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O McKinsey Global Institute (MGI) realiza pesquisas sobre os im-
pactos da pandemia do novo Coronavírus nos empregos e profissões. 
Segundo os estudos, a Europa vinha apresentando os melhores resul-
tados de emprego e renda até a chegada da doença. No atual contexto 
pandêmico, a queda de emprego e renda local varia entre 18% e 30%, 
com maior incidência em atividades que exigem habilidades físicas e 
manuais, impactando diretamente os trabalhadores menos instruídos, 
jovens e homens que podem ter suas funções substituídas pela auto-
mação. Estes têm maior probabilidade de perder o emprego.   

Profissões do futuro

Após mais de quatro meses de isolamento social devido à pandemia, 
começa o retorno às atividades. Um desses segmentos que está reto-
mando o funcionamento reúne as empresas relacionadas à atividade 
de beleza. Pensando nas particularidades dos negócios da Beleza, 
um dos mais diretamente atingidos pelas medidas de prevenção ao 
novo Coronavírus, o Sebrae formulou Orientações para Reabertura, 
que têm como referência as orientações de instituições nacionais e 
internacionais de saúde.   

Salões de Beleza precisam se reinventar
Nesse período conturbado que o Brasil se encontra, ainda sofrendo 

o impacto de um crescimento gradual do Coronavírus, campanhas 
oficiais de conscientização, propagandas governamentais, autoridades 
médicas e veículos de imprensa compartilham uma característica 
central em suas abordagens de comunicação: o indivíduo. Qualquer 
iniciativa adotada, medida implementada e ação conduzida no âmbito 
social tem como objetivo máximo preservar o maior número possível 
de vidas.   

O papel do líder na pandemia

Imagem: Freepik

Negócios em Pauta

Busca por Documentos
Criada para unificar e simplificar a obtenção de docu-

mentos, a Qualquer Doc assume a busca por qualquer 
documento, em qualquer lugar do país. O documento soli-
citado é enviado pelos Correios para a casa do requerente 
com rapidez. A  empresa, que oferta a produção de provas 
judiciais, pesquisa patrimonial para execução e penhora, 
certidões, consultas, serviços e documentos diversos, tem 
também a pesquisa cartorária (RI, RTD, RCPN, RCPJ, 
Tabelião, Tabelionatos e Junta Comercial) em sua cartela 
de serviços. Saiba mais: (www.qualquerdoc.com.br).    
Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Como aumentar a participação de mulheres na 
liderança de empresas de tecnologia

@Estudos demonstram a pequena participação de mulheres 
em cargos de liderança de diferentes setores e na área da 

tecnologia não é diferente. Diante do desafio, surgiu a ideia de 
fazer um painel do ABII Live Talks em que duas convidadas 
vão discutir o tema explorando barreiras, facilitadores e como 
todos podem colaborar para mudar este cenário. E ainda, o 
ganho das organizações e do ecossistema de tecnologia com 
a diversidade. Para o painel "Liderança Feminina na Tecnolo-
gia", que ocorre nesta amanhã, às 17 horas, foram convidadas 
Jordana Arruda, que é Customer Success na Pollux e partici-
pante do Industry4Her 2020; e Cristiane Iata, que é doutora no 
tema liderança feminina em empresas de tecnologia, mestre 
em engenharia mecânica e engenheira eletricista. O evento é 
gratuito e será transmitido ao vivo pelo YouTube (https://www.
youtube.com/watch?v=4gmsKJdGdy0).   Leia a coluna 
 completa na página 2

AI/ABII

Após a emergência do 
novo Coronavírus, o setor 
de moda questiona a 
necessidade de repensar 
os ritmos e as temporadas 
de desfiles

Nas últimas semanas, vá-
rias marcas, estilistas e 

diretores haviam comunicado 
horários e métodos de suas 
próximas apresentações. 
No entanto, algumas grifes, 
como a Chanel, não estão 
dispostas a desistir de seis 
desfiles anuais. 

O italiano Giorgio Armani 
foi o primeiro a lidar com a 
dura realidade da mudança 
imposta pelo distanciamen-
to social e, portanto, com a 
impossibilidade de organizar 
eventos para o público. A grife 
que leva o mesmo nome do 
estilista italiano sabiamente 
deu o pontapé inicial nos 
desfiles "a portas fechadas", 
ao apresentar sua coleção 
em Milão, além de adiar o que 
ocorreria em abril, em Dubai, 
para novembro. 

Com isso, Armani soube que 
prefere um maior distancia-
mento de tempo e de número 
de suas coleções anuais. 
Alessandro Michele, da Gucci, 
chegou à mesma conclusão. 
"Nos reuniremos apenas duas 
vezes por ano para compar-
tilhar os capítulos de uma 
nova história. Serão capítulos 
desiguais, impertinentes e 
profundamente livres. Eles 
serão escritos através da 
mistura de regras e gêneros, 

Qual será o futuro dos desfiles de moda 
pós-pandemia?
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de novos espaços, códigos 
de linguagem e plataformas 
de comunicação", escreveu 
o estilista em sua conta no 
Instagram. 

Já a marca Valentino apre-
sentará suas peças de alto cos-
tura em julho, além de fazer 
um desfile digital em Paris, em 
setembro. Enquanto isso, a 
Pitti Immagine adiou todos os 
eventos 'físicos' para homens 
e crianças para janeiro de 
2021. Milão, Paris e Londres 
anunciaram semanas de moda 
on-line, a última foi realiza-
da em junho. A Semana de 
Moda Alemã deixará Berlim 
e passará a ser realizada em 
Frankfurt, a partir do verão 
de 2021, como desejava o 
Grupo Premium, que desde 
2007 organiza dois eventos 
por ano, no verão e no inverno.

"Mesmo aqui a semana de 
moda e seu formato terão que 
ser repensados", disse a chefe 
do Grupo Premium, Anita 
Tillmann. A apresentação do 
novo plano será realizada no 
outono. A Chanel, porém, não 

marcado pela capacidade de 
entregar novos produtos às 
boutiques a cada dois meses 
e nos sentimos confortáveis 
com essa cadência. Cada cole-
ção é bastante rápida e focada 
em um tópico, esse tipo de 
narrativa é desenvolvido seis 
vezes por ano", acrescentou 
Pavlovski.

Desta forma, para a Chanel, 
luxo é sinônimo de moda rápi-
da, e por isso, o representante 
da grife confirma a presença 
na semana de moda de Paris. 
A coleção Cruise 2021 estava 
prevista para ser lançada no 
dia 7 de maio em Capri, mas 
o compromisso foi cancelado 
devido à pandemia. A maison 
e sua diretora criativa Virginie 
Viardeles estavam trabalhan-
do na coleção há meses, o 
que levou o desfile ter muita 
aprovação nas mídias sociais 
e poucas críticas ao ser apre-
sentado em vídeo.

