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O futuro é agora

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

A luta pela sobrevi-
vência em meio a 
tantas incertezas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
(*) - É CEO da Mindbe, empresa 

referência em tecnologia e design de 
serviços em atendimento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O pretendente: hAMILTOn DE OLIVEIRA, profissão: entregador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 27/10/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourdes Aparecida de Oliveira Martins. A pre-
tendente: DOMEnICA ISABEL DA SILVA BRAz, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Ademir da Silva Braz e de 
Maria Ilda de Fatima.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: GILMAR PInhEIRO RAnGEL, estado civil divorciado, profissão funcio-
nário público estadual, nascido em Magé - RJ, no dia 27/07/1969, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gesiel Guimarães Rangel e de Dulce Pinheiro 
Rangel. A pretendente: CAMILA hEnRIquE DE LIMA, estado civil solteira, profissão 
analista finaneceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia (13/02/1995), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roseane Henrique de Lima.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os ambientes virtuais mais atingidos por phishing são: bancos, 
webmails e o e-commerce.

sm
ar

th
in

t.c
o/

re
pr

od
uç

ão

Dia dos Namorados: compras 
on-line requerem atenção

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

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

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

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

“Falando de páginas da 
web especificamente, o 

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

“Como na internet todo 
cuidado é pouco, outra dica 

Empresas enxergam redução no faturamento nos próximos três meses
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