
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.147

Quinta-feira, 
02 de julho de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

A importância 
da Pergunta 
Certa

Por Pérsio Alberto Mandel

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

Ainda não sabemos muito sobre como será o futuro ambiente de 
trabalho após a pandemia, mas há uma coisa que sabemos com certeza: 
teremos um novo normal em nossas vidas pessoais e profissionais. 
Organizações no mundo todo experimentaram diferentes lados da 
pandemia - algumas têm equipes que conseguiram trabalhar em casa 
com relativa facilidade; outras tiveram que fechar as operações to-
talmente ou em parte. Mas, em diferentes momentos e condições, a 
força de trabalho começará a retornar ao local de trabalho, e isso não 
será uma simples mudança.   

Retorno ao local de trabalho

Na semana passada, dei uma aula sobre assessoria de imprensa para 
uma turma de comunicação integrada da Anhembi-Morumbi. O tema 
pode parecer mais do mesmo, ainda mais se tratando de falar para uma 
turma de pós-graduação/especialização, mas o resultado, eu avalio, 
são mais pessoas olhando sob uma ótica diferente para esta atividade 
dentro de um planejamento integrado de comunicação. Alguns pontos 
que levantaram discussão eu trago para vocês como dicas para que 
também consigam enxergar a prática da assessoria de imprensa dentro 
de um planejamento integrado de comunicação.   

Assessoria de imprensa
Com os profissionais enfrentando vários desafios e experimentando 

novas formas de trabalho devido à pandemia da COVID-19, o foco na 
experiência do empregado (EX, na sigla em inglês), estratégia baseada 
na composição de elementos-chave como propósito e recompensa para 
funcionários, se tornou ainda mais essencial para as organizações. Neste 
momento, empresas do mundo inteiro estão sendo testadas, como nunca 
foram antes, quanto a sua capacidade de manter uma boa experiência de 
trabalho para seus empregados.   

Employee Experience

Freepik/Reproduções

Negócios em Pauta

Suporte e Orientação 
A Afferolab – uma das líderes do país no setor de Aprendi-

zagem Corporativa – lança no mercado um kit de sobrevivên-
cia gratuito destinado a quem está em busca de orientações 
para seguir com seus negócios. Com diversos conteúdos, 
ferramentas e boas práticas, a plataforma objetiva auxiliar 
organizações de diferentes portes e segmentos a passarem 
por este momento de um jeito mais leve, cuidando das 
pessoas e da manutenção dos negócios. O conteúdo do 
kit de sobrevivência está disponível em (https://conteudo.
afferolab.com.br/kit-de-sobrevivencia).    Leia a coluna 
completa na página 3

portalerp.com/reprodução

News@TI

Digitalização dos negócios é tema de webinar

@Para discutir todas as possibilidades oferecidas pela 
digitalização dos negócios, o Grupo BITTENCOURT 

- consultoria especializada no desenvolvimento, gestão e 
expansão de negócios - preparou um webinar com grandes 
nomes do setor. O encontro virtual é gratuito e acontecerá 
amanhã (03), às 9 horas. O bate-papo contará com Jean Carlo 
Klaumann, vice-presidente de Digital & Omni Commerce da 
LINX, empresa brasileira especialista em tecnologia para 
o varejo, onde lidera a estratégia digital da empresa para 
varejistas na América Latina, com soluções que suportam 
vendas a consumidores ou empresas, com lojas próprias ou 
marketplaces e ainda terá a apresentação do case da Omnibox, 
lojas autônomas, por Marcos Hira, especialista em projetos 
de inovação em varejo, shopping center e franquias (https://
bit.ly/38cTX3O).   Leia a coluna  completa na página 2

AI/Grupo BITTENCOURT

Portugal tem sido um 
exemplo no combate à 
pandemia em comparação 
ao restante do mundo

Com a pandemia sob 
controle e vivendo um 

plano de desconfinamen-
to enquanto países como 
Estados Unidos e Brasil se 
tornaram o epicentro da 
pandemia, aumenta o inte-
resse de brasileiros em irem 
viver nesse país europeu, que 
oferece também qualidade 
de vida e segurança, o que o 
situa entre os quatro países 
menos violentos do mundo.

Considerado o novo paraí-
so de artistas e empresários 
brasileiros bem-sucedidos, 
cada vez mais são os que 
se apaixonam pelo país e 
decidem viver em Portugal. 
Celebridades como Luana 
Piovani, Mallu Magalhães, 
Joana Balaguer, Paola Oli-
veira, Adriana Calcanhotto e 
Giovanna Antonelli já vivem 
em Portugal. No entanto, 
o país de Camões também 
atrai anônimos que sonham 
com a possibilidade de ter 
melhores condições de vida 
e emprego no exterior. 

O Dr. Anselmo Ferreira 
Melo Costa, advogado e 
CEO da FMC consultoria, 
especialista em direito imi-
gratório, conta porque mui-
tos brasileiros têm buscado 
Portugal para viver. “Tanto 
os menos financeiramente 

Porque muitos brasileiros têm 
buscado Portugal para viver
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como os que estão em busca 
de reconstruir suas vidas 
têm visto em Portugal um 
porto seguro. Não é preciso 
aprender um novo idioma 
para imigrar e viver aqui e 
tem uma política imigrató-
ria favorável a brasileiros, 
em especial profissionais 
qualificados e empresários 
que buscam se inserir no 
mercado europeu”, ressalta.

 
Anselmo, que é consultor 

e advogado e presta con-
sultoria jurídica a brasilei-
ros recém-chegados que 
buscam viver e trabalhar 
legalmente em Portugal, 
revela que o país não está 
aberto a receber apenas 
luso-descendentes ou aque-
les que já possuem cidadania 
portuguesa: “é possível viver 
em Portugal mesmo sem ter 
ascendência portuguesa. O 
título de residência emiti-
do pelo SEF (Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras) 
não é algo exclusivo para 
europeus e seus descenden-

Portugal: seja para alugar um 
imóvel, abrir conta em banco, 
fazer compras ou declarar 
impostos. Ele é basicamente 
um código que o governo do 
país atribui a cada de um dos 
seus cidadãos. Deste modo, 
as Finanças em Portugal e 
a Receita Federal no Brasil 
podem identificar uma enti-
dade fiscal nas declarações 
de Imposto de Renda, ou-
tros impostos e transações 
financeiras.

 
Segurança Social (NISS): 

Semelhante ao sistema pre-
videnciário brasileiro, o NISS 
(Número de Identificação da 
Segurança Social) é atribuído 
quando se tem um contrato 
de trabalho ou quando se 
abre atividade empresarial 
em Portugal, seja ela unipes-
soal ou coletiva.

Conta Bancária: Não é 
possível iniciar atividade 
(equivalente ao MEI em 
Portugal) ou realizar algu-
mas operações nas Finanças 
(Receita Federal Portuguesa) 
sem ter uma conta bancária 
em Portugal. O processo de 
abertura de conta é bastante 
burocrático e pode ser uma 
verdadeira dor de cabeça sem 
uma consultoria ou alguém 
que o ajude. É pedido o NIF, 
um comprovante de residên-
cia, comprovante de renda e 
cópias dos documentos pes-
soais na maioria dos bancos.

Fonte e mais informações: (geral@
ferreiramelocosta.com).

Considerado porta 
de entrada da 
Europa, cerca de 
200 mil brasileiros 
vivem legalmente 
em Portugal.

tes. Atendidos os critérios, 
brasileiros podem ter docu-
mentos portugueses e até 
mesmo o Cartão Cidadão, 
que equivale ao RG aqui”.

 
Considerado porta de en-

trada da Europa, já chegou 
aos maiores números de 
todos os tempos e quase 200 
mil brasileiros vivem legal-
mente em Portugal, segundo 
dados do SEF. Quais são os 
principais documentos que 
precisam ser obtidos para 
viver em Portugal?

 
NIF (Número de Iden-

tificação Fiscal): Também 
chamado de Número de Con-
tribuinte, ele é equivalente 
ao CPF no Brasil. O NIF é 
necessário para tudo em 

REMuNERAçãO: PONTO ChAvE EM 
TODO ESCRITóRIO DE ADvOCACIA

uM DOS PONTOS MAIS SENSívEIS
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Lyana Bittencourt, 
diretora executiva do 
Grupo BITTENCOURT

Enem em maio de 2021 
O MEC e o Inep divulgaram 

ontem (1º) o resultado da enquete 
para a escolha do novo período de 
aplicação das provas do Enem 2020. 
Para 49,7% dos estudantes, o Enem 
impresso deve ser aplicado em 2 e 
9 de maio de 2021 e o Enem digital 
em 16 e 23 de maio. A pesquisa foi 
aberta no dia 20 de junho e 1,113 
milhão de estudantes, que represen-
tam 19,3% dos inscritos no exame, 
responderam de forma voluntária.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/remuneracao-ponto-chave-em-todo-escritorio-de-advocacia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-02-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-02-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/a-importancia-da-pergunta-certa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-recomendacoes-para-as-empresas-sobre-o-retorno-ao-local-de-trabalho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/assessoria-de-imprensa-uma-questao-de-integracao-e-estrategia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/employee-experience-estrategia-chave-para-manter-o-equilibrio-diante-da-crise/
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Inovação e estratégia: o passo 
a passo para sua empresa se 

destacar no mundo competitivo

O termo inovação tem cada dia 
mais rondado o mundo dos ne-
gócios. A verdade, no entanto, é 

que ele ainda não virou realidade para 
diversas empresas, principalmente no 
Brasil. Uma pesquisa divulgada pelo 
IBGE em abril deste ano mostra que 
apenas 33,6% das organizações brasi-
leiras são realmente inovadoras. 

Com a crise causada pela Covid-19, 
o que seria normalmente um processo 
mais lento, entrou em aceleração por 
causa da pandemia. E agora inovar 
virou questão até de sobrevivência. 
Aderir à inovação como estratégia é 
hoje uma das opções mais inteligentes 
frente ao contexto de crise e competi-
tividade acirrada que as empresas vêm 
enfrentando. 

Mais que inovar, o importante é fazer 
as perguntas certas. Afinal, inovação 
não tem uma caixinha de respostas, 
mas sim os questionamentos que as 
empresas devem se fazer para che-
gar lá.

O sócio e diretor da People+Strategy, 
João Roncati, levanta algumas das 
principais questões para refletir sobre 
o processo de inovação estratégica 
corporativa. Confira!

Qual a importância de inovar 
dentro da estratégia da minha 
empresa?

Estratégia é posicionamento. Inova-
ção é valor novo, perceptível, concreto 
e, portanto diferenciador. Toda inova-
ção deve gerar um valor diferenciador 
e, por isso, é estratégica.

Existem algumas razões pelas quais 
as empresas devem inovar: para se 
manter de forma competitiva, aumen-

vação. E provavelmente teremos vários 
processos inovadores para solucionar 
os problemas gerados, principalmen-
te nas áreas de saúde, tecnologia e 
educação.

Outro fator é a necessidade de 
criação de um valor diferenciador. 
A criatividade organizada pode, por 
exemplo, combinar soluções que 
efetivamente melhorem a capacidade 
competitiva e coloquem a empresa à 
frente de seus concorrentes. Funda-
mentalmente, que a empresa ofereça 
valor novo e perceptível ao seu mer-
cado, aos seus clientes.

O que é necessário ser feito para 
inovar na minha empresa? 

Para que uma estratégia de inovação 
corporativa obtenha sucesso, pode ser 
necessário ajustar processos, hábitos e 
até mesmo a cultura da empresa.

Ainda precisamos caminhar muito 
no processo de inovação dentro das 
organizações. Afinal, como mostramos 
até agora, é preciso realmente criar con-
dições para isso existir efetivamente, 
reservar tempo e recursos.

Empresas, para serem inovadoras 
precisam entender isso: é necessário 
cultivar o pensamento divergente, 
fugir da formulação padronizada, 
estimular processos contínuos de de-
senvolvimento de ideias, de fomento 
à criatividade.

E para conseguir fazer isso dentro da 
sua empresa o termo-chave é: novos 
conhecimentos, sempre. Trabalhar e se 
dedicar sempre para obter informação, 
experimentar, perguntar, não julgar, 
experimentar novas emoções. Por quê? 
Para multiplicar nossas perspectivas e 
assim, inovar de maneira estratégica e 
eficiente.
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“Para que uma 
estratégia de inovação 

corporativa obtenha 
sucesso, pode ser 
necessário ajustar 

processos, hábitos e 
até mesmo a cultura 

da empresa.”

Entender esses conceitos pode fazer toda a diferença para a sua empresa, especialmente em tempos de 
crise como o que vivemos

OpiniãO
A logística precisa se 

preparar para os novos 
hábitos de consumo 

Se tem uma coisa 
que muitas pessoas 
têm aprendido com 
o distanciamento 
social, é que é possível 
fazer quase tudo pela 
internet. 

Um levantamento da 
Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo 

(SBVC) mostrou um au-
mento das compras online: 
61% dos consumidores 
que fizeram compras nesta 
modalidade aumentaram o 
volume devido ao isolamen-
to social. Em 46% dos casos, 
esse aumento de compras 
foi superior a 50%. 

Ainda de acordo com a 
mesma pesquisa, cerca de 
70% dos consumidores per-
ceberam prazos de entregas 
mais elásticos. Ainda que 
57% deles tenha conside-
rado isso aceitável, isso nos 
faz refletir sobre o quanto a 
logística precisa se adaptar 
aos novos tempos. 

Para analisarmos o mer-
cado de transporte de 
mercadorias, é preciso ter 
em mente que ele é com-
posto por dois processos 
paralelos: o fluxo lógico, 
que corresponde às infor-
mações, dados de compra e 
pagamento. E o fluxo físico, 
que lida com a produção, 
estoque, separação de pe-
dido, transporte e entrega 
das mercadorias. 