"Inicialmente, eu tinha Capri 
em mente, onde o show acon-
teceria, mas no final não acon-
teceu por causa do bloqueio. 
Então tivemos que nos adap-
tar: não apenas decidimos usar 
tecidos que já tínhamos feito, 
mas a coleção, de maneira mais 
geral, evoluiu para uma viagem 
ao Mediterrâneo: as ilhas, o 
cheiro de eucalipto, os tons 
rosados das buganvílias, um 
fascínio livre e descontraído, 
inspirado nas lendárias atrizes 
dos anos 60, quando passavam 
férias na Riviera Francesa e na 
França", finalizou.

Patrizia Vacalebri/ANSA

A semana de moda 
e seu formato terão 
que ser repensados

renunciou ao seu número de 
desfiles anuais, e já transmitiu 
o vídeo de sua nova coleção 
Cruise. A grife confirmou sua 
agenda, incluindo seis desfiles 
de moda por ano, entre pré-
-coleções e alta costura. 

"Não sei se o número certo 
é dois ou seis, depende. Es-
tamos à frente no cálculo do 
nosso impacto ambiental e, de 
tempos em tempos, estamos 
progredindo em nossa abor-
dagem. Acreditamos que é 
importante fazer os desfiles, 
ainda precisamos ter liberda-
de criativa para nos expressar 
o tempo todo", afirmou o 
presidente da Chanel, Bruno 
Pavlovski. 

A Chanel foi uma das primei-
ras a acreditar nos desfiles de 
pré-coleção, começando há 
20 anos. "O desfile representa 
o início da história. O ritmo é 

NOVOS FORMATOS

PRODuTORES 
COM INDICAçõES 
GEOGRáFICAS 
uSAM 
PLATAFORMAS 
DIGITAIS PARA 
ExPANDIR VENDAS
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Fome avança
Um relatório da FAO, divulgado 

ontem (13), mostrou que mais de 
690 milhões de pessoas vivenciaram 
a falta de comida e a desnutrição de 
maneira crônica em 2019. O número 
é 10 milhões a mais do que 2018 e 
cerca de 60 milhões a mais em um 
período de cinco anos. O cenário 
é ainda mais preocupante para 
este ano, já que o avanço do novo 
Coronavírus no mundo pode fazer 
com que 132 milhões de pessoas 
passem fome em 2020 (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/produtores-com-indicacoes-geograficas-usam-plataformas-digitais-para-expandir-vendas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-14-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-14-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/a-politizacao-da-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/engajamento-e-inteligencia-emocional-o-papel-do-lider-na-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saloes-de-beleza-precisam-se-reinventar-e-adotar-novas-praticas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quais-sao-as-tendencias-para-as-profissoes-do-futuro/
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Aumento de publicidade online 
abre espaço para mídia em Apps

De acordo com um levantamento 
da PwC, atualmente o inves-
timento feito em publicidade 

digital no Brasil equivale a aproxima-
damente 30% do valor total que as 
empresas empregam na divulgação de 
suas marcas. A consultoria estima que, 
em 2023, a fatia do bolo equivalente 
ao digital deva se igualar às demais 
mídias. Ou seja: para cada real gasto em 
publicidade offline¸ outro será investido 
no digital.

À mesma velocidade, o mercado de 
aplicativos tem crescido exponencial-
mente. Apenas no primeiro trimestre 
de 2020, houve aumento de 30% no 
número de downloads, comparado ao 
mesmo período do ano anterior, de acor-
do com o último levantamento da Apps 
Annie, que também demonstrou que 
apenas em março deste ano, somando 
as compras em lojas da App Store e da 
Google App Store houve uma soma de 
R$123 bilhões, um total de 31 bilhões 
de dowloads, destes 40% eram jogos.

“O aumento de downloads de apps 
de jogos é um número muito grande 
e existem jogos para todas as faixas 
etárias. Todo mundo precisa se divertir, 
relaxar, esquecer da rotina por alguns 
minutos, que na verdade, os dados já 
nos mostram que não são minutos, são 
horas, o que, quando encaramos os apps 
de jogos como uma plataforma de mídia, 
nos oferece a oportunidade de levar 
ao encontro do público a mensagem 
de forma extremamente qualificada”, 
comenta André Sales, consultor técnico 
e comercial para América Latina da YZ 
Media, startup focada em melhorar a 
performance de aplicativos por meio de 
campanhas que incentivam o download 
pelo público.

Quando mídias digitais como anún-
cios em websites, Google Ads, Facebook 
Ads, Instagram Ads, entre outras fer-
ramentas começaram a surgir, muitas 
agências, e por vezes até mesmo clien-
tes, eram resistentes em incluir verbas 

em um resultado de mensuração que 
apenas AI é capaz de oferecer.

Para Sales, o mercado de Mobile Ads 
está em expansão e oferece inúmeras 
oportunidades.

“O objetivo é incentivar o usuário não 
só a fazer download de um novo app, 
mas também a promover a interação e 
rentabilização desses apps através de 
uma compra, cadastro ou de qualquer 
outra ação que seja objetivo da marca 
anunciante. Se ele já é usuário de um 
app, já estamos a meio caminho anda-
do. Usuários de jogos são heavy users 
de smartphones e estão acostumados 
a fazer tudo pelo celular, então se a 
marca precisa melhorar a performan-
ce de seus produtos via app, ela deve 
pensar em estratégias de interagir com 
seu público também por apps. Existe 
forma correta, linguagem, abordagem, 
não deixa de ser publicidade, e também 
não deixa de ser uma interrupção em 
meio a um jogo, então tudo tem que 
ser planejado para oferecer uma ex-
periência interessante para usuário e 
anunciante, lembrando que precisamos 
ligar essas duas pontas”, finaliza.

São Paulo, terça-feira, 14 de julho de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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A politização 
da pandemia

Cada coisa em seu 
lugar. Ou, em outros 
termos, cada macaco 
em seu galho. 

A popular expressão 
aconselha que cada 
pessoa deve exercer 

o que é de sua competência, 
fazer o que é de sua atribui-
ção, sem mexer em coisas 
que desconhece. Cada um 
na sua. O conselho cai bem 
nesses turbulentos tempos 
em que o Covid-19 foi pu-
xado das salas da medicina 
para o palanque político. 
A pergunta é inevitável: 
permanecesse no campo da 
ciência, esse mortífero vírus 
teria matado tanta gente, 
aqui e alhures? 

Caso os governantes ti-
vessem adotado as reco-
mendações de especialis-
tas, esse vírus, que mede 
bilionésimos de um metro, 
teria infectado mais de 12 
milhões de pessoas no mun-
do (dados desta 5ª feira) e 
matado até agora cerca de 
600 mil pessoas?

