativos, 
surpreenderam grande parte dos analistas que espe-
ravam uma queda ainda mais intensa. 

- Estas surpresas foram fruto de uma falta de base 
de comparação. A gente estava vendo uma crise sem 
precedentes, uma crise que é de oferta e de deman-
da ao mesmo tempo e isso fez com que os analistas 
começassem a apontar para todas as direções.  Acho 
que essa surpresa nos números dos EUA, assim como 
nos números da economia europeia, por exemplo, é 
justificada principalmente pela ausência inicial de uma 
base de comparação- indicou.

Desempenho dos Serviços
Lisandra Barbero analisou alguns dados de categorias 

que fazem parte do setor  de serviços. Em “Serviços 
prestados às famílias” já era esperada a maior queda, 
pois sofrem mais com o isolamento. Já as categorias 
de serviços profissionais e de informação tiveram 
quedas menores:

-  São categorias mais flexíveis nesse cenário 
que a gente está vendo se tornar realidade em 
grande parte do mercado, que é o home office. 
São categorias que não dependem tanto do servi-
ço presencial. É mais flexível e pode ser prestado  
a distância.

A economista  explicou que dentro da categoria 
de serviços profissionais e administrativos existem 
duas sub categorias. A de atividades profissionais 
científicas e técnicas, que envolve atividades jurídi-
cas, contabilidade, auditoria, consultorias e outros 
serviços prestados a empresas, pessoas jurídicas. A 
outra, de atividades administrativas e serviços com-
plementares inclui vigilância, agências de viagens, 
alguns serviços relacionados à construção, etc...

A previsão da XP, segundo Lisandra Barbero é de 
que os serviços técnico profissionais mantenham as 
variações menores – em abril foi -3,7% em relação 
a março-   devem se manter assim nos próximos 
meses.

PERSPECTIVAS
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SETOR DE SERVIçOS PAROu DE CAIR, DIz 
ECOnOMISTA DA XP InVESTIMEnTOS

Lisandra Barbero

AI/XP Investimentos
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Como desenvolver 
o empreendedorismo em 

tempos de crise

Cerca de 25% do 
total da população 
adulta brasileira 
deve se tornar 
empreendedora, este 
ano

Dados da Global Entre-
preneurship Monitor 
(GEM) apontam que 

mais de 53 milhões de pes-
soas já optaram por esse 
desafio e decidiram abrir 
o próprio negócio no País, 
nos últimos anos. E este 
número deve ter um grande 
salto, principalmente neste 
período de pandemia em 
que muitas pessoas estão 
procurando novas alterna-
tivas de renda.

Mesmo quem não tem 
familiaridade com o assunto 
pode se aventurar nos cami-
nhos do empreendedoris-
mo. Os seres humanos são 
dotados de criatividade – o 
que pode ser confirmado 
apenas observando uma 
criança. Contudo, conforme 
vamos crescendo e nos de-
senvolvendo, deixamos de 
lado todo o poder criativo 
adquirido na infância. 

Uma criança não tem 
medo de errar, fala a verda-
de, pede ajuda a quem está 
a sua volta, tem resiliência e 
tolerância ao risco, além de 
criatividade para resolver 
problemas e criar soluções.

Grande parte dessas ca-
racterísticas faltam nos 
adultos, principalmente 
no decorrer dos anos com 
a rotina e as tarefas do dia 
a dia. Sonhar deixa de ser 
prioridade e a busca pelo 
sucesso ou até mesmo pelo 
simples sustento da família 
colocam as características 
de um grande empreende-
dor em stand by.

A boa notícia é que tudo 
pode ser retomado com um 
pouco de boa vontade e âni-
mo para trabalhar. Para isso, 
sugiro alguns passos: acre-
dite em você, seja proativo, 
seja observador e criativo 
para resolver os seus pro-
blemas e, principalmente, 
os dos outros. Seja resiliente 
e tenha autonomia.  

Se você é funcionário, te-
nha em mente que você tem 
um líder, assim, converse 
com ele e saiba onde você 
pode chegar, pergunte até 
onde sua autonomia chega. 
Muitas vezes, ultrapassar 
essa linha de forma pruden-
te pode te destacar entre os 
outros. Seja otimista sempre 

e se inspire em pessoas de 
sucesso.