No fluxo lógico, a tecno-
logia tem proporcionado 
uma evolução fantástica nos 
últimos anos, com websites 
cada vez mais amigáveis, 
checkouts intuitivos e com 
menos cliques, e sistemas de 
pagamento seguros, além de 
conexões de internet mais 
velozes. O fluxo físico, no 
entanto, não tem conse-
guido incorporar toda essa 
inovação, especialmente no 
que se refere aos modelos 
de negócio e à tecnologia 
utilizada. 

O consumidor de hoje 
não quer mais que sua en-
comenda lhe seja entregue 
"assim que possível". Ele a 
quer na hora que lhe for mais 
conveniente, determinando 
as janelas de horário para 
recebimento. Quer acompa-
nhar o entregador em tempo 
real e ter a exata previsão 
da hora de chegada, assim 
como quando pedimos um 
carro por aplicativo, por 
exemplo. 

Essa busca por criar mais 

conveniência aos consumi-
dores têm aberto possibili-
dades de novos modelos de 
negócio, como os armários 
guardadores inteligentes, 
nos quais as compras feitas 
on-line são deixadas para 
que os clientes retirem 
quando preferirem. Mais 
comuns nos Estados Uni-
dos, eles costumam ficar em 
pequenas lojas, mercados e 
outros pontos de grande cir-
culação. No Brasil, o iFood 
tem testado esse modelo, 
com lockers abertos por 
QR Code, para deixar as 
refeições dos clientes até o 
momento em que preferi-
rem retirá-las. 

Outros modelos interes-
santes que têm ganhado 
força são o shipping from 
store, no qual as mercado-
rias são enviadas direta-
mente das lojas de bairros, 
não do estoque central (que 
costuma ser afastado dos 
centros urbanos) e as assi-
naturas de entrega, como 
a Amazon faz há algum 
tempo no exterior e tem 
testado mais recentemente 
no Brasil, no qual o cliente 
paga uma assinatura anual e 
tem direito a entregas grátis 
e mais rápidas durante todo 
o período. 

A mesma pesquisa da 
SBVC mostrou ainda que 
70% dos clientes pretendem 
continuar a comprar online 
mais do que faziam antes 
da Covid-19. Essa é uma 
grande oportunidade, tanto 
para e-commerces quanto 
para empresas de logística 
criarem um plano de ação. 

Ferramentas como big 
data, machine learning e 
inteligência artificial são os 
grandes potenciais aliados 
para os operadores logís-
ticos que querem estar em 
dia com o altíssimo nível de 
exigência por informações 
de seus usuários na era da 
conveniência. 

Espera-se um padrão de 
exigência ainda mais ele-
vado ao fim da pandemia. 
Por isso inovar em formas 
de entrega, trabalhar com 
dados e aprender sobre o 
hábito de consumo e com-
portamento de recebimento 
dos clientes será a chave 
para o diferencial competi-
tivo neste mercado de fretes 
de última milha. 

(*) - Fundador e CEO do TruckPad, 
maior plataforma de conexão entre 

caminhoneiros e cargas da América 
Latina, é autor do livro "Logística, o 

Último Rincão do Marketing" 
(www.truckpad.com.br). 

Carlos Mira (*)

tar essa competitividade e até evitar o 
declínio do seu negócio. Inovar é criar 
um diferencial competitivo, perceptível 
e atrativo. O projeto de inovação é o 
caminho para se chegar a essa entrega 
de valor.

Toda inovação tem que 
ser disruptiva?

Nem toda inovação é necessaria-

News@TI
Acordo entre Commvault e Microsoft

@A Commvault, líder mundial reconhecida em software corporativo 
no gerenciamento de dados em ambientes na nuvem e on-premise, 

anunciou contrato plurianual com a Microsoft, que integra as áreas de 
engenharia, go-to-market e vendas do portfólio de proteção de dados 
de Software as a Service (SaaS) da Commvault com o Microsoft Azure, 
fornecendo escala e segurança confiáveis com o simples gerenciamento 
SaaS. A Commvault e a Microsoft estão reunindo duas tecnologias - Azure 
e Metallic SaaS - para atender à comprovada necessidade de proteção de 
dados, apoiada por uma poderosa escala e segurança em várias camadas. 
O Metallic aprimora a proteção dos dados do Microsoft Office 365 em caso 
de exclusão acidental, corrupção e ataques maliciosos. Oferece ainda uma 
variedade de opções adicionais, desde o backup do banco de dados VMware 
e Microsoft SQL até a proteção de Endpoints (www.commvault.com).

E-books gratuitos sobre temas importantes em 
linguagem fácil para empreendedores

@A Razonet elaborou e-books gratuitos,  dicas com informações jurídicas 
e o caminho das pedras das medidas de apoio para esse tempo de 

pandemia. “Todo material está disponível no blog da Razonet e, todas as 
sextas-feiras, às 11h, promovemos lives com algum profissional que – com 
sua experiência pessoal - agrega valor aos negócios dos clientes e de quem 
quer  empreender”, explica Luana Menegat. O acesso ao conteúdo digital 
da Razonet está no blog da empresa - https://www.razonet.com.br/blog 

Laiz é a nova assistente virtual da Zurich para 
atendimento ao cliente

@A Zurich anuncia a chegada da Laiz - Leading Assistant Intelligence 
for Zurich, sua assistente virtual com atendimento 100% digitalizado 

aos clientes do mercado de seguros. Atuando como chat, Laiz está presente 
no site institucional da seguradora para esclarecer dúvidas relacionadas aos 
produtos de Automóvel e Afinidades (garantia estendida, roubo e furto e 
danos acidentais). A assistente virtual também auxiliará os clientes a emitir 
2ª via de apólices, boletos e certificados, a obter o status do sinistro, além de 
oferecer informações sobre o Zurich Driver. Para os clientes de Afinidades, 
há ainda a possibilidade de acionamento do seguro (www.zurich.com.br).

Atech e Compass lançam nova versão de software para 
gestão estratégica de ativos

@A Atech e a Compass acabam de lançar, em parceria, uma nova 
versão do Orion, sistema que reúne uma série de ferramentas para 

análises de confiabilidade. O software, que integra o portfólio de soluções 
OKTO para Gestão de Ativos, possibilita integração total com bancos de 
dados como CMMS, sistemas de registros de parada, monitoramento 
de condição e outras fontes de informação. A versão 5.0 do Orion está 
baseada em uma plataforma tecnológica mais moderna, capaz de garantir 
mais escalabilidade por ser adaptável ao modelo SaaS, com uma interface 
mais amigável e intuitiva que facilita a análise dos ativos e aumenta a 
produtividade das equipes de manutenção.

ricardosouza@netjen.com.br

mente disruptiva. Inovação é a criação 
de coisas novas ou o rearranjar das 
antigas, mas de uma nova forma. É a 
criatividade organizada que gera resul-
tados concretos e superiores. Aquela 
solução encontrada para trazer novos 
valores, um novo grau de diferenciação 
e resultados melhores. Não precisa ser 
necessariamente uma ideia nova, mas 
precisa ser organizada, fazer parte de 
uma estratégia e do posicionamento 
da empresa e, claro, gerar resultados 
superiores àqueles que vinham sendo 
obtidos. 

Mas o que estimula a criação de 
uma inovação? 

O principal fator, sem dúvida, é um 
problema ou uma restrição, como a de 
recursos por exemplo. O que estamos 
vivendo hoje na pandemia, por exemplo, 
é uma alavanca muito grande para ino-
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João Roncati, CEO da People+Strategy

A população brasileira está 
entre as mais conectadas do 
mundo. Como se não bas-
tasse, o novo Coronavírus 
nos isolou em casa. Pior: O 
Cetic.br (Centro Regional 
de Estudos para o Desen-
volvimento da Sociedade da 
Informação) ligado ao CGI.br 
(Comitê Gestor da Internet 
no Brasil) acaba de divulgar 
a pesquisa, TIC Kids Online 
que desde 2012 atualiza anu-
almente os indicadores sobre 
o uso da rede pela população 
com idade entre 9 e 17 anos, 
visando estabelecer políticas 
públicas de inclusão digital 
no País.

O último levantamento 

mostra que nesta faixa etária 
86% teve acesso à Internet 
entre outubro de 2019 e março 
deste ano, contra 83% 2018.  
A maioria, 94%, têm conexão 
em casa. Só 1,4 milhão nunca 
teve acesso e 3 milhões não 
são usuários.

A conectividade varia de 
acordo com a região. No 
centro-oeste é de 98%, no 
sudeste de 96%, no sul de 
95% e 79% nas regiões norte 
e nordeste. De todos os dispo-
sitivos o celular é o único meio 
de conexão usado por 58% das 
crianças e adolescentes. Ou-
tros 37% combinam o celular 
e o computador e 2% fazem 
conexão só pelo computador.

Internet vicia crianças e 
adolescentes, diz pesquisa
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D - Sorteio da NF-Paulista
O programa Nota Fiscal Paulista disponibiliza aos usuários cadastrados 
a consulta aos bilhetes eletrônicos com que concorrerão ao sorteio 
do mês de julho. Já em sua 140ª edição, a extração contemplará 655 
prêmios, que contabilizarão um total de R$ 6,7 milhões distribuídos 
aos ganhadores, sendo um deles o de R$ 1 milhão para pessoa física. O 
resultado será divulgado no próximo dia 15 e a consulta pode ser feita 
no portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp. Estão participando 8.711.503 
consumidores cadastrados, sendo 8.706.475 pessoas físicas e 5.028 
condomínios, que efetuaram compras em março de 2020 e solicitaram 
notas fiscais com CPF ou CNPJs (no caso dos condomínios) nos cupons 
fiscais, gerando 74.280.722 bilhetes eletrônicos. 

E - Viracopos na Pós-pandemia
O Comitê de Usuários dos Portos e Aeroportos do Estado, da Asso-
ciação Comercial de São Paulo, promove hoje (2), das 16h às 18h, 
reunião virtual para analisar e discutir o funcionamento do Aeroporto 
Internacional de Viracopos, em Campinas, na pós-pandemia. O encontro 
via internet terá a participação de Alfredo Cotait Neto, presidente da 
ACSP, Fabiano Coelho, delegado da Alfândega da Receita em Viracopos, 
e Pedro de Souza, assessor de Relações Institucionais da Aeroportos 
Brasil Viracopos. Para participar, faça um cadastro para o recebimento 
da senha de acesso, com Lucas Lima pelo e-mail llima@acsp.com.br ou 
pelo tel.: (11) 3180-3500.

F - Pelo fim do Racismo
A McLaren revelou ontem (1º) ter colocado um arco-íris e uma mensa-
gem pelo fim do racismo em seu monoposto da temporada de 2020 da 
Fórmula 1. O novo MCL35 possui um arco-íris na lateral do carro e na 
parte do halo. A ação da equipe britânica serve para reforçar a campanha 
#WeRaceAsOne (“Nós Corremos Como Um”), que coloca em evidên-
cia algumas questões sociais na principal categoria do automobilismo 
mundial. O arco-íris localizado no halo do carro é acompanhado pela 
mensagem “End Racism” (“Acabe com o racismo”). A ideia da campanha 
é destacar em cada Grande Prêmio de 2020 diversos temas. Para o GP 
da Áustria, em Spielberg, a meta é divulgar o combate ao racismo e ao 
novo Coronavírus (ANSA).

A -  Capital Empreendedor 
Os donos de pequenos negócios inovadores, como startups, têm mais 
uma chance para participar gratuitamente da 2ª etapa do Capital 
Empreendedor. As inscrições para a fase de workshops foram pror-
rogadas até o próximo dia 12. O empreendedor interessado deve se 
cadastrar no site (https://capitalempreendedor2020.com.br/), respon-
der um questionário e participar de um game de inscrição. Em sua 
3ª edição, o programa Capital Empreendedor apresenta novidades e 
desta vez será aberto para empreendedores de todo o país, que serão 
direcionados para participar do ciclo de preparação para negociação 
com investidores, de forma totalmente online. 

B - Preparar para Reabertura
A Kit Corona Test, empresa criada para fornecer produtos e serviços 
no contexto da prevenção ao Coronavírus, elaborou um e-book para 
auxiliar lojistas, donos de restaurantes e prestadores de serviços 
a se prepararem para a reabertura de seus negócios com muita 
segurança, ao final da quarentena. A empresa vende, em grande 
escala,  testes para detecção do Coronavírus, detém um portfólio de 
produtos e equipamentos de proteção pessoal. O e-book pode ser 
baixado gratuitamente no site (www.kitcoronatest.com.br). De fácil 
leitura, o e-book é baseado nas principais orientações dos agentes 
públicos de saúde, especialmente da Capital Paulista, epicentro da 
pandemia no País. 

C - Casas de Repouso
O governo federal anunciou que, até o final deste ano, vai destinar 
R$ 160 milhões a casas de repouso e asilos de todo o país. O auxílio 
objetiva ajudar esses locais durante a pandemia. A lei que estabelece 
o repasse foi sancionada na terça-feira (30) pelo presidente Jair Bol-
sonaro. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
será o órgão responsável pela distribuição dos recursos, de acordo 
com o número de idosos atendidos em cada instituição. A previsão 
é de que o dinheiro seja compartilhado entre 2,6 mil instituições. 
Segundo o governo federal, estima-se que mais 88 mil idosos residem 
casas de repouso e asilos. 

G - Agente de Polícia
O tão aguardado edital da Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de 
agente de polícia saiu ontem (1). A corporação oferece 1800 vagas para o cargo 
de Agente de Polícia, sendo 600 imediatas e 1200 para cadastro de reserva, 
além de salários iniciais de R$ 8.698,78. As inscrições acontecem entre os dias 
18 de agosto e 09 de setembro, pelo site (www.cebraspe.org.br), com taxa no 
valor de R$ 196,00. A prova objetiva e discursiva será realizada em Brasília 
no dia 18 de outubro. O Teste de Aptidão Física (TAF) e as etapas seguintes 
do concurso também ocorrem em Brasília, entre os anos de 2021 e 2022. 