Para ficarmos em nossas 
plagas, se o presidente Jair 
Bolsonaro não fosse uma 
das principais alavancas da 
politização da pandemia, se 
governadores e prefeitos 
tivessem adotado medidas 
tecnicamente necessárias 
desde os tempos iniciais da 
crise sanitária, concentraria 
o Brasil 14% dos diagnós-
ticos do planeta, com 1,7 
milhão de infectados e cerca 
de 70 mil mortes? 

A resposta de bom senso 
apontaria para uma quan-
tidade bem menor. O que 
leva à conclusão: a falta de 
cumprimento de preceitos 
da ciência por parte dos 
gestores públicos tem sido 
responsável pela mortanda-
de que se espalha, puxando 
para as nossas cabeças a 
ideia de que, sob esse pris-
ma, estaria sendo cometido 
um genocídio.

O fato é que a doença 
foi conduzida aos labora-
tórios da política, em que 
dirigentes tentam descobrir 
remédios para tirar proveito 
da situação, em que se in-
dicam drogas rejeitadas por 
organismos internacionais 
de saúde pública, infecto-
logistas e biólogos, em que 
muitos vestem o manto de 
salvadores do povo, em que 
se puxa a fé das massas para 
o balcão das oportunidades. 

Receitar a tal da hidroxi-
cloroquina ou o vermífugo 
ivermectina, apenas com li-
geiras indicações de que são 
remédios potencialmente 
fortes contra o vírus, sendo 
que em relação ao primeiro 
há consenso sobre graves 
danos colaterais, não é um 
ato de insanidade, desres-
peito às recomendações 
científicas, irresponsabi-
lidade no trato da saúde 
pública?

As massas tendem a 
imitar as práticas de seus 
líderes. Se o presidente da 
República, do alto de sua 
autoridade, toma ele mesmo 
a droga não recomendada 

por organismos internacio-
nais, por que não devemos 
fazer o mesmo? Milhares 
de pessoas assim pensam. 
Pior ainda é deduzir que 
muita gente poderá morrer 
sob os efeitos deletérios do 
remédio. 

Por isso, a orientação so-
bre prevenção, os hábitos 
de higiene, a quarentena 
e a reabertura cuidadosa 
das atividades comerciais, 
entre as principais medi-
das, integram o circuito do 
bom senso. Até surgir a tão 
esperada vacina, quaisquer 
outras iniciativas entram 
no buraco negro da espe-
culação.

Não há outra conclusão 
para as ações demagógicas 
que algumas autoridades 
estão realizando: compram 
milhões de comprimidos das 
drogas aqui referidas e as 
distribuem às populações. 
Numa importante e linda 
cidade de um Estado do Sul, 
o prefeito faz distribuição 
de ivermectina como um 
programa de saúde pública. 

Ao que se comenta, como 
não há efeitos colaterais, 
o programa é bem aceito, 
sob o crivo de médicos 
que fazem a ironia: “esses 
placebos pré-eleitorais, 
essas gotinhas de cânfora 
homeopática distribuídas 
em vidrinho ao povo (coisa 
que começou em março), 
esses vermífugos têm efei-
to zero. Com uma certeza: 
quem morrer por aqui – seja 
do que for – morrerá sem 
sarna, piolho ou vermes”.

Infelizmente, a politização 
da pandemia vai continuar 
a animar por mais algum 
tempo as alas bolsonaristas 
e adversários, pois isso in-
teressa aos polos extremos 
do arco ideológico. Mas é 
possível constatar que o 
copo das querelas e acu-
sações recíprocas começa 
a transbordar. Só mesmo 
os 15% dos fiéis radicais 
do bolsonarismo e um ín-
dice até menor da extrema 
esquerda apreciam este 
tiroteio verbal. 

Felizmente, o Facebook 
está excluindo cerca de 
80 contas de seu espaço, 
acusadas de manipulação 
por integrantes do tal “ga-
binete do ódio”, instalado 
no Palácio do Planalto. 
Uma companhia do tama-
nho e respeitabilidade do 
Facebook não faria isso sem 
provas. Por isso, devemos 
acreditar no arrefecimento 
da polarização. 

Ademais, fortes contin-
gentes das classes médias, 
a partir do influente grupo 
de profissionais liberais, já 
estão saturados de tanta 
radicalização. Tendem a se 
afastar dos extremos. Só 
não enxergam tal tendência 
cegos da mente. A conferir.

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor 
político e de comunicação 

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

Gaudêncio Torquato (*)

“O aumento de 
downloads de apps de 

jogos é um número 
muito grande e 

existem jogos para 
todas as faixas etárias. 

Todo mundo precisa 
se divertir, relaxar, 

esquecer da rotina por 
alguns minutos, que 

na verdade, os dados 
já nos mostram que 

não são minutos, são 
horas.”

Projeções apontam que até 2023 marcas brasileiras vão investir mais verba em formatos digitais

Computação aplicada à educação na USP: curso prepara 
profissionais para os novos tempos

Um futuro em que a computação e 
a tecnologia serão parte integrante 
e inerente do processo de ensino e 
aprendizagem. Para muitos, esse era 
um futuro que parecia distante, mas, 
com a pandemia do novo Coronaví-
rus, encontrar soluções utilizando as 
tecnologias da computação tornou-se 
um dos desafios cotidianos dos pro-
fissionais da área educacional. Quem 
deseja aprimorar os conhecimentos 
nesse campo pode se inscrever na 
Pós-Graduação a Distância em Compu-
tação Aplicada à Educação, oferecida 
pelo Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação (ICMC) da USP, em 
São Carlos.

Para se inscrever, não é necessário 
possuir formação prévia em com-
putação e programação, basta ter 

pelos conceitos, práticas e ferramen-
tas mais avançadas na área de com-
putação que dão apoio aos processos 
de ensino e aprendizagem. Nesse 
trajeto, os alunos terão a oportuni-
dade de compreender os impactos 
dessas tecnologias no ecossistema 
educacional. “O curso oferece uma 
combinação única entre pesquisa e 
experiência prática com conceitos 
teóricos sólidos e projetos desenhados 
para acelerar a construção do conhe-
cimento. Além disso, trabalhamos as 
habilidades fundamentais para que 
os participantes desenvolvam suas 
carreiras, tornem-se líderes na área 
de tecnologias educacionais e possam 
implantar estratégias de inovação di-
gital em suas instituições”, completa 
Seiji (http://especializacao.icmc.usp.
br/inscreva.php).

News@TI
Fintech lança plataforma ‘Reestrutura Fácil’ para 
democratizar investimentos

@A Hurst, fintech especializada em investimentos em ativos al-
ternativos, acaba de lançar a plataforma Reestrutura Fácil, que 

possibilita a pessoas físicas investirem recursos a pequenas e médias 
empresas que precisam de liquidez para atravessar a crise em processos 
de recuperação extra ou judicial de reestruturação de dívidas. Para o 
investidor, o valor mínimo é de R$ 10 mil e o máximo de R$ 5 milhões. 
Os empréstimos são do tipo extraconcursal – que têm preferência 
de pagamento na recuperação judicial. Além disso, são solicitados 
ativos como garantia. “Os juros cobrados pelo empréstimo não são 
abusivos, embora a maior parte dessas empresas já esteja trabalhando 
com juros mais altos por não conseguirem obter recursos no mercado 
financeiro”, explica.