Estamos em um período 
de pandemia que gerou uma 
mudança de comportamen-
to. Muitas oportunidades 
foram abertas, como o tra-
balho com os meios digitais, 
e as empresas que consegui-
ram se projetar neste perío-
do, que estiveram próximas 
do seus clientes, terão uma 
performance maior no pós-
crise. Há oportunidades 
para microempreendedores 
e novas empresas, principal-
mente com atuação home 
office, o que não era muito 
comum antigamente.

Se a ideia é empreender 
mas você ainda trabalha 
com carteira assinada, a 
dica é focar no intraempre-
endedorismo. Começar a 
desenvolver as habilidades 
no local de trabalho pode 
ser o início de uma grande 
carreira de sucesso. Mui-
tas parcerias e até mesmo 
sociedades surgem de um 
bate-papo com o dono do 
negócio. 

Analise se a empresa pos-
sui um plano sólido de perfil 
de colaboradores, ambiente 
e cultura organizacional, 
além de uma liderança for-
te e estratégica. Estude as 
principais necessidades do 
mercado e os problemas 
que quer resolver. Nesta 
caminhada, é possível er-
rar, mas é preciso corrigir 
o erro o mais rápido pos-
sível. Leia muito, pesquise 
em sites especializados e o 
fundamental: coloque seu 
conhecimento em prática 
todos os dias. 

Para alcançar o sucesso 
e se destacar como empre-
endedor é preciso ainda 
ter capacidade de anteci-
pação nas tomadas de de-
cisão frente aos problemas, 
promover o pensamento 
criativo e crítico, apresen-
tar melhorias dentro da 
organização, proatividade, 
buscar relevância no mer-
cado que atua, otimismo, 
pensamento estratégico, 
autoconfiança, resiliência e 
muita capacidade de adap-
tação em terreno hostil. Há 
espaço para todos. 

O mercado está caren-
te de empreendedores e 
muitas (boas) ideias estão 
morrendo, neste momento, 
por falta de apoio e inciativa. 
Arrisque-se!

(*) - É CEO-Fundador 
da MI Consult IT.

Anderson Vidal (*)
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ANS: obrigatória 
cobertura de teste 
por planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) decidiu incluir, no rol de procedi-
mentos obrigatórios a serem atendidos por 
planos de saúde, os testes para confirmação 
de infecção pelo novo Coronavírus, que 
causa a Covid-19. A Resolução Normativa 
458, de 2020, que inclui os exames labora-
toriais, foi publicada ontem (29) no Diário 
Oficial da União.

As pesquisas de anticorpos IgA, IgC ou 
IgM serão obrigatórias para os planos de 
saúde nas segmentações ambulatorial, 
hospitalar (com ou sem obstetrícia) e 
referência, nos casos em que o paciente 
apresente ou tenha apresentado alguns 
quadros clínicos. 

Entre esses quadros clínicos estão gripe 
com quadro respiratório agudo (com febre, 
tosse, dor de garanta, coriza ou dificulda-
de respiratória) e síndrome respiratória 
aguda grave (dificuldade para respirar, 
pressão persistente no tórax, saturação de 
oxigênio menor que 95% em ar ambiente 
ou coloração azulada nos lábios e rosto). 
A inclusão dos exames no rol de procedi-
mentos obrigatórios para planos de saúde 
foi tomada em reunião colegiada da ANS 
na semana passada, em cumprimento a 
uma decisão judicial (ABr).

O estudo, feito em 77 
países, analisa fatores 
como pagamento de 

impostos e contabilidade, 
dificuldade para contratar, 
demitir e gerenciar folha 
de pagamento e questões 
relacionadas a regulações e 
penalidades. 

O Índice Global de Comple-
xidade Corporativa revela 
que, apesar dos progressos 
realizados nos últimos anos 
em que foram implementa-
dos impostos digitais, o Bra-
sil ainda é um ambiente de 
negócios muito complexo, 
com dezenas de regimes fis-
cais diferentes, distribuídos 
em três instâncias governa-
mentais: federal, estadual e 
municipal. 