H - Garantindo Alimentos
Cerca de duas mil famílias carentes receberam as primeiras doações 
de cestas básicas digitais da campanha brMalls do BEM, lançada pela 
empresa no final de abril. A distribuição das cestas, que são cartões pré
-pagos de uso exclusivo para compra de alimentos e material de higiene 
e limpeza, aconteceu em dez comunidades próximas aos shoppings 
da companhia em sete estados. O objetivo é ajudar os moradores em 
situação de vulnerabilidade econômica durante três meses. Próximo 
ao Shopping VillaLobos, uma das ONGs beneficiadas é a Associação de 
Apoio à Infância e Adolescência, Nossa Turma, que atende 151 crianças 
nos projetos de educação e capacitação profissional. 

I - Processos Judiciais
A Neoway anuncia duas novas soluções: Neoway Lawsuits e Neoway 
Legal. Os lançamentos integram o pilar de Legal Analysis, que usa deep 
learning para dar previsibilidade sobre decisões judiciais e apoiar estra-
tégias jurídicas, como a revisão do contingenciamento de processos. É 
capaz de analisar petições e decisões judiciais de todo o Brasil levando 
em consideração a linguagem utilizada pelos profissionais do Direito, 
por meio do processamento de linguagem natural jurídica. As soluções 
contam com a maior base unificada de processos do país, atualizável sob 
demanda. Com as informações disponíveis sempre de forma atualizada, 
as áreas Jurídicas e de Compliance podem tomar suas decisões baseadas 
em dados de forma segura. Confira em: (http://www.neoway.com.br). 

J - Viagens Virtuais
Um convite para viajar virtualmente por lugares incríveis durante a 
pandemia é o que faz o novo app do site Kids2Gether (www.kids2ge-
ther.com.br), focado no turismo em família e idealizado pela psicóloga 
e empreendedora Nathália Lima. A cada semana um novo destino será 
mostrado, como Egito, Zanzibar, Quênia, Paris e Sicília, para onde ela já 
foi com o marido e os três filhos. Com o slogan “Viaje com a gente dentro 
do sofá da sua casa”, o app estará disponível na Apple Store e Google 
Play. Acesso às mais diversas dicas que poderão, depois da quarentena, 
utilizar para planejar uma viagem Kids Friendly por mais de 50 destinos 
já visitados pela família Kids2Gether, como praias, estações de esqui, 
metrópoles, resorts e parques de diversão.

O mercado de trabalho 
não será mais o mesmo

Uma das palavras 
evidenciadas com a 
pandemia da Covid-19 
é a transformação

Todas as relações hu-
manas estão passando 
por mudanças. As 

pessoais estão intensas, seja 
pelo autoconhecimento que 
o isolamento social tem pro-
vocado, seja pela interação 
com o próximo, com o maior 
convívio com a família e mais 
empatia e responsabilidade 
com o outro. 

As relações trabalhistas, 
obviamente, também são 
impactadas. O mercado de 
trabalho está e será diferen-
ciado pós-pandemia. 

Está claro que esta crise 
de saúde e econômica global 
está afetando as organiza-
ções seja no modo de exe-
cução de seus trabalhos ou 
até mesmo no encerramento 
das operações de algumas 
empresas. Por enquanto, 
vivemos um período de mui-
tas incertezas, o que exige 
do trabalhador e empresas 
atitudes diferenciadas. Mi-
nha orientação enquanto 
profissional de RH para os 
trabalhadores é: se você 
estiver ativo no mercado 
de trabalho, análise com 
cautela qualquer tomada 
de decisão relacionada à 
mudança de emprego ou de 
carreira. 

É importante considerar 
as condições atuais de seu 
trabalho e o contexto em que 
está inserido na empresa, 
valorize os benefícios que 
este trabalho proporcio-
na a você e a sua família. 
Quem não está no mercado 
de trabalho deve ver neste 
momento as oportunidades. 
Muitas empresas estão com 
vagas e profissionais estão 
conseguindo a recolocação 
agora. Recomendo ainda que 
este período seja utilizado 
também para aprimoramen-
to profissional e pessoal, 
com o desenvolvimento de 
competências que tornam-
se diferenciais. 

O distanciamento social 
exigiu novos comportamen-
tos e estratégias de todos, 
tornando as informações e 
cursos mais acessíveis de 
maneira virtual, e muitas 
vezes gratuita. É o momento 
de aproveitar essas oportu-

nidades, estando empregado 
ou não. Aproveitar o tempo 
com qualidade fará toda 
diferença para o futuro, já 
que o mercado de trabalho 
exige capacitações e com-
portamentos específicos. 

Home office, reduções 
de jornada, inteligência 
artificial, a otimização de 
tempo, equipamentos, es-
paços físicos e recursos e as 
mudanças comportamentais 
da sociedade são adapta-
ções que alteram o cenário 
do mercado de trabalho. 
Muitas delas já eram uma 
tendência, mas foram ante-
cipadas intensamente agora 
e não devem recuar, como a 
revolução digital. Empresas 
e trabalhadores terão outras 
modulações. 

As empresas devem as-
sumir uma atitude muito 
mais responsiva. A busca 
de soluções, produtividade 
e faturamento deve estar 
ainda mais atrelada ao com-
promisso social, econômico, 
ambiental e, mais do que 
nunca, sanitário. Os espaços 
físicos das empresas ganham 
mais status de convivência 
e troca de conhecimentos. 
Os líderes precisarão ser 
mais incentivadores e menos 
concentradores. Novas ha-
bilidades serão valorizadas 
nos profissionais. 

As soft skills, que já vinham 
de um crescente destaque 
no mercado de trabalho, 
ganham mais espaço. Flexi-
bilidade, autogestão, criati-
vidade, autodisciplina, criti-
cidade, resiliência, empatia 
e inteligência emocional são 
capacidades que estão e con-
tinuarão em alta. O que não 
deixa dúvida é que o modelo 
de trabalho se transformará 
e a exigência para todos é a 
reinvenção. 

É importante observarmos 
as oportunidades que temos 
nesse período de pandemia 
e um dos aprendizados rele-
vantes é a tomada de consci-
ência dos nossos propósitos 
pessoais e profissionais. 
Sigamos com otimismo e 
responsabilidade, tomando 
todas as medidas preventi-
vas e cuidados com a nossa 
vida e a do próximo. 

(*) - Graduado em Engenharia de 
Produção com MBA em Gestão 

Empresarial e Projetos pela FGV, 
é diretor de Recursos Humanos 

da Prati-Donaduzzi.

Diones Wolfart (*)

O governo dos Estados 
Unidos comprou quase toda 
a produção do remédio 
Remdesivir, que já se provou 
eficaz em casos graves de Co-
vid-19, pelos próximos três 
meses. A gestão de Donald 
Trump fechou um acordo 
com a indústria farmacêutica 
Gilead Sciences, que tem 
sede na Califórnia e detém 
a patente do medicamento, 
para adquirir 500 mil doses. 
Segundo o governo, isso 
corresponde a 100% da 
produção no mês de julho e 
90% para agosto e setembro. 

O Remdesivir foi pensado 
para combater o vírus ebola, 
sem sucesso, mas estudos 
mostraram que ele reduz 
o tempo de internação em 
casos graves de Covid-19, a 

A indústria farmacêutica 
Gilead Sciences, que tem sede 
na Califórnia, detém a patente 

do medicamento.
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O tema foi discutido no webinar 
“Oportunidades e Desafios 
na Retomada dos Negócios 

Bilaterais entre Brasil e Itália”, com 
a participação do embaixador da Itá-
lia no Brasil, Francesco Azzarello, o 
presidente da Câmara Ítalo-Brasileira 
do Comércio e Indústria (Italcam), 
Graziano Messana, o presidente da 
Investe SP, Wilson Mello, e o diretor 
de Comércio Exterior da Fiesp, Tho-
maz Zanotto.

Para o embaixador italiano, os seto-
res de infraestrutura, agroalimentar, 
de saúde, de e-commerce e os acor-
dos entre grandes varejistas estão 
entre os mais promissores. “A solidez 
da relação com o estado de São Paulo 
e a vontade de avançar sempre mais 
parecem ser testemunhados hoje, 
por um debate envolvendo algumas 
das realidades mais credenciadas de 
São Paulo nas questões industriais 
e comerciais: Investe SP, Fiesp e 

Francesco Azzarello, 
embaixador da Itália no Brasil.
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BB destina R$ 103 bi 
para a safra

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina participou ontem 
(1º) do lançamento do Plano Sa-
fra do Banco do Brasil, que terá 
R$ 103 bilhões disponibilizados 
para o setor. Destacando os 
números gerais do Plano Safra 
lançado pelo governo, a ministra 
disse que os recursos vão garantir 
a continuidade da produção no 
campo e o abastecimento de 
alimentos no país durante e após 
a pandemia.

“Por isso a importância do cre-
dito mais abundante e com juros 
mais baixos. Não tenho duvidas 
de que a agropecuária brasileira 
vai fazer a diferença, gerando 
empregos e divisas para o nosso 
país”. Para a safra 2020/2021, que 
inicia hoje, foram destinados R$ 
236,3 bilhões para apoiar a pro-
dução agropecuária nacional, um 
aumento de R$ 13,5 bilhões em 
relação ao plano anterior. 

Tereza Cristina disse que es-
pera que os produtores tenham 
facilidade na contratação do cré-
dito. O presidente do Banco do 
Brasil, Rubem Novaes, destacou 
que os produtores rurais têm sido 
essenciais para que o país possa 
enfrentar as adversidades dos 
últimos meses. “Temos muito 
orgulho de apoiar a agropecu-
ária brasileira, um setor que a 
cada dia, a cada safra, se supera 
demonstrando pujança e pro-
tagonismo no cenário mundial. 
A força dos nossos produtores 
rurais é orgulho para todo o 
Brasil”, disse (AI/Mapa). 

SP deve receber investimentos 
italianos nos próximos meses
O volume de negócios e investimentos de empresas italianas em São Paulo “deve crescer nos próximos 
meses”, segundo um debate entre representantes da Itália e empresários paulistas realizado no último dia 30

que a segurança legal oferecida pelo 
estado e o bom nível de infraestrutura 
existente estão entre os motivos que 
continuam a atrair as empresas italia-
nas. Para Messana, o momento é muito 
favorável, sobretudo para as empresas 
que estão promovendo a conversão di-
gital e o e-commerce. “O mercado aqui 
é muito mais promissor em relação ao 
mercado interno italiano”, completou.

O otimismo do presidente da Italcam 
foi compartilhado também pelo líder 
da Investe SP, que lembrou que nas 
últimas semanas foram anunciados 
dois projetos que terão impactos de 
investimento na faixa dos R$ 20 milhões 
e a criação de 200 novos postos de tra-
balho. “Nós temos no radar outros seis 
projetos que deverão ser anunciados 
nos próximos meses, em um total de 
mais de R$ 550 milhões e com a geração 
de quase 800 novos postos de trabalho”, 
concluiu o representante, segundo o 
comunicado oficial (ANSA).

Câmara de Comércio Italiana”, res-
saltou Azzarello em nota oficial.

Já o presidente da Italcam ressaltou 

Covid: EUA compram quase todo 
o estoque de remédio

acordo fechado pelo governo 
americano, os outros países 
não conseguirão se abastecer 
com o Remdesivir por pelo 
menos três meses.

“Queremos garantir que 
todos os americanos que 
precisarem do Remdesivir 
tenham acesso a ele”, disse 
o secretário de Saúde dos 
Estados Unidos, Alex Azar. 
De acordo com a Univer-
sidade Johns Hopkins, os 
EUA contabilizam mais de 
2,6 milhões de casos do novo 
Coronavírus e quase 130 mil 
óbitos. Foram 44,8 mil con-
tágios na última terça-feira 
(30), segundo maior número 
desde o início da pandemia. 
O recorde foi registrado em 
26 de junho, com 45,3 mil 
(ANSA).

doença do novo Coronavírus. 
As autoridades sanitárias dos 
EUA e da União Europeia já re-
comendaram sua utilização na 
pandemia. No entanto, com o 

O IPC-S de 30 de junho subiu 0,36%, ficando 
0,27 ponto percentual (p.p) acima da taxa regis-
trada na última divulgação. Com este resultado, o 
indicador acumula alta de 0,55% no ano e 2,22% 
nos últimos 12 meses. 

Nesta apuração, sete das oito classes de despe-
sa componentes do índice registraram acréscimo 
em suas taxas de variação. A maior contribuição 
partiu do grupo Transportes (0,32% para 1,05%). 

Nesta classe de despesa, cabe mencionar o 
comportamento do item gasolina, cuja taxa pas-

sou de 0,69% para 3,28%. Também registraram 
acréscimo em suas taxas de variação os grupos: 
Educação, Leitura e Recreação (-1,16% para 
-0,40%), Habitação (-0,12% para 0,00%), Comu-
nicação (0,47% para 0,88%), Alimentação (0,52% 
para 0,57%), Vestuário (-0,01% para 0,08%) e 
Saúde e Cuidados Pessoais (0,16% para 0,18%). 
Em contrapartida, o grupo Despesas Diversas 
(0,23% para 0,19%) apresentou recuo em sua taxa 
de variação. Nesta classe de despesa, vale citar o 
item despachante (0,88% para 0,00%) (AI/FGV).