Novas vagas de consultoria gratuita para PMEs

@Com o tempo de isolamento se estendendo e mesmo uma incerteza 
ainda, sobre como as coisas devem se desenvolver durante o segundo 

semestre, muitas pequenas empresas estão se sentindo sem chão. Por 
isso, a Viralizze Multimídia ofereceu uma consultoria gratuita que já 
ajudou algumas empresas a renovarem suas estratégias de comunica-
ção e negócios. O objetivo é ajudar pequenas empresas a construírem 
estratégias que possam ajudar na retomada dos negócios, na medida 
em que o isolamento for sendo afrouxado e as empresas puderem abrir 
suas portas. Entre os serviços oferecidos estão a análise do trabalho de 
redes sociais que já está sendo feito, do público-alvo e a indicação de 
estratégias que podem melhorar resultados (contato@viralizze.com.br).

UOL EdTech lança coleção de cursos

@A partir das transformações do mundo e do avanço do digital, 
cada vez mais novas habilidades e competências são exigidas no 

mercado de trabalho. Muitas equipes e empresas já perceberam que é 
preciso atenção e atualização constante para se adaptar aos cenários 
incertos e lidar com possíveis crises que podem surgir. Pensando nisso, 
o UOL EdTech, maior player de Educação Corporativa Digital do país, 
estruturou uma série de cursos online com temas para atender essas 
necessidades, a coleção “SapiênCia Novo Normal”.

ricardosouza@netjen.com.br
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concluído uma graduação em qualquer 
área. O curso é pago, e são 480 horas de 
aprendizagem divididas em 11 discipli-
nas e quatro módulos, tudo oferecido 
a distância. “As tecnologias educacio-
nais têm, atualmente, papel central 
no desenvolvimento de profissionais 
preparados para superar os desafios 
do século 21. Entender, desenvolver 
e utilizar essas tecnologias requer, 
não apenas conhecimento sobre edu-
cação, mas também competências e 
habilidades na utilização de técnicas 
da computação para revolucionar 
o ambiente educacional”, explica o 
professor Seiji Isotani, do ICMC, que 
coordena o curso.

Ele explica que a Pós-Graduação a 
Distância em Computação Aplicada à 
Educação é uma jornada de 21 meses 

Marcas devem investir mais em formatos digitais nos próximos anos.

em campanhas online, mas atualmente 
lançar uma campanha sem presença 
digital é inimaginável, pois tudo já é 
planejado para conquistar seguidores, 
engajamento, leads, novos clientes, 
visibilidade e reunir todos os dados 
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D - Remessas Digitais  
A Remessa Online, plataforma de transferências internacionais, 
acrescenta duas novas moedas em sua operação e passa a realizar 
transferências em pesos argentinos e chilenos. A novidade favorece 
o usuário na transparência de taxas e previsibilidade dos custos, uma 
vez que não é mais necessária a compra de uma moeda intermedi-
ária, como o dólar, para depois ocorrer uma nova conversão pela 
instituição bancária do beneficiário. Enquanto a maioria dos bancos 
pratica custos altíssimos para moedas de baixa liquidez, as remessas 
digitais permitem a visão geral do preço cobrado com a segurança de 
saber o valor contratado e o valor final a ser depositado em conta já 
no momento da simulação online, sem taxas ocultas. Saiba mais em: 
(https://www.remessaonline.com.br/).

E - Máquinas e Telemetria
Líder mundial em conectividade para meios de pagamento, a gigante 
americana TNS anuncia planos de expansão na América Latina a partir 
de suas operações no mercado brasileiro. No ano passado, a empresa 
adquiriu a brasileira Link Solutions, especialista em conectividade 
para ferramentas de Internet das Coisas, marca que, a partir de agora, 
deixa de existir, passando a se chamar TNS. No Brasil, vai ampliar 
sua atuação para além dos setores de rastreamento, monitoramento e 
meios de pagamento, desenvolvendo novas soluções de conectividade 
para comunicação entre máquinas e telemetria. A partir dessa forte 
presença no mercado brasileiro, a TNS dará início à sua expansão na 
América Latina, fornecendo conectividade em países como Colômbia, 
Chile, Argentina, Peru e México. Mais informações: (www.tnsi.com).

F - Cuidados Paliativos 
A UFSCar está promovendo o I Curso de Especialização em Cuidados 
Paliativos, cujo objetivo é oferecer formação a profissionais de diversas 
áreas para qualificar sua atuação no cuidado a pacientes. As inscrições 
estão abertas na plataforma box UFSCar (https://bit.ly/3bXbyOi) e o 
início das aulas está previsto para agosto. O curso é compreendido 
pela OMS como um direito humano e deve estar inserido em políticas 
públicas de saúde como estratégia para garantir aumento da qualidade 
de vida, redução de sintomas e de aflições vinculadas à impossibilidade 
de cura e à proximidade da morte, além de favorecer a autonomia dos 
indivíduos e ampliar o suporte a familiares e cuidadores. 

A - Autores Brasileiros
Assumindo o papel de revelar, apostar, reconhecer novos talentos e 
estimular a criatividade de autores brasileiros, a DarkSide Books (www.
darksidebooks.com.br) promove o 1° Prêmio Machado DarkSide de 
Literatura, Quadrinhos e Outras Narrativas, que dará aos ganhadores  
o valor de R$ 100 mil divididos para cinco categorias, além de uma 
Menção Honrosa ao Influenciador de Literatura mais envolvido com 
o universo do livro. Com inscrições abertas até dia 29 de setembro – 
dia da morte de Machado de Assis -, são cinco categorias: Romance 
e Contos; Histórias em Quadrinhos; Obras de Não-Ficção; Outras 
Narrativas; e Desenvolvimento de Projeto. Inscrições e informações: 
(www.premiomachado.com.br).

B - Otimismo do Empresariado  
Depois do 6° lugar no segundo semestre de 2019, o Brasil caiu 
10 posições, indo para o 16° lugar no ranking global da Grant 
Thornton, que mede o grau de confiança dos empresários quanto 
aos próximos 12 meses. Apenas 40% dos empresários brasileiros 
estão otimistas com o futuro da economia, ou seja, mais da metade 
estão pessimistas. A média global caiu 15 pontos percentuais, indo 
de 59% na edição anterior para os atuais 43%. Lideram o ranking 
países mais otimistas Emirados Árabes, com 69%, Vietnã (65%), 
China (65%), Nigéria (64%), Índia (63%). O Brasil fica atrás ainda 
de países como Argentina (41%), México (41%) e empatado com 
Turquia, também com 40%. 