“O Brasil conseguiu evo-
luir numa agenda que 
melhora o ambiente de 
negócios. Mas o país ainda 
apresenta uma série de 
desafios para quem vem 
investir e empreender por 
aqui. Países como a Grécia, 
que caiu, no último ano, 
da primeira para a quinta 
posição no ranking, estão 
fazendo mudanças de modo 
mais enfático e colhendo os 
frutos deste esforço”, disse 

Com dezenas de regimes fiscais diferentes, Brasil ainda é um 
ambiente de negócios muito complexo.
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O Empreendedorismo no Brasil vem há anos em uma 
crescente, mas nunca esteve tão em alta quanto agora. 
A estimativa para 2020 é de que o Brasil atinja o maior 
número de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos. 
Seja para melhorar a qualidade de vida ou por necessidade, 
começar um negócio próprio é uma das opções preferidas 
do brasileiro para driblar a crise. Diante desse cenário, o 
Franchising aparece como forte tendência, principalmente 
para os empreendedores que querem correr menos risco. 

 Por ter um modelo de negócios pronto e já testado no 
mercado, as chances de sucesso são maiores quando com-
paradas com um negócio iniciado do zero. Márcia Ximenes, 
diretora de expansão da Flyworld Brasil, franqueadora de 
agências de viagens com mais de 30 anos de expertise no 
mercado de turismo, aponta os principais pontos positivos 
do Franchising:
 1) Expertise: ao optar por uma franquia, o empreen-

dedor tem acesso a todo capital intelectual do fran-
queador, além de condições especiais em produtos 
e serviços que o deixam mais competitivo. Poder 
contar com um modelo de negócio já testado no 
mercado possibilita ao novo empreendedor ter um 
retorno mais rápido do investimento e evita também 
que ele perca dinheiro testando formas de operar.

 2) Home Office: mesmo antes da pandemia esse for-
mato de trabalho já vinha crescendo no país. Com 
a COVID-19 essa forma de atuação foi testada e 
aprovada por muitas empresas. Ter a possibilidade 
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Renato Alves (*) 

Antes da pandemia do novo Coronavírus 
eclodir no Brasil e no mundo afora, milhares 
de pessoas tinham o sonho de poder tra-
balhar de casa, usando o seu computador, 
internet e telefone. Conciliar o serviço com 
as outras atividades do dia, ter mais tempo 
com os familiares e amigos e conseguir atuar 
dentro do horário comercial, sem precisar 
enfrentar o trânsito nem encarar transportes 
públicos lotados, parecia a solução de grande 
parte dos problemas. 

No entanto, depois de semanas sendo 
obrigados a trabalhar em esquema home 
office para evitar a proliferação da doença, 
pergunto: será que o sonho virou pesadelo? 
É óbvio que as condições atuais não faziam 
parte do cenário que em outro tempo imagi-
návamos. Se por um lado, de repente, muitos 
indivíduos se viram trabalhando em casa, 
junto com a presença integral das pessoas 
com quem dividem o lar e em ambiente im-
provisado, por outro, há empresas que nunca 
tinham adotado o home office encontraram 
enormes dificuldades para gerenciar o ne-
gócio a distância, garantir que não sofresse 

Brasil é o segundo país mais 
complexo do mundo para 

se fazer negócios
De acordo com uma pesquisa feita pela TMF Group, especialista em serviços de contabilidade, folha 
de pagamento e internacionalização de empresas, o Brasil é o segundo país mais complexo do mundo 
para se fazer negócios, ficando atrás apenas da Indonésia

o Brasil é sucedido, respec-
tivamente, pela Argentina, 
a Bolívia e a Grécia. Se-
gunda maior economia do 
mundo, a China aparece 
mal colocada no ranking. 
O gigante asiático é o sex-
to país mais complexo do 
mundo para se fazer negó-
cios. Mas a América Latina 
aparece como a região mais 
complexa do mundo. Dos 
dez países mais complexos 
do mundo, seis são latino-a-
mericanos. 

Os Estados Unidos, em 
guerra comercial e diplo-
mática com a China, apa-
recem melhor do que seu 
rival econômico no quesito 
complexidade. A economia 
norte-americana é, de acor-
do com o estudo, a segunda 
menos complexa do mundo, 
perdendo apenas para Cura-
çao, país pertencente ao 
Reino dos Países Baixos, no 
sul do Mar do Caribe. Outros 
países que integram a lista 
dos menos complexos estão 
a Dinamarca, a Holanda, a 
Irlanda, a Jamaica, as Ilhas 
Virgens Britânicas e as Ilhas 
Cayman. 

Fonte e mais informações: 
(www.tmf-group.com). 

Rodrigo Zambon, Diretor 
Geral da TMF Brasil. 