Inflação pelo IPC-S sobe na última semana de junho
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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

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JÚLIO CESAR DOS SANTOS CASTRO, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1997, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Cesar Carlos de Castro e de Rosemeire Rodri-
gues dos Santos Castro. A pretendente: THAYNÁ MOTA TAVARES, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil:, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nerivaldo Edson Maques 
Tavares e de Jocelma de Souza Mota.

O pretendente: CLEITON ALVES DE GOIS, profissão: carpinteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Custódia, PE, data-nascimento: 09/05/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Vicente de Gois e de Sebastiana Alves de Gois. 
A pretendente: CHARLENE PEREIRA DA SILVA, profissão: assistente técnico, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Custódia, PE, data-nascimento: 24/06/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alexandre da Silva e de Maria 
Pereira Burgues.

O pretendente: EzEquIEL DA SILVA DOMINGOS, profissão: técnico de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Cortês, PE, data-nascimento: 11/01/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Domingos da Silva Filho e 
de Dulcineia Maria da Silva. A pretendente: NATHYELLY EDuARDO COuTO DOS 
SANTOS, profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/02/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Milson Couto dos Santos e de Simara Eduardo.

A pretendente: RILDA MARIA DA SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 30/05/1984, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson José da Silva e de Maria da Luz 
da Silva. A pretendente: JAquELINE OLíVIA RODRIGuES, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Rodrigues e de 
Josefa Vandice Rodrigues.

O pretendente: TARCIzIO DE LIMA BARBOzA, profissão: técnico o.e.m. telecomuni-
cações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Nilton de Melo Barboza 
e de Nair Maria de Lima Barboza. A pretendente: TAIS ANSELMO DE OLIVEIRA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/07/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de João Vieira de Oliveira e 
de Eunice Anselmo da Silva Oliveira.

O pretendente: THIAGO AuGuSTO INVERNIzzI DE ARAuJO, profissão: encarregado 
junior, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1999, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Marcio Silva de Araujo e de Camila 
de Fatima Invernizzi. A pretendente: ERIkA DO NASCIMENTO SILVA BARRETO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jesonias Silva 
Barreto e de Patricia Maria do Nascimento.

O pretendente: GuSTAVO NOVAES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/2002, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jeferson Novaes da Silva e de Kelli Aparecida Silva. 
A pretendente: TAYNA MARIANE VASCONCELLO COSTA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/2002, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Costa e de Conceição 
Aparecida de Vasconcello.

O pretendente: RAfAEL AMARAL DE CARVALHO, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson Luiz Filemon de Carvalho e 
de Gildete da Silva Amaral. A pretendente: SABRINA RIBEIRO DA SILVA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Roberto 
Luiz da Silva e de Sandra Aparecida Ribeiro.

O pretendente: CARLOS HENRIquE DA SILVA PONCIANI, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 09/02/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Airton Ponciani e de 
Raquel da Silva Ponciani. A pretendente: MARIA ANGELA DE ALMEIDA SOuzA, 
profissão: atendente de loja, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/08/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ozana de Almeida.

O pretendente: kAIquE fERNANDES DO NASCIMENTO SANTOS, profissão: 
vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/03/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose-
mar Batista Santos e de Nilda Mendes do Nascimento. A pretendente: SuELLEN 
BRuNA RIBEIRO DA SILVA, profissão: agente operacional, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Roberto Luiz da Silva e de Sandra 
Aparecida Ribeiro.

O pretendente: CRISTIANO PACIOS, profissão: designer de produtos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Santo Pacios Alvarez e de Sonia 
Regina Fiorato Pacios. A pretendente: ANA kELLY DE SOuzA, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/04/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Francisco de Souza 
e de Maria José de Sousa.

O pretendente: MARCOS REIS SILVA, profissão: funcionário público, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Givaldo Menezes da Silva e de 
Marilene Reis Silva. A pretendente: JAMILLI XAVIER DE BARROS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir Lopes de 
Barros e de Giovanete Keiko Xavier.

O pretendente: ANTONIO CELESTINO BISPO NETO, profissão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ubatã, BA, data-nascimento: 12/01/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carmozino Celestino Bispo e de Direnisse Gomes 
Miranda. A pretendente: CAROLINA MARCONDES fELIX DE SOuzA, profissão: auxiliar 
técnico de educação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/06/1983, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Rubens Felix de Souza e 
de Sandra Regina Marcondes Felix de Souza.

O pretendente: YuRI DE ALMEIDA SANTOS, profissão: moto-boy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 03/03/2000, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Washington Oliveira Santos e 
de Analivia Santana de Almeida. A pretendente: CRISTINA DE CASTRO ALVES, 
profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 12/03/2001, residente e domiciliada em Caçapava, SP, filha de Maciel de 
Souza Alves e de Adriana de Castro Gomes.

O pretendente: RONALDO DA SILVA LIMA, profissão: barbeiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Guilherme Vieira de Lima e de Cleonice Santana da Silva 
Lima. A pretendente: SIMONE RODRIGuES AMARAL, profissão: cabeleireira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1976, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Waldemar Amaral e de Elza Rodrigues Amaral.

O pretendente: GILSON AuGuSTO DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Boqueirão, PB, data-nascimento: 16/06/1976, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Augusto da Silva e de Josefa Ana Silva. A preten-
dente: MARIA DAS DORES DA SILVA REGES, profissão: cabeleireira, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 27/02/1981, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Dias Reges e de Maria de Lourdes Silva Reges.

O pretendente: JADERSON DA CRuz GOMES, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 29/03/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Edmilson Silva Gomes e de Marilene Silva da 
Cruz. A pretendente: THAMIRYS RIBEIRO DA SILVA, profissão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/08/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lúcia Ribeiro da Silva.

O pretendente: CLéBERSON RODRIGuES DA SILVA, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Araçatuba, SP, data-nascimento: 14/10/1972, residente e 
domiciliado em Jundiaí, SP, filho de José Rodrigues da Silva e de Jadalva Gueiros da 
Silva. A pretendente: RENATA fRANçA DA SILVA, profissão: coordenadora pedagó-
gica, estado civil: divorciada, naturalidade: Pedra, PE, data-nascimento: 25/02/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vieira da Silva e de 
Elena Maria França da Silva.

O pretendente: ROGERIO CANO, profissão: coordenador de vendas, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Coriceu Cano Coelho e de Maria das Graças Cano. A 
pretendente: DANIELA RODRIGuES LOPES, profissão: técnica de enfermagem, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1976, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Durval Fernandes Lopes e de Rita 
Rodrigues Lopes.

O pretendente: ALEX SANDRO ALVES DE SOuzA, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingo Carlos Pereira de Souza e 
de Luzia Alves de Souza. A pretendente: ANGELA MERIGHI DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista da Silva e de 
Angelina Merighi da Silva.

O pretendente: RENATO DOS SANTOS, profissão: supervisor de telecom, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 28/01/1987, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de José Edvaldo dos Santos e de Selma 
Aparecida Soares dos Santos. A pretendente: CAROLINE SOARES SILVA, profissão: 
psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: Valença do Piauí, PI, data-nascimento: 
24/09/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evane Francisco 
da Silva e de Cleoneide Soares e Silva.

O pretendente: CAIO kOPP RODRIGuES SANTOS, profissão: polidor técnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Kopp dos Santos e de Deise de 
Oliveira Santos Rodrigues. A pretendente: BEATRIz GALASSO GOMES, profissão: 
auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/01/2001, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Gilberto Cesar Gomes e 
de Roseli Antonia Galasso Santos.

O pretendente: PEDRO HENRIquE PEREIRA OLIVEIRA, profissão: operador má-
quina, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Ambrosio Pereira 
da Silva e de Maria Miriam Beserra Oliveira Pereira. A pretendente: CAMILA RIBEIRO 
DOS REIS, profissão: jovem aprendiz, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 21/05/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Alex Lopes dos Reis e de Marli Ribeiro dos Santos.

O pretendente: WASHINGTON GuIMARãES DOS SANTOS, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Alves dos Santos e 
de Marisa Felicia Sales Guimarães. A pretendente: AMANDA NuNES DANTAS, profis-
são: mensageiro, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
16/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Dantas 
e de Maria das Graças Nunes Dantas.

O pretendente: ANDERSON VICENTE DE PAIVA, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Selma Maria de Paiva. A pretendente: 
kIMBERLYN VITÓRIA DA SILVA GAMA, profissão: operadora de loja, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Alves Gama e de Vivian Aparecida da Silva.

O pretendente: EVERTON MARCOS TORRES, profissão: assistente de marketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edgar Clementino Torres e de 
Maria do Carmo Souza Torres. A pretendente: LETíCIA fERREIRA HERMENEGILDO 
PEDRO, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 10/07/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Everaldo Hermenegildo Pedro e de Geane Ferreira.

O pretendente: WESLEY MARquES DE LIMA MOREIRA, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1996, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Amaury Moreira e de Rosely Marques 
de Lima. A pretendente: SARA REGINA DOS REIS AfONSO, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvino dos Santos Afonso 
e de Benedita dos Reis Afonso.

O pretendente: RENATO SILVA SOARES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio Soares e de Delma Cerqueira Silva Soares. 
A pretendente: DOMENICA ANDREzA ALVES COSTA, profissão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1986, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Luiz Claudio Alves da Costa e de Inêz 
Benedita Sabino da Costa.

O pretendente: fRANCISCO EDuARDO DA SILVA, profissão: armador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Miguel, RN, data-nascimento: 04/03/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Brasil da Silva e de Maria José Lopes 
da Silva. A pretendente: ESTER PâMELA BISPO fERREIRA, profissão: técnica em 
saúde bucal, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/03/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Everaldo Vieira 
Ferreira e de Marcia Bispo Ferreira.

O pretendente: EDMILSON DE MELO BATINGA, profissão: embalador, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Maceio, AL, data-nascimento: 29/06/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Batinga Filho e de Josilene de Melo Batinga. 
A pretendente: JéSSICA fELIX DOS SANTOS RODRIGuES, profissão: faturista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Rodrigues e de 
Rosana Felix dos Santos.

O pretendente: THIAGO SANTOS DE MACEDO, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/2003, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Umberto de Macedo e de Nilzete 
Batista dos Santos. A pretendente: GISELE VITORIA CARMO SANTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1999, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Celio Roberto Santos e de Patricia 
Aparecida do Carmo.

O pretendente: uzIEL SOuzA DOS SANTOS, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Camamu, BA, data-nascimento: 27/12/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Deude Joaquim dos Santos e de 
Maria do Carmo Souza Santos. A pretendente: SuELI CRISTINA DO NASCIMENTO, 
profissão: cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: Catende, PE, data-nas-
cimento: 04/07/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Quitéria Maria do Nascimento.

O pretendente: ROGER MIRANDA ABREu DA CONCEIçãO, profissão: fiscal de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Abreu da Conceição e de Maria 
Miranda Abreu da Conceição. A pretendente: STHEffANY DE OLIVEIRA GuIMARãES, 
profissão: agente de negociação de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/2000, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha 
de Marcio Barbosa Guimarães e de Debora Silva de Oliveira.

O pretendente: AILTON ALVES DOS SANTOS, profissão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 07/11/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Soares dos Santos e de Geny 
Alves de Souza. A pretendente: MONIquE MORAES PEREIRA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 26/05/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Emanoel Beraldo Pereira 
e de Maria José Moraes Pereira.

O pretendente: WILSON fREITAS DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Geraldo de Oliveira e de 
Maria Aparecida Barbosa Freitas. A pretendente: SHEILA ESTEVES, profissão: 
vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos 
Paulo Esteves e de.

O pretendente: CLEITON GABRIEL TANk DO NASCIMENTO, profissão: ajudante 
geral, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Santos do Nasci-
mento e de Andrea Aparecida Tank. A pretendente: ANA CAROLINA SILVA SANTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/06/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Isael Genu 
dos Santos e de Selma Aparecida Silva.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Ferreira dos Santos e de Wilma dos 
Santos Bernardino. A pretendente: ELISâNGELA ARAuJO DOS SANTOS, profissão: 
cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/06/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel dos 
Santos e de Iolanda Araujo dos Santos.

O pretendente: fLÁVIO MANOEL DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel José de Oliveira e de Maria 
Luiza da Silva Oliveira. A pretendente: TEREzINHA MARIANO, profissão: auxiliar 
de serviços, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/02/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Mariano 
e de Terezinha de Oliveira.

O pretendente: ALEX MORENO MALDONADO, profissão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto Maldonado e de Izildinha Aparecida 
Moreno Maldonado. A pretendente: NATÁLIA DA SILVA SANTOS, profissão: auxiliar 
de departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 02/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Helio 
Santos e de Edneide Alves da Silva.

O pretendente: NEILSON RODRIGuES DE MIRANDA, profissão: motoqueiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nedson Rodrigues de Miranda e de 
Neide Alves. A pretendente: LuANA fERRAz PAuLINO, profissão: auxiliar de costu-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 22/05/1996, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Aluizio Paulino da Silva 
e de Tatiana Pereira Ferraz.

O pretendente: DOuGLAS MONTEIRO NIz, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudir Moreira Niz e de Maria Aparecida Alves Monteiro 
Niz. A pretendente: CRISTIANE ROBERTO DA SILVA, profissão: assistente de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto da Silva e de Quiteria 
Mathias de Almeida.

O pretendente: LEANDRO WINGTER fLORENCIO, profissão: analista de suporte, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1981, re-
sidente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Helis Florencio e de Eunice Wingter 
Florencio. A pretendente: ALINE SILVA ALVES, profissão: analista de suporte, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Ricardo Alves e de Maria 
das Dores Silva Alves.

O pretendente: RAfAEL MAIA DA SILVA, profissão: analista fiscal, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1994, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Leila Maia da Silva. A pretendente: LARIS-
SA MARINHO DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Manuel da Silva e de Ana Paula Marinho 
Soares da Silva.