C - Expansão e Contratações
A BRLink, com foco em soluções de cloud e parceira Premier da AWS, 
anunciou a abertura de vagas que serão válidas para todo o território 
nacional. Inicialmente, são 15 vagas para diferentes áreas de negócio, 
mas a expectativa para os próximos meses é de expansão. A empresa 
passou a entender mais a importância da nuvem para seus negócios e 
com isso, o quadro tende a aumentar. Os candidatos devem realizar a 
inscrição por meio de uma plataforma e, em seguida, efetuar as fase de 
testes, sendo finalmente direcionados para as etapas de videoconfe-
rência, caso sejam aprovados. Para mais informações, acesse (https://
brlink.gupy.io/? fbclid=IwAR2FdCKNfgjNct2YITK9121bjbUSowZE1i-
QUdIM0ktSozChQGiWJrq_SfhQ).

G  - Inovação e Tecnologia 
Os impactos da inovação e da tecnologia na economia, na sociedade e no 
mundo dos investimentos são alguns dos principais destaques da Expert 
XP 2020, 10ª edição do maior evento sobre investimentos do mundo, que 
acontece entre os próximos dias 14 e 18,  em formato 100% digital. Entre 
os debatedores e painelistas confirmados, estão nomes importantes do 
ecossistema de inovação e tecnologia brasileiro, como Eduardo Lopes, di-
retor da Estação Hack do Facebook; Milton Beck - diretor geral do LinkedIn 
na América Latina; Cleber Morais - Country Director da AWS - Amazon; 
e João Del Valle - COO da Ebanx. O evento é gratuito e para ter acesso à 
programação completa basta acessar: (http://eventoexpert.xpi.com.br/). 

H - Marketing Digital  
O Digitalks Expo 2020, principal evento de negócios da economia digital e 
tecnologia, terá este ano uma edição especial online e gratuita, com uma 
programação rica e de extrema relevância para o momento atual. Com 
mais de 100 palestrantes, o evento contará com 12 trilhas de conteúdo, 
salas de networking e de negócios, que proporcionarão a troca de diversas 
experiências. Terá um espaço especial, com duas trilhas direcionadas a ele: 
Marketing Digital - Insights e Marketing Digital - How to. Após revolucionar 
negócios, principalmente em meio à pandemia, o marketing digital se tornou 
essencial no dia a dia das companhias. Acontece entre os dias 26 e 28 de 
agosto. Programa e inscrições: (http://digitalks.com.br/expo/).   

I - Veículos Comerciais
O Banco Mercedes-Benz, líder em todos os segmentos de atuação, oferece mais 
uma condição especial para a aquisição de veículos comerciais. Na compra de 
caminhões, ônibus e linha Sprinter 0km da Mercedes-Benz, os clientes irão 
pagar a primeira parcela apenas em fevereiro de 2021, após os seis meses de 
carência nos financiamentos. Para caminhões e ônibus, a condição especial 
está disponível em duas modalidades: no BNDES Finame TFB, com prazo 
de 60 meses, sem necessidade de entrada para Pessoa Jurídica; e no CDC, 
com prazo de 36, 48 ou 60 meses, também sem necessidade de entrada para 
Pessoa Jurídica. Em ambas as modalidades, a entrada para Pessoa Física é 
de 20%. Saiba mais em: (www.bancomercedes-benz.com.br).

J - Vagas Diversas
A companhia brasileira Digisystem anuncia que das 380 vagas divulga-
das, ainda restam 85 a serem preenchidas. Para São Paulo, restam os 
cargos: Analista de Monitoramento Jr, Consultor de Segurança e Cyber 
Risk, DBA SR - Especialista de Banco de Dados Exadata, Desenvolve-
dor, Desenvolvedor Java Pleno e Sênior, Gerente de Quality Assurance, 
Técnico de acesso a sistemas, de Atendimento, e de Suporte. Já para 
Rio, a companhia procura: Administrador de Infraestrutura de TI Sênior, 
Almoxarife, Analista de Infraestrutura, Analista de ITSM, Analista de 
Suporte Júnior, Pleno e Sênior, Assistente Operacional, Coordenador de 
Atendimento de Campo, de Suporte Técnico e Gerente Infraestrutura 
Senior. Informações e inscrições: (www.digisystem.com.br).

Data Explosion na 
pandemia: tecnologia, 
colaboração e análise

A tecnologia da 
informação permite 
que análises mais 
complexas possam 
ser realizadas de 
forma simples

Todos os esforços 
para coleta, orga-
nização, análise e 

disseminação de dados 
em larga escala durante a 
pandemia são essenciais 
para a tomada de decisões 
estratégicas e o compar-
tilhamento das melhores 
práticas de gestão. 

Quanto mais informação 
e de melhor qualidade 
tivermos, mais perto es-
taremos de uma solução 
para o problema, nesse 
caso, para sairmos da crise. 
Realmente há um grande 
desafio em como gerenciar 
uma enorme quantidade de 
dados e que vem crescendo 
e se multiplicando a cada 
dia, a cada ano. 

Cada um desses conjun-
tos de dados representa 
um repositório rico para 
aplicação dos algoritmos 
de mineração de dados, 
aprendizado de máquina 
(ML) e inteligência artificial 
(IA). Muitas vezes o desafio 
das organizações não está 
somente em ter acesso às 
informações, mas sim em 
organizar os elementos 
que estão distribuídos e 
transformá-los em conhe-
cimento.

Além de coletar e arma-
zenar dados distribuídos, a 
tecnologia da informação 
permite que análises mais 
complexas possam ser re-
alizadas de forma simples, 
gerando informações mais 
ricas aos seus cientistas 
de dados. Assim também, 
é possível encontrar e 
comparar divergências que 
possa haver quando há mais 
de uma fonte de dados para 
a mesma informação.

Embora grandes orga-
nizações possam ter mais 
recursos para monitorar 
continuamente dados e 

ciências emergentes, as or-
ganizações governamentais 
de saúde são responsáveis 
por se adaptar rapidamente 
às novas diretrizes, prote-
gendo a saúde de pacientes 
e funcionários que estão 
nas linhas de frente de 
uma batalha cujo inimigo 
é invisível.

O que as empresas fa-
zem está baseado em uma 
estratégia eficaz que está 
apoiada em quatro pilares. 
Primeiro, ser capaz de cole-
tar dados e armazená-los de 
forma eficiente. Segundo, 
ser capaz de transformar 
esses dados em conheci-
mento útil para seus fun-
cionários. Terceiro, aplicar 
esse conhecimento em seus 
produtos e serviços para 
melhorá-los e inová-los. 
Quarto, obter vantagem 
competitiva com melhorias 
e inovação.