No entanto, o executivo 
acredita que, apesar das 
complexidades brasileiras, 
haverá uma onda de aqui-
sições de empresas brasi-
leiras a partir do segundo 
semestre deste ano. “Com 
a desvalorização do real, 
houve um aumento na pro-
cura por ativos no Brasil por 
parte de fundos soberanos e 
empresas de private equity. 
Percebemos esta tendência 
de maneira bastante intensa 
em nossos contatos com es-
tas entidades estrangeiras”, 
acrescentou Zambon. 

Segundo o relatório, os 

entrevistados acreditam que 
os procedimentos de RH no 
Brasil, como a contratação, 
demissão e gerenciamento 
da folha de pagamento - um 
dos principais desafios do 
país - se tornarão menos 
complexos nos próximos 
cinco anos. Quando se trata 
de regras, regulamentos 
e penalidades, outro im-
portante obstáculo para as 
empresas que operam no 
Brasil, os entrevistados são 
menos otimistas. Eles acre-
ditam que essa realidade 
não mudará nos próximos 
cinco anos.

No ranking dos países 
mais complexos do mundo, 

Franchising: mais segurança na hora de empreender

de empreender nesse formato, principalmente nos 
períodos de recessão, tornam o custo operacional 
do negócio muito menor. Na Flyworld é possível em-
preender de casa e sem a necessidade de contratar 
funcionários. 

 3) Suporte: um dos grandes diferenciais é poder contar 
com uma estrutura de apoio que os franqueadores 
oferecem. “No nosso caso, não é preciso ter experi-
ência no mercado de turismo, oferecer apoio na área 
operacional e treinamentos é fundamental. Além 
disso, oferecemos um departamento de marketing, 
que está sempre criando campanhas para a rede 
e materiais personalizados para nossas unidades”, 
finaliza a diretora.

Saiba mais em (https://flyworld.com.br/franquia/).

Home Office: sonho ou pesadelo?
os impactos da pandemia e que a qualidade 
da entrega dos seus colaboradores não iria 
declinar, uma vez que as cobranças e os 
direcionamentos passaram a ser feitos por 
e-mail e videoconferências. Estamos tendo 
tempo suficiente para nos adaptar a essa 
nova realidade e acredito que essa mudança 
no mercado de trabalho veio para ficar em 
definitivo. E não é apenas a minha opinião 
que aqui exponho. 

Uma pesquisa realizada pela consultoria 
Cushman & Wakefield, especializada em 
serviços imobiliários comerciais, aponta 
que quase 74% das companhias pretendem 
instituir o trabalho remoto depois que a crise 
passar. A organização entrevistou 122 execu-
tivos de multinacionais que atuam no Brasil. 
Para comparação, na Bicalho Consultoria, 
rede onde sou diretor de expansão, 70% da 
equipe manifesta interesse em continuar 
trabalhando de suas casas. 

Trabalhar sozinho exige muito foco e dis-
ciplina para que a rotina seja satisfatória e é 
difícil, ainda mais no meio de uma pandemia, 
encontrar a performance ideal para fugir das 
armadilhas que estar em casa proporciona, 
como acordar mais tarde, passar o dia de 

pijama e fazer pausas para descansos no 
meio do expediente. Estabelecer regras, 
horários e pontuar as prioridades como se 
estivesse no escritório é fundamental para 
que você seja produtivo. 

E lembre-se: estar em casa não significa 
se esforçar mais que o necessário. A men-
te precisa descansar e temos que dedicar 
tempo para ficar com os filhos, ler, estudar, 
praticar exercícios e fazer o que quisermos, 
dentro dos nossos limites atuais. Sou apai-
xonado pelas pessoas, por dividir o meu 
dia com os outros e espero que em breve 
toda a situação em que nos encontramos 
hoje melhore. 

Ainda que tenhamos que trabalhar de den-
tro das nossas casas para sempre, que o ir e 
vir seja livre para podermos encontrar nossos 
parentes, amigos e quem tanto nos fez falta 
durante a quarentena e o isolamento social. 
Enquanto isso, não se sinta solitário. Use as 
ferramentas digitais a seu favor e mantenha 
uma boa comunicação com a sua equipe. 
Se tudo der certo, logo estaremos juntos! 

(*) - É Diretor de expansão da Bicalho Consultoria Legal, 
empresa especializada em internacionalização 

de negócios e franquias. 