O pretendente: WELTON fERREIRA RuAS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cleuza Maria Ferreira Ruas. A 
pretendente: TATIANA SANTOS DA CRuz, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos da Cruz e de Marileide Jose 
dos Santos.

O pretendente: CLAuDIO LuIz SANTOS COSTA JÚNIOR, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Luiz Santos Costa e 
de Sandra Costa. A pretendente: fERNANDA SANTOS DA CRuz, profissão: operadora 
de máquina de bordar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos 
da Cruz e de Marileide Jose dos Santos 

Halley Takano (*)
 

Quando fazemos uma compra vir-
tual, queremos ter informações 
completas sobre o andamento 

da compra e quando vamos receber 
o produto. Se tudo ocorrer dentro do 
esperado e acordado, avaliamos bem 
a empresa ou o vendedor, indicamos 
para os amigos e isso gera confiança 
para uma próxima compra. No mer-
cado B2B isso também ocorre, mas 
a digitalização ainda não chegou no 
mesmo nível que vemos no B2C. 

Muitas vezes, o cliente não recebe 
o pedido na data combinada, o que 
impacta diretamente seu negócio, 
pois ele não terá aquele produto 
disponível para venda na sua loja ou 
para atender encomendas feitas pelos 
consumidores. Por isso, no mercado 
B2B, a área de logística é primordial 
para um melhor atendimento ao 
cliente. Ela deve estar totalmente 
integrada com as áreas de vendas e 
atendimento ao cliente para que todos 
tenham a mesma informação sobre 
cada entrega. Isso é fundamental para 
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Na logística de entregas, mais do 
que nunca, digitalizar é preciso

posicionar o cliente frente a possíveis 
reclamações e, principalmente, para 
se antecipar a elas. 

Neste caso, com o auxílio de tec-
nologia, se surgir algum imprevisto 
que ocasione um atraso na entrega, 
automaticamente, as áreas envolvi-
das recebem um alerta para tomar 
providências e avisar ao cliente com 
antecedência. Antes da pandemia do 
novo Coronavírus, muitas empresas 
postergaram a digitalização dos seus 
processos de gestão de entregas por 
terem pessoas in-loco do time de ope-
rações acompanhando tudo sempre de 
perto. Isso traz uma certa percepção 
de controle.

Com a nova realidade, será cada vez 
mais comum funcionários trabalharem 
de forma remota e daí surge a necessi-
dade dos gestores terem informações 
precisas da operação para tomar 
decisões estratégicas para o negócio. 
Sistemas para gestão automatizada 
de processos logísticos existem já há 
algum tempo. Porém, neste momento 
em que muitas empresas estão se 
reorganizando e repensando vários 

processos, fica ainda mais evidente a 
importância de aliar a tecnologia às 
rotinas diárias da logística.    

Nunca foi tão fundamental às áreas 
de logística dentro das companhias e 
às empresas de logística digitalizar 
seus processos e fazer uso de novas 
tecnologias para ter informações na 
ponta dos dedos e em tempo real. 
O tal do “novo normal” que tanto se 
fala por aí deve ser encarado pelas 

empresas como uma reflexão para 
melhorar tudo aquilo que já fazem, só 
que de formas diferentes. Daí vem a 
importância da tecnologia que, além 
de facilitar essa adaptação, pode ser 
usada para melhorar e simplificar os 
processos logísticos nas empresas.  

Um dos maiores benefícios da Logís-
tica 4.0, que trata da digitalização da 
atividade, se dá na gestão de entregas. 
Com ela, as empresas conseguem ter 

um processo estruturado para acom-
panhamento em tempo real das entre-
gas e da digitalização de documentos 
como canhoto da nota fiscal (NF-e) 
e o conhecimento eletrônico (CT-e). 
Com essas informações em mãos a 
qualquer momento, os gestores de 
logística, junto com as áreas de vendas 
e atendimento ao cliente, conseguem 
elaborar as melhores estratégias para 
a resolução de problemas de forma 
mais ágil e dinâmica.

Os dados coletados durante o pro-
cesso de cada entrega são enviados do 
celular do motorista para um painel 
– que funciona como uma espécie de 
sala de controle. Essas informações 
ajudam os gestores a tomar decisões 
que melhorem a experiência do cliente 
final. Com informações em tempo real 
e precisas para a tomada de decisão, 
as companhias e áreas de logística 
estarão melhor preparadas para se 
diferenciarem e se tornarem mais 
ágeis. Digitalizar é preciso!

(*) - é CEO da startup de logística Comprovei 
(https://comprovei.com/).

No mercado B2B, a área 
de logística é primordial 

para um melhor 
atendimento ao cliente.
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A melhor maneira de 
vencer uma crise, é 

aprender a se adaptar

Após muitas 
conversas, leituras 
e reflexões, notei 
que os impactos da 
adaptação tecnológica 
foram sentidos em 
diversos setores

Porém, cada um pre-
cisou lidar de formas 
diferentes com essas 

mudanças. O agronegócio 
provavelmente sentiu me-
nos as consequências do 
que os bancos e serviços de 
telecomunicações. E todos 
os setores onde a tecnolo-
gia já faz parte do negócio, 
tiveram que se reinventar 
completamente. E para 
atender a essas demandas, 
as empresas precisaram 
investir em uma boa infra-
estrutura de facilities. 

Dessa forma, com um 
ou mais data centers, foi 
possível manter o negócio 
em funcionamento inin-
terrupto. Entendo que se 
um serviço essencial ficar 
parado por horas, devido a 
uma falha no sistema, isso 
pode significar perdas de 
faturamento na casa dos 
milhões. Um backup de 
armazenamento de dados 
resolveria isso em poucos 
segundos, evitando que as 
operações ficassem fora 
do ar, ou, inclusive, que 
ocorressem sequestros de 
dados. 

Uma pesquisa produzida 
pela Trend Micro, revelou 
que o Brasil é o segundo 
país que mais sofre com 
sequestro de dados, com 
10,64% dos casos globais 
e mais de 694 milhões de 
ameaças de e-mail. É uma 
preocupação diária, afinal, 
o banco de dados é o cofre 
de informações de uma em-
presa. Com tantos ataques, 
as companhias entenderam 
que a infraestrutura de tec-
nologia é indispensável, mas 
enfrentam muitos desafios 
para conseguir chegar a um 
equilíbrio, já que muitas 
vezes as empresas possuem 
diversos periféricos para 
fazer a intercomunicação 
das operações. 

Lidar com as diversas 
opções de infraestrutura 
de storage gera uma certa 
complexidade. Nesse caso, 
é necessário ter uma equipe 
qualificada e treinada com 
todos os requisitos de gover-
nança para apontar e cor-
rigir falhas. Esse equilíbrio 
deve permear entre a cloud 
e o data center. Lembro que 
anos atrás, quando a cloud 
foi vista com mais atenção, 
as empresas quiseram mi-
grar 100% para a nuvem, e 
ao longo do tempo viram que 
essa não era exatamente 
uma boa ideia. 

A latência, por exemplo, 
faz toda a diferença quando 
a empresa depende de um 
link robusto para atender 
a grandes distâncias. É ne-
cessário repensar a infraes-
trutura, porque não se trata 
somente de ter tudo dentro 
de casa, ou tudo na nuvem. 
Outro estudo interessante 
que li foi do Gartner, apon-

tando que até 2025, 90% das 
empresas terão um arquite-
to de soluções totalmente 
dedicado à automatização 
avançada da gestão, contra 
menos de 20% hoje. 

Percebo que a grande 
chave para extrair a melhor 
informação desses ativos 
corporativos que são os 
dados, está no equilíbrio 
entre a exploração dessas 
informações com as ferra-
mentas adequadas, a dispo-
nibilidade, o armazenamen-
to correto com garantia de 
segurança e governança, e 
finalmente, o acesso a esses 
dados a qualquer momento. 

Alguns setores dependem 
o tempo todo da disponibi-
lidade dos dados, como o 
setor aéreo e de aluguel de 
carros, por exemplo. Em-
presas desse nicho estudam 
dia e noite o comportamen-
to do mercado para saber 
qual é o melhor momento 
para lançar um novo serviço 
ou fazer uma promoção. 
Para eles, a infraestrutura 
precisa ser adequada para 
responder a essa enorme 
demanda por dados. 

A área da saúde é outro 
exemplo de setor que tra-
balha permanentemente 
com o recebimento, manu-
seamento e armazenamento 
de dados. Atualmente pos-
suem todos os dados online 
e digitalizados, e os KPIs são 
analisados constantemente 
para que sejam adotadas 
estratégias mais eficazes. 
Além de toda essa preocu-
pação com a disponibilidade 
dos dados, outro ponto de 
atenção é a LGPD, que 
entrará em vigor somente 
em 2021, mas já precisa 
ter efetividade a partir de 
agora. 

O Comitê Central de 
Governança de Dados do 
Governo lançou o Guia de 
Boas Práticas (LGPD), a fim 
de promover a transforma-
ção cultural para adequação 
à lei. Essa transformação 
visa considerar e promover 
o respeito à privacidade 
de dados pessoais desde 
a concepção do serviço ou 
produto até a execução, por 
meio de ações de conscien-
tização. 

É necessário ter atenção 
e preparo quando o assunto 
envolve dados pessoais. O 
mundo digital precisa de 
mais transparência. Por 
isso, as empresas devem 
mapear e identificar onde 
todos esses dados estão, 
para poder garantir ao 
usuário que eles estão bem 
guardados. O primeiro 
passo está em repensar os 
processos, começando por 
quais são os canais de co-
municação usados e como 
a empresa se relaciona com 
o cliente. 

Com essas informações é 
possível montar um diagra-
ma com todos os passos, e 
mapear as brechas de se-
gurança que possam existir 
dentro do processo ou da 
empresa, seja ela pública 
ou privada. 

(*) - É diretor de vendas na Hitachi 
Vantara (www.hitachivantara.com). 

Felipe Paoletti (*)
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº0089641-29.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Henrique de Oliveira Biol 
cati, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jung Industrial Ltda. EPP, CNPJ Nº 12.934.353/0001-48 
que Atlântica Equipamentos e Peças Ltda alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pag. do valor de R$ 6.845,87 (Atualizado 20/02/2020). Nos termos do art 
513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixa 
do no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias, e ciente(s) de que, nos termos da 
decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o 
valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 
523 e Parágrafos do Código de Processo Civil). Não havendo resposta, será nomeado curador 
especial em favor da ré. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Citação Prazo 20 dias Proc. 1015909-85.2016.8.26.0590. O Dr. Fernando Eduardo Diegues Diniz, 
Juiz de direito da 4ªVC do Foro de São Vicente/SP, Faz Saber a Anderson Godoy da Silva, CPF/MF 
Nº: 249.358.178-44 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 33.598,02, 
Referente a fatura de nº 228156320, com vencimento em 15/04/2016, e Fatura de nº 231906952, 
com vencimento em 16/05/2016, vencidas e não pagas. devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais..  

Edital de Intimação-Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005268-77.2020.8.26.0602 O(A)MM. Juiz(a)de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). José Elias Themer, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o)Olivio Martins de Lara, Brasileiro, Divorciado, Empresário, RG 16879437, CPF 106 . 
030.868-10, com endereço à Rua Jose Paccos, 585, Jardim SP, CEP 18051-500, Sorocaba-SP que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CGMP Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos 
do artigo 513, §2º,IV do CPC, foi determi nada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o valor de R$ 20.006,61, 
sob pena de prosseguimento, imposição de multa de 10% e também de honorários de advogado de 
10%. 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  dias útei s para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0012506- 04. 2020.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Galvão 
Medina, Juiz de Direito da 9ºVC do Foro da Capital S/P, Faz Saber a Antonio Carlos Suplicy RG Nº 
3.500.216-5, CPF Nº 236.551.0008-68, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 40.135,78, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art. 523, §1º, 
CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de junho de 2020.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0022433-91. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 17ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Aléssio Martins Gonçalves, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Carlos Gomes Martins, RG Nº 14163506, CPF/MF Nº 040.222.468-04, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, 
alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor 
de R$ 66.303,03, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (Art. 523, §1º, 
CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1017206-79. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Henrique de Oliveira 
Biolcati, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao réu Jose Reinaldo Jordão Segura, RG Nº 7.619.106-0, 
CPF/MF Nº 691.865.298-20 e a corré Valeriana Soares Segura, RG Nº 4.973.594-9, CPF/MF Nº 
303.635.948-68 que RVM Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de ação é 
declaratória de revogação de negócio jurídico no valor de R$ 4.859,72. referente às da taxa de 
conservação e melhoramentos do lote 11,12,26 e 27, da Quadra AH, do Loteamento Terras de 
Santa Cristina – Gleba VI, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII). Estando os réus 
em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001624-76. 2019.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Maria Martins Teixeira, brasileira, separada, aposentada, RG Nº 8458681, 
CPF/MF Nº 698.602.038-49, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação 
de Cobrança no valor de R$ 1.657,55, referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 
22, da Quadra AI, do Loteamento Santa Cristina - VI (atualmente denominado Riviera de STA. 
Cristina XIII Setor IATE). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertida de que será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000680-26. 2018.8.26.0625 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Taubaté, Estado de SP, Dr(a). Eliza Amélia Maia Santos, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Sérgio Luiz da Silva, Brasileiro, com endereço à Avenida Cinderela, 615, 
Jardim Gurilandia, CEP 12071-500, Taubaté - SP, que lhe foi deferida a penhora sobre os direitos 
que o devedor José Juvenal da Silva detém sobre o imóvel lote 8, da quadra DD, do Loteamento 
Thermas de Santa Bárbara, Gleba II, na ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente Impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1039490-50. 2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 13ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de José Roberto Nicolichi, CPF 657.101.508-00, na 
pessoa de seu representante Wagner Iancowich Nicolich, CPF 224.654.228-63, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Sociedade Beneficente São Camilo, 
objetivando o pagamento das despesas relativas ao tratamento médico hospitalar despendido à 
paciente encontram-se representadas pela Nota Fiscal nº 268043, emitida em 12/01/2016, no valor 
de R$ 577,71 e Nota Fiscal nº 270195, emitida em 20/01/2016, no valor de R$ 2.272,42. Dá-se á 
causa o valor R$ 2.995,22 (04/08/2016). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0010 244-92.2009.8.26.0609 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª VC, do Foro de Taboão da Serra, Estado de SP, Dr(a). Rafael Rauch, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Jose Alberto Mendes Fidalgo, brasileiro, RG 44671854, CPF 817.803.628-
20, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Uniao Social Camiliana, alegando em 
síntese: referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não 
foi cumprido, no valor de R$ 6.712,28 devidamente atualizado e, efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias (art. 702 do NCPC), que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, pague a importância demandada, ou ofereça embargos monitórios. Fica o réu 
advertido de que, se pago o valor, ficará isento de custas processuais; se não oferecidos os 
embargos, caso em que será nomeado curador especial, ou rejeitados os embargos, constituir-se-
á, de pleno direito, o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao 
disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Quase chegando à marca 
dos três meses de quaren-
tena, o Brasil vislumbra uma 
possível flexibilização. A vida 
durante o lockdown alterou 
coisas que considerávamos 
garantidas e fundamental-
mente afetando nossos valo-
res e comportamentos. Ainda 
assim, a maioria das marcas 
está se comunicando de forma 
homogênea.