Tudo isso passa pela 
criação de uma arquitetura 
que contemple Tecnologia 
cognitiva, com análise pre-
ditiva e que vise o grande 
impacto que a Internet das 
Coisas está concentrando. 
Podemos assimilar muitos 
ganhos e resultados com 
ferramentas de machine 
learning rápidas e precisas, 
além de virtualização de 
dados e com integração 
em diversas plataformas, 
visando a democratização 
dos dados.

O Coronavírus está nos 
desafiando e nos fazendo 
rever muitos conceitos. No 
entanto, mantém-se a con-
vicção de que somente com 
a análise de dados de forma 
transparente e com tecno-
logias precisas, consegui-
remos realizar melhorias 
nos processos de análise 
e solucionar problemas. 
A IA pode abrir caminho 
para aliviar não somente os 
sistemas de saúde sobre-
carregados, mas também 
diversos outros gargalos 
que ainda temos.

(*) - É pré-Sales & Professional 
Services Director, Latin America da 

Quest Software.

Rogério Soares (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Carlos de Gioia (CPF/MF nº 001.751.538-68), Celso Coscarelli (CPF/MF nº
128.530.638-44). Declaram, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II, à
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de
administração no Banco Induscred de Investimento S/A para a qual foram eleitos
como diretor sem designação especial. Esclarecem que eventuais objeções à
presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do
Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por
aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os
autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação
comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil -
Avenida Paulista nº 1804 - São Paulo-SP.

Crédito via 
maquininha 
de cartão para 
pequenos negócios 

Pequenos negócios poderão 
tomar empréstimos de até 
R$ 50 mil direto por meio de 
maquininhas de cartão. Apro-
vada pela Câmara, o Programa 
Emergencial de Acesso ao Cré-
dito, segue para apreciação do 
Senado. A proposta de incen-
tivo ao crédito para pequenas 
e médias empresas  inclui a 
possibilidade de empréstimos 
por meio de maquininhas de 
cartão, com juros de 6% ao 
ano, prazo de carência de seis 
meses para início do pagamen-
to e até 36 meses para quitar 
o financiamento.

Para o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, a nova moda-
lidade é considerada muito 
importante, pois democratiza 
o crédito. “É uma excelente 
medida, principalmente para 
os Microempreendedores 
Individuais (MEI) e demais 
microempresas, que têm me-
nos condições de acessar as 
linhas de crédito tradicionais. 
Também poderá ser adotada 
pelos operadores de meios 
de pagamento e fintechs, de-
mocratizando o crédito para 
esse segmento”, avaliou (AI/
Sebrae).

A Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) revisou de 
5,6% para 5,9% a previsão de 
retração no volume de receitas 
do setor de serviços, em 2020. 
A estimativa tem como base os 
dados da pesquisa divulgada 
pelo IBGE. Confirmada a pre-
visão, o setor terciário pode 
registrar o pior desempenho 
anual na série histórica da pes-
quisa, desde janeiro de 2011.

“Ao contrário de outros 
setores da economia, como 
o comércio, os serviços não 
apresentaram reação em 
maio”, destaca o presidente 
da CNC, José Roberto Tadros. 

O volume de receitas do se-
tor de serviços encolheu 0,9% 
em maio, em relação a abril, 
acumulando queda de 18,8% 
desde março. Os serviços volta-
dos ao consumidor final, como 
aqueles prestados às famílias 
(+14,9%), e até mesmo as ativi-
dades de transportes (+4,6%) 
reagiram positivamente após 
atingirem o “fundo do poço” 
em abril. Contudo, serviços 
como os de informação e co-
municação (-2,5%), além dos 
profissionais e administrativos 
(-3,6%), impediram o início da 

Ao contrário de outros setores da economia, como o comércio, 
os serviços não apresentaram reação em maio.
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A estimativa de recuo 
do PIB está no boletim 
Focus, publicação di-

vulgada pelo Banco Central 
(BC), com a projeção para 
os principais indicadores 
econômicos. 

Para o próximo ano, a ex-
pectativa é de crescimento 
de 3,50%, a mesma previsão 
há sete semanas consecuti-
vas. Em 2022 e 2023, o mer-
cado financeiro continua a 
projetar expansão de 2,50% 
do PIB. 

As instituições financeiras 
consultadas pelo BC aumen-

Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 3,50%.
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Mercado financeiro projeta queda 
de 6,1% na economia neste ano

A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano foi ajustada de 6,50% 
para 6,10%

 Para alcançar a meta de 
inflação, o BC usa como 
principal instrumento a 
taxa básica de juros, a Selic, 
estabelecida atualmente em 
2,25% ao ano pelo Copom. 
Para o mercado financeiro, 
a expectativa é que a Selic 
encerre 2020 em 2% ao ano. 

A previsão para a cotação 
do dólar permanece em R$ 
5,20, ao final deste ano. Para 
o fim de 2021, a expectativa é 
que a moeda americana fique 
em R$ 5, contra previsão de 
R$ 5,05 da semana passada 
(ABr).

taram a projeção para o IPCA 
de 1,63% para 1,72%, neste 
ano. Para 2021, a estimati-

va de inflação permanece 
em 3%, há quatro semanas 
consecutivas.

CNC aumenta para 5,9% previsão 
de retração no setor de serviços

reação das atividades terciárias 
como um todo.

As atividades turísticas volta-
ram a apresentar crescimento 
em maio, após quedas históri-
cas em abril, avançando 6,6%. 
Porém, de acordo com o eco-
nomista da CNC Fabio Bentes, 
quando comparado aos demais 
setores da economia, o Turismo 
é o que se encontra mais distante 
do nível de atividade verificado 
antes da pandemia (-66% em 
relação a fevereiro deste ano). 
A CNC calcula que, em quatro 
meses, o segmento de turismo 
perdeu R$ 121,97 bilhões.

“A tendência é que o fatura-

mento real do setor encolha 
39% em 2020, com perspectiva 
de volta ao nível pré-pandemia 
somente no terceiro trimestre 
de 2023”, projeta o economista 
da CNC, Fabio Bentes. Entre 
as 21 principais atividades 
econômicas, os subsetores de 
alojamento e alimentação fora 
do domicílio, responsáveis por 
mais da metade (57%) da ocu-
pação no Turismo, eliminaram 
275,7 mil postos formais de 
trabalho entre os meses de 
março e maio, acumulando, 
naquele trimestre, uma retra-
ção de 13,7% no seu nível de 
ocupação (Gecom/CNC).
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O que aprenderemos 
com a pós-crise 

da Covid? 

Quando a crise 
terminar, o mundo 
estará diferente. 
Pelo menos é essa a 
percepção de muitos 
especialistas

Hábitos de consu-
mo podem mudar, 
novas formas de 

trabalho estão ganhando 
força e inovações estão 
surgindo. Então, como 
as empresas devem reto-
mar seus negócios diante 
de um novo cenário que 
ainda é incerto e desco-
nhecido? Bem, é difícil 
ter todas as respostas. 
Mas há situações que já 
podem estar no radar 
das organizações para 
esta volta tão aguardada 
por todos. 

Dentro das questões 
mais urgentes que viabi-
lizem a continuidade dos 
negócios, é necessário 
levantar as demandas 
que ficaram represa-
das e não puderam ser 
executadas durante o 
período de crise. Buscar 
estabilizar níveis de es-
toque, cumprir questões 
contratuais e regularizar 
rotinas administrativas 
são alguns exemplos. 
Mas, pensando em no-
vas formas de se fazer 
negócio, essa crise está 
dando um grande em-
purrão para que em-
presas possam abraçar 
novas tendências. 

Em tecnologia,  no 
mundo pós-crise, focar 
em eficiência pode ala-
vancar a retomada dos 
negócios. E a tecnologia 
terá um papel de desta-
que. A transformação 
digital, que já vem sendo 
disseminada desde antes 
do Coronavírus, pode 
acelerar novas formas 
das empresas executa-
rem seus processos, por 
meio de automação, uso 
de impressoras 3D e IoT 
(internet das coisas), 
entre outras iniciativas 
de inovação. 

No quesito força de 
trabalho, não podemos 
deixar de citar que o 
home office ganhou 
destaque neste perío-
do. Assim, políticas e 
protocolos sobre comu-
nicação, proteção de 
dados, bem como saúde 
e segurança são desafios 
a serem monitorados 
para esta nova realidade. 
Uma outra questão diz 
respeito à reposição de 
mão de obra. 

Empresas que tiveram 
que realizar desligamen-
tos durante a crise, vão 

precisar reestruturar 
sua força de trabalho. 
Neste sentido, soluções 
que tragam mão de obra 
temporária especializa-
da pode atender rapida-
mente este momento. Na 
cadeia de suprimentos, 
normalmente, eficiência 
é algo estratégico. 

No entanto, a adoção 
de técnicas de fabrica-
ção e entrega just-in-
time, estoques enxutos 
e o uso crescente de 
offshoring, levaram as 
empresas a apertar suas 
cadeias de suprimentos, 
trabalhando com menos 
fornecedores, reduzindo 
estoques com menor 
margem de segurança. O 
resultado é que quando 
uma grande crise im-
pacta a cadeia de supri-
mentos, a interrupção é 
sentida de forma muito 
rápida e severa. 

Assim, empresas de-
vem avaliar a possibi-
lidade de flexibilizar 
suas cadeias, buscando 
fornecedores locais e 
criando cadeias de su-
primentos alternativas 
que possam responder 
de forma ágil. Com esses 
exemplos, a orientação é 
para não deixar de fazer 
a lição de casa quando 
voltarmos às condições 
normais, que é a realizar 
uma avaliação pós-crise. 

Antes que as memórias 
desapareçam, os planos 
e procedimentos da em-
presa para gerenciar situ-
ações de ruptura abrupta 
dos negócios — incluindo 
uma pandemia global — 
devem ser atualizados 
(ou desenvolvidos) usan-
do os aprendizados dessa 
crise. E, adicionalmente, 
os funcionários que toma-
ram a iniciativa de liderar 
devem ser destacados. 

Faça a seguinte per-
gunta: quando a crise 
passar, o que teremos 
aprendido sobre como 
fazemos e lidamos com 
os negócios? A crise 
da Covid-19 está se 
apresentando como o 
grande teste de resili-
ência para empresas de 
todos os setores. Se an-
tecipar aos cenários de 
possíveis crises futuras 
mostrará o quão bem as 
empresas lidam com os 
desafios nesse ambiente, 
trazendo efeitos em sua 
reputação e marca. 

(*) - É diretora associada de riscos 
e performance na ICTS Protiviti, 

empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna, investigação, 
proteção e privacidade de dados. 

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

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

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MIGUEL FERNANDES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/08/2001, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, filho de Manoel Miguel da Silva Filho e de Amelia Souza 
Fernandes da Silva. A convivente: PABLISIA LINO SANTANA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cipó - BA, data-nascimento: 01/09/2001, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Sidnei dos Santos Santana e de Itamara 
Ferreira Lino. R$ 13,45

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: HILDO DOS SANTOS ARCANjO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/07/1979, eletricista, natural de Itaeté - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Antonival dos Santos Arcanjo e de Ilda Barboza dos Santos; A 
pretendente: GUARACy CRISTINA TEIxEIRA SILVA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 25/03/1975, recepcionista, natural de Brasília - DF, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Antonio da Silva e de Cariacy Teixeira Silva.

O pretendente: RUBENS TOMÉ DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 27/01/1989, 
porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de José Tomé da Silva e de Belarmina Ferreira da Costa; A pretendente: ADRIEL-
LE SILVA DAMACENO, brasileira, solteira, nascida aos 20/07/1994, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Carlos 
Damaceno e de Luciana Silva Damaceno.

O pretendente: EDCARLOS APARECIDO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/03/1976, comerciante, natural de Ibitiara - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Arani de Jesus Silva; A pretendente: MARA RúBIA DE AL-
MEIDA SOUSA, brasileira, divorciada, nascida aos 11/01/1964, professora, natural de 
Itarantim - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Bernerdino 
Francisco de Sousa e de Rubenita de Almeida Sousa.

O pretendente: WELTON LONDE RIBEIRO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
17/10/1990, operador de estacionamento, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Wilton Londe Ribeiro e de Maria Valdelice 
da Silva; A pretendente: KEyLLA DA SILVA RIBEIRO SOARES, brasileira, solteira, 
nascida aos 28/03/1999, do lar, natural de Jandira - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Elenilto Ribeiro Soares e de Maria Cicera da Silva Soares.

O pretendente: ANGEL DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/12/1981, 
frentista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Elienai Santos de Souza; A pretendente: FABIANA DOURADO DE ANDRADE, 
brasileira, solteira, nascida aos 03/09/1987, do lar, natural de Penedo - AL, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Gerson Bezerra e de Selma Maria 
Dourado de Andrade.

O pretendente: PATRIC DE OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/02/1998, barbeiro, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Genivaldo Henrique Santos e de Clarice Silva de Oliveira; A pretendente: 
NAyARA THAINã CARVALHO MARTINS, brasileira, solteira, nascida aos 08/03/1997, 
passeadora de cães, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Valdine Moreira Martins e de Mislaine dos Santos Carvalho.

O pretendente: FERNANDO BESERRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
20/12/1959, caldeireiro, natural de Camocim de São Félix - PE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jerônimo Beserra da Silva e de Margarida Angelina 
da Silva; A pretendente: LEONOR MONTEIRO SANTANA, brasileira, solteira, nascida 
aos 15/07/1964, de serviços domésticos, natural de Santa Isabel do Pará - PA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Margarida Monteiro Santana.