“As marcas precisam en-
tender essa nova realidade 
e precisam ‘consertar’ seu 
ponto de vista dentro dela 
para poderem ser ouvidas”, 
afirma Luis Bosisio, diretor de 
atendimento e planejamento 
e responsável pela área de 
Brand da Kantar Brasil. Para 
entender esse novo cenário 
e as tensões identificadas, a 
Kantar explorou o isolamen-
to e a criatividade usando a 
EVA, plataforma de análise 
de imagem nas redes sociais, 
e especialistas em insights 
culturais:
	 •	Foi	analisada	uma	amostra	

de mais de 20 mil posts no 
Instagram;

	 •	Eles	foram	reunidos	pela	
tecnologia de reconhe-
cimento de imagem da 
EVA para revelar grandes 
códigos e temas sobre o 
tópico;

	 •	Esses	temas	foram	anali-
sados para entender como 
eles refletem as tensões 
humanas e o que isso 
significa para as marcas.

Tensão 1
Produtividade vs. Bem

-estar - As pessoas foram 
forçadas a rever os significa-
dos de sucesso e progresso 
e a buscar realizações de 
outras formas. Com isso, as 
marcas têm a oportunidade 
de “recalibrar” o conceito de 

sucesso e oferecer produtos 
e serviços de acordo.

Tensão 2
Comunidade vs. Desi-

gualdade - Na mídia, vimos 
muitos conteúdos sobre a 
crise unindo as pessoas e 
fortalecendo as comunidades. 
Mas a realidade da COVID-19 
é brutal e evidencia as de-
sigualdades gritantes entre 
diferentes grupos da nossa so-
ciedade. A oportunidade está 
em enfrentar essas divisões, 
se posicionar e assumir um 
papel relevante em relação à 
responsabilidade social.

Tensão 3
Introversão vs. Extro-

versão - A quarentena evi-
denciou os comportamentos 
desses dois grupos. Enquanto 
os introvertidos investiram 
mais em atividades como de-
senho, leitura ou meditação, 
os extrovertidos buscaram 
novas formas criativas de so-
cializar e ganhar energia por 
meio de interações virtuais. 
Com isso, as marcas preci-
sam planejar uma estratégia 
de marketing e mídia para 
alcançar os diferentes perfis 
e pensar em produtos e ser-
viços que possam ser mais 
adaptáveis.

O entendimento dessas 
tensões permite que as mar-
cas lidem com essas novas 
necessidades enquanto con-
tinuam fiéis ao propósito 
central delas. “Posicione-se.  
As pessoas esperam que as 
marcas ajudem se puderem, 
comportem-se de forma res-
ponsável e ofereçam novos 
produtos/serviços relevantes 
para essas grandes mudan-
ças”,	 diz	 Bosisio.	 Fonte	 e	
mais informações:(https://
br.kantar.com/).

As marcas precisam entender essa nova realidade 
para poderem ser ouvidas.

noticiasenegocios.com/reprodução

Não é apenas o colabo-
rador e o home office 
que provavelmente 

se beneficiarão da nova per-
cepção, principalmente por 
parte parte do empresariado, 
de que é possível trabalhar 
de casa sim. Muda, também 
neste momento, a forma de 
consumo e como as empresas 
estão fazendo para chegar até 
os clientes que, por ora, estão 
dentro de casa. 

As medidas de isolamento 
aceleraram um processo que 
já vinha acontecendo, mas 
que, aqui no Brasil, dava 
ainda seus primeiros passos. 

O marketing colaborativo, 
ou marketing 4.0, como o 
próprio nome sugere, se dá 
pela propagação do conte-
údo por meio da colabora-
ção dos indivíduos. Neste 
processo, a empresa cria a 
ação com seu público-alvo 
e os próprios consumidores 
ajudam a espalhar as infor-
mações. Uma das estratégias 
que têm endossado essa 
evolução é o uso de uma 
ferramenta chamada Brand 
Entertainment, que tem, 
por objetivo, explorar ações 
de entretenimento, como 
vídeos e jogos, por exemplo, 
para levar experiências reais 

Como fazer para chegar até os clientes que, por ora, 
estão dentro de casa.
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Investir em marketing colaborativo 
é essencial para os dias de hoje

Se há uma verdade incontestável é que as relações comerciais, ao menos durante o atual período 
pandêmico, precisaram ser revistas

vel por meio de recursos que 
facilitem sua usabilidade. 

“A aplicação do UX tem 
em si não apenas o objetivo 
de facilitar a compra via web 
sites, mas também ser algo 
prático a ponto de se tornar 
essencial ao consumidor e 
que, de maneira bastante 
intuitiva, traga os ideais 
da empresa. O marketing 
colaborativo, com a força 
que tem, de se propagar ra-
pidamente entre as pessoas, 
precisa se unir ao bom UX, 
para intensificar a força da 
campanha”, ressalta a em-
presária. 

No Brasil, ainda que de ma-
neira tímida, as empresas já 
começaram a ter a consciên-
cia e investir em estratégias 
que alcancem o emocional 
do cliente e despertem nele 
a genuína vontade de com-
partilhar com os amigos. O 
marketing colaborativo é a 
versão atualizada do que, no 
passado, conhecíamos como 
a “propaganda do boca a 
boca”. Agora, mais personali-
zado e ciente da importância 
do papel de cada consumidor 
para a propagação de sua 
marca. 

Fonte	e	mais	informações:	
(www.duxcoworkers.com).

de maneira criativa e surpre-
endente, mostrando, assim, 
os valores da empresa. 

“Se este novo marketing 
tem por essência impactar 
seu público-alvo e ajudar 
os negócios a crescerem 
por meio de colaboração, é 
preciso ter em mente que, 
mais importante do que uma 
ação bem desenvolvida, é ter 
um produto final que, em si, 
também impacte o cliente”, 
avalia Melina Alves, CEO da 
DUXcoworkers, consultoria 
de que tem como foco a ex-
periência de usuário. E, por-
tanto, nesta junção de boas 
campanhas e bons produtos 

que o marketing perde todo 
o seu valor se o que chega 
às mãos do consumidor não 
corresponder à altura. 

O que compete a melhor 
performance do produto 
chamamos de experiência 
de usuário -UX, de user 
experience- e o profissional 
desta área é responsável por 
otimizar todas as pontes, do 
atendimento e embalagem 
ao tempo de entrega e pra-
ticidade de uso. O que vale 
aqui é estudar as emoções e 
respostas dos consumidores 
diante do produto ou serviço, 
de forma a procurar oferecer 
a melhor experiência possí-

Construtora Augusto Velloso S.A.
CNPJ: 60.853.934/0001-06 - NIRE: 35300045661

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada Em 16/03/2020.
Data, Local e Hora: 16/03/2020, na sede social à Rua Major Quedinho,111 - 17° andar, nesta Capital, às 9hs. Convo-
cação: Dispensada. Presença: Totalidade dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assina-
turas a folha 47 do respectivo "livro de presenca".Ordem do Dia: Ordinária a) Leitura, discussão e votação do relatório 
da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 31/12/2019 e b) destinação do 
lucro; Mesa Diretora: Presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto, Secretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso. Delibe-
rações tomadas Por unanimidade dos presentes: Foram aprovados os documentos do item "a" da ordem do 
dia, os quais já eram de conhecimento de todos, por terem sido publicados em 12/03/2020 no DOESP e Jornal "Empresas & 
Negocios". Em seguida os presentes deliberaram reunirem-se em outra oportunidade para determinarem sobre a destinação 
da conta "lucros acumulados", findo em 31/12/2019. Quanto ao item "b" da ordem do dia, os presentes deliberaram destina-
rem da conta "lucros acumulados" o montante de R$ 2.500.000,00, como dividendos aos senhores acionistas a serem pagos 
de acordo com a disponibilidade financeira da empresa. Na sequência o Sr. presidente ofereceu a palavra a quem dos presen-
tes desejasse fazer uso. Como ninguém se manifestou declarou encerrada a Assembleia, Iavrando-se esta ata, que após lida 
e aprovada por todos vai assinada pelos membros da mesa e por todos os demais presentes. a) Presidente: Augusto Ferreira 
Velloso Neto; Secretario: Ricardo Machado Ferreira Velloso; Augusto Ferreira Velloso Neto; Ricardo Machado Ferreira Vello-
so. A presente é cópia fiel Iavrada em Iivro próprio. Augusto Ferreira Velloso Neto - Presidente; Ricardo Macha-
do Ferreira Velloso - Secretário. JUCESP n° 154.858/20-1 em 05/05/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Novas tensões 
socioculturais exigem novas 

respostas das marcas

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 B
C

E4
-6

8A
A-

AC
C

A-
EF

5C
.



Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 02 de julho de 20206

Fernando Magalhães (*)

Em relação ao prolabore mensal, o valor normalmente é calculado 
levando-se em consideração a quantidade de anos que está no 
escritório, qual área ficará sob sua coordenação e quais as ati-

vidades não relacionadas ao Direito irá desempenhar, por exemplo: 
administrativa, financeira, planejamento estratégico, inovação, dentre 
outras. Nas sociedades é muito comum que o sócio gestor receba 
prolabore maior que os outros, justificado pelo tempo investido na 
administração do negócio. 

Em alguns casos, o sócio mais antigo, que normalmente tem o seu nome 
como a maior marca, fazendo a banca ser reconhecida, também recebe 
mais. Lembrando que para isso acontecer é necessário que no contrato 
social esteja prevista essa condição. A parcela variável é calculada pela 
participação percentual no capital da sociedade e pela performance de 
cada um. Neste caso, esta avaliação pode ser feita levando-se em consi-
deração vários critérios: captação, carteira, faturamento, entre outros. 

É comum ter na sociedade um sócio com maior facilidade em 
captar clientes e, consequentemente, receber uma porcentagem 
maior para exercer essa função. Mas para que essa avaliação por 
performance seja feita é necessário ter regras definidas e  estabe-
lecidas por todos os sócios de comum acordo, meios para medir o 
desempenho e o escritório deve indicar um advogado ou conselho 
que deve ser responsável pela verificação, lembrando que devem 
ser substituídos anualmente.

Em relação aos sócios de serviços/associados existem inúmeras 
maneiras de se remunerar e aqui vou destacar duas que julgo mais 
produtivas:

1remuneração mensal fixa mais bonificação por performance, 
que pode ser trimestral, semestral ou  anual. A performance pode ser 
avaliada de várias formas, dependendo dos objetivos do escritório 
e das metas a serem alcançadas. Alguns exemplos: novos clientes, 
percentual de ganho nas ações, celeridade para cumprir as tarefas, 
tamanho da carteira administrada (quantitativamente e monetaria-
mente), cursos feitos durante o ano e até pelo desempenho como 
sócio de serviços/associado;

2 remuneração fixa mais valor variável mensal calculado 
sobre os resultados alcançados e as metas propostas atingidas. Mais 
uma vez é necessário definir todos esses critérios que podem ser: 
porcentagem sobre faturamento de seus clientes, porcentagem sobre 
novos casos, porcentagem sobre as horas debitadas e recebidas e 
também  pelas metas pré-estabelecidas. Como exemplo de metas: 
quantidade de novos clientes, novos casos, diminuição das despesas 
administrativas dos seus clientes, quantidade de acordos feitos etc.

Quanto à remuneração mensal fixa deve-se levar em consideração 
o tempo de formado, especializações e em qual área irá trabalhar, isto 

... em um escritório de advocacia é a forma da remuneração dos advogados, sejam sócios de capital, sócios de serviço, associados ou aqueles 
que trabalham sob o regime da CLT. Falando especificamente dos sócios, a remuneração deve ser feita, basicamente, da seguinte forma: 

prolabore mensal mais uma parcela variável.

porque o mercado paga mais para algumas áreas em detrimento a 
outras. É comum um advogado trabalhista receber uma remuneração 
fixa menor, enquanto as áreas societárias, tributária e arbitragem 
pagarem até 30% mais. 

É muito importante para todo escritório ter um plano de carreira 
bem definido com regras claras para promoções, com percentuais 
fixos de reajuste  quando o advogado passa de uma categoria para 
outra (estagiário, júnior, pleno  e sênior). Não gosto de remuneração 
fixa maior sem bonificação ou variável mensal, pois não estimula a 
prospecção de novos clientes e a produtividade. É fundamental para 
qualquer escritório pensar em crescimento sustentado com metas 
bem definidas para a quantidade de novos clientes, produtividade 
e rentabilidade das diversas áreas do escritório.

Falando sobre advogados que trabalham em regime de CLT, as 
formas de remuneração são mais engessadas. O que é mais comum 
é remunerar com um valor fixo mensal mais os benefícios da catego-
ria estipulados pela convenção.  Para estabelecer este fixo mensal, 
deve-se levar em conta, além do que diz a convenção, os anos de 
formado, especializações e respeitar o plano de carreira.

Você pode estar pensando que isto só é aplicado para grandes 
bancas, mas não é verdade. Um escritório só terá um crescimento 
sustentável e destaque no mundo jurídico se estiver estruturado, 
principalmente em relação à forma como remunera seus colabo-
radores. Quem não dá oportunidade de crescimento dentro da 
sociedade sempre terá troca grande de colaboradores, que enxer-
gam em outros escritórios chances melhores de progredir, não só 
financeiramente, mas também no seu aprendizado. Mas não basta 
apenas saber como remunerar, é tão importante quanto saber até 
onde o escritório pode pagar.

A boa prática financeira diz que os gestores devem separar em partes 
o resultado do escritório para depois estabelecer as bonificações e os 

pagamentos variáveis, colocando um teto que deve obrigatoriamente 
ser respeitado. Entende-se por resultado do escritório o valor que 
sobra descontando os custos (remuneração fixa, benefícios, cursos, 
encargos relacionados com quem produz – advogados e estagiários 
- o produto a ser entregue ao cliente), despesas (tudo que não está 
relacionado com o pagamento dos advogados e estagiários: aluguel, 
condomínio, manutenção, salários e encargos da área administrativa) 
e os impostos diretos e indiretos que incidem sobre o faturamento.

Resumindo, o que eu vejo de mais importante quando se fala em 
remuneração é:

1clareza: deixe claro como a remuneração dos colaboradores 
é calculada, quais os critérios que são levados em consideração para 
as bonificações e para as variáveis mensais;

2metas: construa metas coerentes, mensuráveis, alcançáveis 
e que estejam de acordo com os objetivos do escritório;

3ferramentas: tenha ferramentas confiáveis para fazer estas 
avaliações; o colaborador deve ter certeza de que os números apre-
sentados estão corretos;

4feedback: dê feedback aos seus colaboradores; mostre 
porque sua bonificação foi aquela, aponte onde ele está acertando 
e onde ele deve melhorar;

5equilíbrio financeiro: as remunerações devem estar sempre 
vinculadas ao equilíbrio financeiro do escritório. Não pague mais 
para um advogado se seu escritório não suporta. Não adianta em 
nada ter um advogado renomado, se seu escritório não pode bancar;

6escuta ativa: sempre ouça o  que seus colaboradores têm a 
dizer, nunca deixe de refletir mesmo se no primeiro momento você 
não concorde com o que foi dito. Novas formas de remuneração e 
avaliação são sempre bem-vindas.

Lembre-se que o maior bem do seu escritório são seus colaboradores. 
Um escritório de advocacia depende fortemente do conhecimento que 
seus advogados têm sobre as diversas matérias, e esse conhecimento 
está na cabeça dele, e não na nuvem ou HD onde são arquivados os 
documentos. Sem o conhecimento, experiência e a facilidade de ela-
borar teses vencedoras, o escritório não vale nada. Assim, remunere 
de forma justa e sempre procure reter os seus talentos.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, pós em Planejamento Estratégico para Escritórios 

de Advocacia na FGV, e em Gestão Jurídica Estratégica na FIA, é fundador e 
CEO da OM Consultoria  (www.omassessoria.adm.br).

UM dos pontos Mais sEnsívEis...

REMUnERação: 
ponto chavE EM todo 
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pérsio alberto Mandel

A importância da Pergunta Certa

Pérsio Alberto Mandel (*)

Estamos em uma época única para todos nós. Não 
passamos em nossas vidas por nenhuma outra 

ocasião que tenha nos afetado, pessoalmente e profis-
sionalmente, tanto quanto a que vivenciamos em 2020.

Na década de 1990, fui um dos facilitadores de 
um programa empresarial que tinha como objetivo a 
preparação de uma organização para os “Novos Tem-
pos”. Naquela situação, dizíamos que “Nada é mais 
constante que a mudança”. Eu estimo que estas novas 
mudanças serão muito desafiadoras para todos nós.

Agora estamos à beira de um novo tempo, que 
alguns chamam de “Novo Normal”. Eu entendo que 
este novo tempo será um “Novo Diferente”, pois será 
criado, não uma simples volta aos cenários antigos. 
Certamente experimentaremos novas experiências 
e vivências. 

Em um artigo anterior (Inovação por um mundo 
melhor!), convidei você a refletir sobre a inovação 

como uma competência fundamental para esta nova 
era, o Novo Diferente.

Em sua obra Uma pergunta mais bonita, Warren 
Berger, já na introdução, faz uma provocação que que-
ro compartilhar com vocês: “Se o questionamento é o 
ponto inicial para a inovação, o que as empresas 
e seus líderes podem fazer para encorajá-las e 
explorá-las? E como podemos reacender em cada 
um de nós a faísca do questionamento, passando 
a usar essa ferramenta tão poderosa como um 
meio para repensar e reinventar nossas vidas?”.

Peter Drucker, reconhecido como uma das mais 
renomadas referências na administração moderna, 
costumava fazer outra provocação:

“O trabalho mais importante e mais difícil 
não é encontrar a resposta correta, mas fazer a 
pergunta certa”.

Como saber qual é a pergunta certa a fazer nesses 
tempos de pandemia?

Eu sugiro dar um passo para trás antes de “fazer 
acontecer”, permitindo que você tenha um tempo 
para questionar e buscar alternativas. A pergunta 
certa é aquela que leva apenas à resposta certa, 

e a resposta certa ajuda na identificação das 
oportunidades.

Caso o seu questionamento seja para a identificação 
de problemas ou análise de situação, a pergunta certa 
deve começar com POR QUE. Este tipo de pergunta 
pode ajudar na obtenção da causa-raiz, ou seja, daquilo 
que realmente é o problema a ser atacado.

Com a situação mais clara, e se a sua necessidade é 
de identificar alternativas para a solução, a pergunta 
certa deve começar com E SE. Este tipo de pergun-
ta vai auxiliar no uso da criatividade para elaborar 
soluções que levarão à resposta certa.

Para implantar a solução, a pergunta certa deve 
começar com COMO. Este tipo de pergunta permite 
elaborar um plano de ação que ajudará a passar por 
esta fase da pandemia.

Deixo a você outra provocação, a qual, particular-
mente, uso constantemente:

“Em tempos como este, a capacidade de fazer 
grandes, significativas e belas perguntas – e tão 
importante quanto, saber o que fazer com elas, 
uma vez que tenham sido levantadas – pode ser 
o primeiro passo para abandonarmos velhos 
hábitos e comportamentos enquanto abraçamos 
o novo”(John Seely Brown).

Convido você a buscar as perguntas certas, que 
levarão a respostas certas, já que respostas certas 
farão a diferença na sua vida profissional e pessoal.

Conte comigo nesta jornada pelo “Novo diferente”. 

(*) Membro da iniciativa Empreendedores Compulsivos, 
Químico (UNICAMP), pós-graduação em Administração 

de Empresas (FGV). Sócio da AKIA Assessoria 
Empresarial LTDA. com foco em Inovação Estratégica. 

Coautor do livro “Organizações Inovadoras do Setor 
Financeiro”. Organizador do livro “Aqui tem Inovação”. 
Professor convidado no Curso Gestão da Inovação na 
UFABC. Vencedor do “Bronze Winner in the region of 

Latin American”no Reimagine Education 2019

Fernando 
Magalhães é 
fundador e 
cEo da oM 
consultoria.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: GUILHERME LOPES DO AMARAL, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/2000), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Rodrigues do Amaral e de Livramento Lopes 
dos Santos do Amaral. A pretendente: ANDRESSA MESSIAS DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar acadêmico, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/08/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Geovan Messias da Silva 
e de Claudia Cleia da Silva.

O pretendente: LEANDRO FREITAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão contro-
lador de acesso, nascido em Guarulhos, SP, no dia (26/09/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Angela Maria Freitas da Silva. A pretendente: ALE-
XANDRA OLIVEIRA DE ANDRADE SILVA, estado civil divorciada, profissão frentista, 
nascida em Espinosa, MG, no dia (16/06/1976), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Gertude Tertulino de Oliveira e de Maria da Conceição de Oliveira.

O pretendente: HENRIQUE MONTEIRO PONCE, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/12/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Rosenildo de Lima Monteiro e de Rita de Cassia Ponce. 
A pretendente: RENATA MOTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Regiane Mota de Oliveira.

O pretendente: DOUGLAS DOS SANTOS PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão 
fotógrafo, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gilmar dos Santos Pinheiro e de Elany Santos Pinheiro. A 
pretendente: STEPHANY DE AQUINO, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em Mauá, SP, no dia (10/01/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de André de Aquino e de Fabiana de Aquino.

O pretendente: BRUNO JESUS DA SILVA GOUVEIA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de pedreiro, nascido em Santo André, SP, no dia (18/04/1999), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio da Silva Gouveia e de Va-
nessa Toledo Gouveia. A pretendente: JESSICA PINHEIRO DA FONSECA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/11/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Soares da Fonseca e de 
Gracimar Pinheiro da Silva.

O pretendente: JOÃO ROBSON DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Shirlei Regina de Almeida. A pretendente: EMILYN TEIXEIRA 
DE CARVALHO DOMINGUES, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (20/04/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Mauricio Teixeira Domingues e de Simone Teixeira de Carvalho Domingues.

O pretendente: ELIAS PEREIRA, estado civil divorciado, profissão ferroviario, nascido 
em São Geraldo, São Geraldo, MG, no dia (31/03/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Euclides Pereira e de Diva Rosa de Jesus Pereira. A 
pretendente: IRANI MENDES CARVALHO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Pindai, Pindai, BA, no dia (17/03/1965), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Fialho de Carvalho e de Antonia Celestina Carvalho.

O pretendente: IZAIAS SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (18/06/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jubilino Celestino dos Santos e de Isanira Silva 
dos Santos. A pretendente: MAURIZIA SOUZA LEAL, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Senhor do Bonfim, BA, no dia (23/02/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Ferreira Leal e de Belaniza Souza.

O pretendente: FÁBIO DANILO DAS DORES, estado civil divorciado, profissão ajudante 
geral, nascido em Taquaritinga, SP, no dia (29/10/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Sonia Aparecida das Dores. A pretendente: ELICLEIDE 
SANTOS AGUIAR, estado civil divorciada, profissão auxiliar de enfermagem, nascida 
em Rio Real, BA, no dia (08/02/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Eronildes Matias Aguiar e de Mariete Souza dos Santos.

O pretendente: MARCELO ADRIANO APARECIDA, estado civil divorciado, profissão 
feirante, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/02/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Gervasio Salvador Aparecida e de Neusa Pinto Aparecida. 
A pretendente: ROSILENE SABINO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/03/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Valeriano dos Santos e de Maria Dolores 
Sabino dos Santos.

O pretendente: WELTON DOS REIS WALDKELIN VIANA, estado civil solteiro, profissão 
técnico de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Waldkelin Viana e de Maria 
Aparecida dos Reis Viana. A pretendente: KAROLINE CAVALCANTE SILVA, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (16/04/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Gomes da Silva e 
de Adriana Magalhães Cavalcante Silva.

O pretendente: MARCILIO CAMILO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de produção, nascido em São Lourenço da Mata, PE, no dia (15/07/1979), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Camilo de Oliveira e de Maria 
de Lourdes de Oliveira. A pretendente: GEANE MARIA DE LIMA, estado civil solteira, 
profissão fisioterapeuta, nascida em São Lourenço da Mata, PE, no dia (09/04/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Amaro Manoel da Lima e 
de Maria José Ferreira de Lima.

O pretendente: THIAGO SANTOS DE MACEDO, estado civil solteiro, profissão estudante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/04/2003), residente e domiciliado em Guaianases, 
São Paulo, SP, filho de Carlos Umberto De Macedo e de Nilzete Batista dos Santos. A 
pretendente: GISELE VITORIA CARMO SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/08/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Celio Roberto Santos e de Patricia Aparecida do Carmo.

O pretendente: MARCOS PESSOA DE ABREU, estado civil solteiro, profissão cobrador 
de onibus, nascido em Monte Horebe, PB, no dia (05/08/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Pessoa de Abreu e de Josefa Maria de 
Abreu. A pretendente: GÉSSICA GOMES FLÔR, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São José de Piranhas, PB, no dia (04/02/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Gomes Flôr e de Cicera Gomes de Abreu.

O pretendente: GERALDO DO ROSÁRIO VIANA SANTOS, estado civil solteiro, profis-
são aposentado, nascido em Francisco Badaró, MG, no dia (03/04/1972), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Cirino dos Santos e de Maria 
Viana de Jesus. A pretendente: MARIA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Itororó, BA, no dia (19/05/1977), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Mário da Silva e de Judith Alves.

O pretendente: RENATO SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profissão operador 
de máquina, nascido em Ruy Barbosa, BA, no dia (29/02/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Roque Pereira da Silva e de Maria Aparecida dos 
Santos Silva. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA GUILHERMINA DA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de figurino, nascida em Euclides da Cunha, BA, no 
dia (21/09/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jurandir 
Candido da Silva e de Antonia Guilhermina da Silva.

O pretendente: CLEIBER GONÇALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Conceição Gonçalves da Silva. A pretendente: CÍCERA 
TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão diarista, nascida em Juazeiro do 
Norte, CE, no dia (20/03/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Carlos Pedro da Silva e de Helena Teixeira da Silva.

O pretendente: JOSÉ VALDEILTON PEREIRA DA CRUZ, estado civil solteiro, profissão 
encanador, nascido em Castelo do Piauí, PI, no dia (15/08/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Felicio da Cruz e de Raimunda Nonata Perei-
ra. A pretendente: THAÍS ELAINE RODRIGUES CHAGAS SILVA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/11/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Marcos de Almeida 
Silva e de Edvalda Rodrigues Chagas.

O pretendente: DIEGO KLEVERSON DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1990), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Jurandi Ferreira da Silva e de Albanete Augusta da Silva. A 
pretendente: ELAINE MATOS MENDES, estado civil solteira, profissão diarista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/08/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edvaldo Mendes e de Elenilda Silva Matos.

O pretendente: VINÍCIUS DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/03/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Weber Gonçalves Pereira e de Shirlaine da 
Silva. A pretendente: BRENDA LORENA LEMES DO CARMO, estado civil solteira, 
profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/08/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Damião do Carmo e de Deise 
Miranda Lemes.

O pretendente: CICERO BRAZ DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão auxiliar de 
limpeza, nascido em Queimadas, BA, no dia (08/02/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Beijamim Manoel de Souza e de Maria da Paz Braz de 
Souza. A pretendente: SARAH CRISTINA PAVÃO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/09/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Vicente dos Santos e de Vera Lucia Pavão 
dos Santos.

O pretendente: PETERSON APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/08/1987), residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, filho de Maria de Lurdes Aparecida da Silva. 
A pretendente: ELAINE GOMES FERNANDES, estado civil solteira, profissão autô-
noma, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/09/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Fernandes e de Raimunda Gomes 
de Matos Fernandes.

O pretendente: THIAGO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/12/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vilma Pereira da Silva. A pretendente: ALINE DE 
ALMEIDA ARRUDA, estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (28/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Hercules Gonçalves de Arruda e de Maria Francisca de Almeida Arruda.

O pretendente: JONATHAN DE CASTRO GOMES, estado civil divorciado, profissão 
assistente de controladoria, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/12/1988), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Messias Pereira Gomes e 
de Nanci Castro Gomes. A pretendente: KENSSILENE REGINA FERREIRA AGUIAR, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/11/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Wellington Aguiar e de 
Maria Betânia Ferreira Aguiar.

O pretendente: ALEXANDRE DA SILVA DE SANT'ANA, estado civil solteiro, profissão 
analista de projeto, nascido em Orós, CE, no dia (11/12/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Gonçalves de Sant'Ana e de Josefa Herculina 
da Silva de Sant'Ana. A pretendente: NATÁLIA RIBEIRO CHAVERNUÊ, estado civil 
solteira, profissão analista administrativo, nascida em Miraí, MG, no dia (07/12/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Jorge Chavernuê 
e de Elza Duarte Duarte Ribeiro Chavernuê.

O pretendente: DAVID GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/08/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ana Lucia Gonçalves Silva. A pretendente: SUELLEN CARVALHO DE 
SOUZA, estado civil solteira, profissão cozinheira escolar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (08/04/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edmundo 
Alencar de Souza e de Margarida Aparecida de Carvalho de Souza.

O pretendente: WENDERSON OLIVEIRA SANTIAGO, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquinas, nascido em Gongogi, BA, no dia (12/02/1977), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ezequiel Santiago Silva e de Elizabete 
Possera de Oliveira. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profissão promotora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/03/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Zezito da Conceição Oliveira 
e de Noemia Araujo da Silva Filha Oliveira.

O pretendente: ALEXANDRE PALACIO PERES, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Palacio Peres e de Rosana Paiva Peres. 
A pretendente: ALESSANDRA APARECIDA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1974), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio da Silva e de Luzia Ana 
de Carvalho Silva.

O pretendente: FELIPE OLIVEIRA DA SILVA ROMÃO, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/07/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sidnei Costa Romão e de Mauricia Oliveira 
da Silva. A pretendente: CAMILA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/03/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos da Silva e de Simone 
Ferreira Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO BILLI DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
reciclador, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/02/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Juditi Billi de Souza. A pretendente: IRENE DE ANDRADE, 
estado civil solteira, profissão diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/1965), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Martins de An-
drade e de Iracema de Andrade.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
produção, nascido em Maraial, PE, no dia (25/03/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Manoel da Silva Filho e de Maria Aparecida de 
Oliveira Silva. A pretendente: KARINA APARECIDA SILVA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profissão telefonista, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/04/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Djalma Francisco de Souza e de 
Maria Isaura da Silva.

O pretendente: MATEUS MARTINS DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Suzano, SP, no dia (03/10/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Rodrigues de Souza e de Patricia 
Martins Farias Souza. A pretendente: MARIANE ROGÉRIO DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/08/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Antonio da Silva e de 
Célia Rogério da Luz Silva.

O pretendente: MATEUS ARRUDA DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão técnico 
de segurança de trabalho, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (29/12/1989), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Eudes Clemente 
de Farias e de Ivani Dias de Arruda Farias. A pretendente: RIZOLANDIA LACERDA 
DE SOUSA, estado civil solteira, profissão administradora, nascida em Itaporanga, PB, 
no dia (30/05/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luis 
Francisco de Lacerda e de Júlia Amorim de Sousa.

O pretendente: GREGORY ANTHONY DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ven-
dedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos da Silva e de Emma Miranda da Silva. 
A pretendente: JESSICA PRISCILA TEODORO ALVES SANTOS, estado civil solteira, 
profissão analista financeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/08/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Geniel Silva dos Santos e de Maria 
do Socorro Teodoro Alves.

O pretendente: WILLIAN DE LIMA FELIX, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Gabriel Felix e de Elza Conceição de Lima. A 
pretendente: VANESSA FERREIRA SALGADO SILVA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Caetano Marques Silva e de Roselene Ferreira 
Salgado.

O pretendente: ROBSON DAMIÃO DE BARROS, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de PCP, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/02/1989), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Antonio Leite de Barros e de 
Maria Aparecida Damião Barros. A pretendente: CINTHIA CRISTIANE DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/05/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Eliseu da Silva e de 
Valdete Inocencio da Silva.

O pretendente: ISRAEL ESPINDOLA DE FARIAS JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profissão ajudante mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1996), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Israel Espindola de Farias 
e de Iris Alves da Silva. A pretendente: INGRID DE OLIVEIRA ALVES, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em Santo André, SP, no dia (25/01/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Edivan Alves 
e de Luciana Maria de Oliveira.

A pretendente: GABRIELE VIDAL DE LIMA PEREIRA, estado civil solteira, profis-
são auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/05/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Edivan Pereira e de Audeni 
Vidal de Lima Pereira. A pretendente: JESSICA RENATA GOMES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão assistente senior, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(07/07/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Isabel 
Gomes dos Santos.

O pretendente: ROBSON JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Juvenal José dos Santos e de Maria Apa-
recida Barroso dos Santos. A pretendente: EDILAINE MACEDO GOMES, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/02/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Gomes e de 
Dinalva Macedo Gomes.

O pretendente: IGNO FERREIRA SANTIAGO, estado civil divorciado, profissão técnico 
em próteses dentárias, nascido em Araguaiana, GO, no dia (05/07/1975), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Militão Ferreira Santiago e de Vilma 
dos Reis Guimarães Santiago. A pretendente: DANIELA SANTANA DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Silvestre dos Santos 
Filho e de Neuzineia Santana dos Santos.

O pretendente: WERIK ALVES CAVALCANTE, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Batista Cavalcante e de Lucimar Alves. 
A pretendente: THAINARA BARROS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de escritório, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Neves de Oliveira e de 
Lucineia Raimunda de Barros.

O pretendente: GILBERTO SOUZA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1999), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Gilvan do Nascimento e de Luciene 
Souza Ferro do Nascimento. A pretendente: RENATA HELLEN SANTOS DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia 
(25/02/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Renato João 
da Silva e de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON GOMES REIPERT, estado civil divorciado, profissão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/05/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Milintino Kock Reipert e de Walkiria Gomes 
Reipert. A pretendente: VIVIANE PRISCILA ACA RONE, estado civil solteira, profissão 
instrumentadora cirúrgica, nascida em Suzano, SP, no dia (30/08/1985), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ronodes Costa Aca Rone e de 
Maria Auxiliadora Aca Rone.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Trata-se da principal 
data do calendário da 
ONU para promover 

reflexões sobre a relevância 
da preservação dos recursos 
naturais, ampliando a parti-
cipação da sociedade nessas 
pautas. Engajada no assunto, 
a Licentia Digital, startup in-
vestida do BMG UpTech, atua 
como apoio nos processos 
de gestão e licenciamento 
ambiental das empresas e, 
ao completar dois anos de 
atuação, tem experimentado 
um aumento da procura pelos 
serviços nos últimos meses.

A plataforma online foi de-
senvolvida para gerenciar, de 
maneira simples e eficiente, os 
processos e projetos ambien-
tais, eliminando a necessidade 
do uso de planilhas e trabalhos 
manuais. No atual contexto 
de isolamento social, oferece 
uma contribuição ainda maior, 
mantendo a organização dos 
procedimentos, compromis-
sos com órgãos ambientais, 
prazos e atividades executa-
das. “A empresa que utiliza 

O licenciamento ambiental é uma exigência 
da legislação brasileira. 
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O setor de construção 
civil, classificado como um 
serviço essencial durante a 
pandemia, teve que reorga-
nizar suas atividades a fim de 
manter as determinações da 
OMS. Para apoiar o segmen-
to nesta adaptação segura 
nos canteiros de obras, o 
Construtivo, companhia de 
TI com DNA em engenharia, 
lançou uma funcionalidade 
dedicada ao monitoramento 
da saúde dos profissionais 
no aplicativo mobile Cola-
borativo Supervisão. Com a 
nova ferramenta, os gestores 
eliminam o uso de formulá-
rios em papel para controlar 
a saúde dos profissionais. 

“Em uma obra, mesmo 
com a operação reduzida por 
conta da Covid-19, o fluxo 
de funcionários é grande, 
por isso o mais indicado é 
ter um checklist on-line para 
agilizar o processo, garantir 
a produtividade e não atra-
sar o cronograma” pontua 
Marcus Granadeiro, CEO do 
Construtivo. 

A funcionalidade de che-
cklist é parametrizável de 
acordo com os indicadores 

considerados necessários para 
o controle da saúde, entre eles 
a temperatura corporal e os 
tipos de sintomas compatíveis 
com Coronavírus. 

Além disso, de posse des-
sas informações, os gestores 
têm dados atualizados em 
tempo real para gerar rela-
tórios. Caso um funcionário 
teste positivo para a Co-
vid-19, imediatamente o ges-
tor pode checar no sistema 
os possíveis colaboradores 
que trabalharam no mesmo 
turno e, ou, processo de 
trabalho. Assim, a empresa 
pode adotar a quarentena 
seletiva às pessoas que foram 
expostas ao vírus. 

“A gestão paperless da 
saúde, com todas as informa-
ções sobre a rotina de traba-
lho nas obras, possibilita aos 
gestores monitorar dados 
em tempo real para tomada 
de decisões otimizando a alo-
cação da mão-de-obra, além 
de promover mais segurança 
e garantia de continuidade 
dos empreendimentos”, 
finaliza Granadeiro. Fonte 
e mais informações: (www.
construtivo.com). 

Processos de gestão e licenciamento 
ambiental das empresas

Os temas ligados à sustentabilidade ganharam força em junho, em função da comemoração do 
Dia Mundial do Meio Ambiente (5/6)

que não possuem uma gestão 
eficaz para controlar tudo isso 
acabam expostas a riscos de 
multas e até paralisação das 
operações. A tecnologia ofe-
recida pela Licentia otimiza o 
fluxo de trabalho e o acompa-
nhamento das métricas para o 
cumprimentos das exigências 
ambientais.

“Nos tornamos uma em-
presa parceira da Microsoft. 
Com isso,  implementamos 
novas tecnologias dentro do 
sistema para ampliar serviços 
e performance. O propósito 
da Licentia é revolucionar o 
licenciamento ambiental no 
país”, destaca Santiago. A par-
ceria também oferece a tecno-
logia de Power BI para análise 
de dados e processamento de 
informações potencializadas 
pela plataforma. Atualmente, 
a empresa conta com clientes 
como Rio Energy, Guanhães 
Energia e Fundação Renova. 
A startup é uma spin-off da 
WayCarbon.

Fonte e mais informações: 
(https://www.licentia.digital/).

os serviços da Licentia ganha 
mais transparência interna, 
trabalha com mais eficiência, 
amplia a governança corpora-
tiva, bem como o controle das 
ações e do reconhecimento 
dos riscos ambientais”, ar-
gumenta o CEO da startup, 
Leonardo Santiago.

O licenciamento ambiental 
é uma exigência da legislação 
brasileira para empreendi-
mentos ou atividades que 
empregam recursos naturais 
ou que possam causar algum 
tipo de poluição ou degrada-
ção do meio ambiente. Assim, 

aspectos como localização, 
instalação, operação e expan-
são desses negócios precisam 
ser autorizados pelos órgãos 
competentes. Companhias 
dos mais variados segmen-
tos – construção, energia, 
mineração, manufatura, te-
lecomunicações, entre outras 
– estão sujeitas às regras de 
licenciamento ambiental.

São procedimentos que 
envolvem muitas variáveis e 
prazos para o cumprimento da 
legislação e das condicionan-
tes ambientais. Em função des-
sa complexidade, as empresas 

Como monitorar a 
saúde dos profissionais 
nos canteiros de obras
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