O pretendente: ANTôNIO jEREMIAS DA SILVA VITÓRIO, brasileiro, divorciado, nas-
cido aos 12/06/1961, pintor industrial, natural de Araçatuba - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Maria Borges da Silva; A pretendente: TELMA 
LúCIA DA SILVA CARDOSO, brasileira, divorciada, nascida aos 05/03/1972, de servi-
ços domésticos, natural de Cabo de Santo Agostinho - PE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Cardoso Reis de Oliveira e de Amara Lúcia da Silva.

O pretendente: EMANUEL ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/11/1996, 
auxiliar de logística, natural de Jandira - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Ivanice Alves da Silva; A pretendente: REGIANE NONATO DE 
AqUINO SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 18/08/2000, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rogerio de 
Aquino Silva e de Marcelle Simão Nonato.

O pretendente: NADSON DE jESUS SOUzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/04/1956, 
porteiro, natural de Santa Cruz Cabrália - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Clarindo Ferreira Souza e de Arlinda Maria de Jesus; A pretendente: 
CLEUSA SOARES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 02/07/1962, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de João 
Soares da Silva e de Juvenilha da Silva.

O pretendente: LUIS CARLOS FELAçO, brasileiro, viúvo, nascido aos 31/01/1984, 
motorista, natural de Ituporanga - SC, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, filho de Paulo Felaço e de Ladia Saitz Felaço; A pretendente: CAMILA APARECIDA 
PENISE, brasileira, solteira, nascida aos 21/04/1984, vendedora externa, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto 
Penise e de Eliana Aparecida Vitorino Penise.

O pretendente: MAURICIO DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 08/03/1971, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Afonso de Oliveira e de Margarida Maia de Oliveira; A pretendente: MARIA 
jOSÉ FERREIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 18/12/1967, comerciante, natural 
de Galiléia - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Otelino 
Ferreira e de Luzia Maria Ferreira.

O pretendente: ANDRÉ DA SILVA CARDOSO, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/03/1983, 
analista de redes, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Antonio Cardoso Filho e de Maria Jose da Silva Cardoso; A preten-
dente: CRISTINA APARECIDA MOREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 22/03/1981, 
analista de registro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Celso Nunes Moreira e de Isabel Aparecida Moreira.

O pretendente: jEFFERSON MORAIS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/09/1993, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Joilson Morais dos Santos e de Marcia Samartini Santos; A 
pretendente: AMANDA MARIA BESERRA xIMENES, brasileira, solteira, nascida aos 
02/05/1994, enfermeira, natural de Nova Russas - CE, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Ximenes e de Maria Alice Beserra Ximenes.

O pretendente: IGOR DE SOUSA PAIVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/11/1997, 
analista de suporte pleno I, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de José Luís de Lima Paiva e de Maria do Carmo de 
Sousa; A pretendente: VALDINÉIA PEREIRA DA ROCHA, brasileira, solteira, nascida 
aos 25/02/1998, do lar, natural de Tutóia - MA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Francisco Ferreira da Rocha e de Valdilene da Rocha Pereira.

O pretendente: LENILDO VICENTE DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/06/1996, 
pedreiro, natural de Recife - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Leonildo Vicente de Lima e de Geronilda de Lima; A pretendente: AMANDA 
MATOS DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 22/06/2002, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Nildo 
Macedo dos Santos e de Marlene Goes de Matos.

O pretendente: MARTINHO DA CONCEIçãO SILVEIRA MENDES, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 29/09/1981, técnico em manutenção, natural de São Luís - MA, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Iracema da Conceição Silveira Mendes; 
A pretendente: MARIELy DAMASCENO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
09/09/1988, de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Batista da Silva e de Maria Damasceno 
Rodrigues.

O pretendente: ALDAN DA SILVA BATISTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/01/1997, 
frentista, natural de Cansanção - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Carlos Batista da Silva e de Luciene Cardoso Cardoso da Silva; A pretendente: 
LUCIENE FRANCISCA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 06/08/1995, do lar, 
natural de Itaíba - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz 
Alcides da Silva e de Sizelina Francisca de Souza.

O pretendente: WILLIAN ALVES DE qUEIROz, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/11/1983, funcionário público, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Vicente Alves de Queiroz e de Aparecida Santina Faria 
de Queiroz; A pretendente: RHUANE ESTEFFANE DE LIMA PASSOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 15/05/1984, analista de comunicação, natural de Macapá - AP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Donalba do Perpetuo 
Socorro de Lima Passos.

O pretendente: MICAEL SANTOS DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/08/1991, técnico em informática, natural de Antas - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Genilson Vieira de Almeida e de Maria Nilza dos Santos 
Filha; A pretendente: VILMA OLIVEIRA FIGUEIRêDO, brasileira, solteira, nascida aos 
01/11/1990, atendente, natural de Central - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Antonio Alberto de Souza Figueirêdo e de Francisca Eva de 
Oliveira Figueirêdo.

O pretendente: EDSON DIAS SERAFIM, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/12/1985, 
instrutor de autoescola, natural de Mauá - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Pedro Antonio Serafim e de Maria Conceição Dias Serafim; A 
pretendente: jAqUELINE FERREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
23/03/1988, promotora de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Ferreira dos Santos e de Teresinha Con-
ceição Dias dos Santos.

O pretendente: RICARDO PACHECO MUNIz, brasileiro, divorciado, nascido aos 
08/12/1971, aposentado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Pacheco Muniz e de Cleusa Scarton Muniz; A 
pretendente: CLAUDETE LEITE FIGUEIREDO, brasileira, divorciada, nascida aos 
16/12/1969, aposentada, natural de Serra Preta - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Raimundo Cerqueira Figueiredo e de Neuza Maria 
Leite Figueiredo.

O pretendente: jORGE SILVA BATISTA LEANDRO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 20/01/1994, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Raimundo da Conceição Batista e de Rita de 
Cassia Conceição Silva Batista; A pretendente: BEATRIz DE OLIVEIRA ROMANI, 
brasileira, solteira, nascida aos 25/12/1993, paralegal, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Roberto Romani e de 
Marcia Gomes de Oliveira Romani.

O pretendente: VINICIUS GUARTIERI VITORINO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 07/08/1991, reflexoterapeuta, natural de São Paulo - SP, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Luiz Vitorino e de Angela Isabel 
Guartieri Vitorino; A pretendente: jÉSSICA DA SILVA RODRIGUES, brasileira, 
solteira, nascida aos 10/09/1995, cabeleireira, natural de Araçatuba - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jaime Carlos Rodrigues e de 
Patrícia Ferreira da Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDRÉ DO NASCIMENTO BARROS, profissão: confeiteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/11/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter do Nascimento Barros e de Dulcineia 
Bueno Barros. A pretendente: BIANCA FERREIRA DA SILVA, profissão: feirante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 07/02/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Iraci Ferreira da Silva.

O pretendente: VINICIUS BATISTA DE jESUS, profissão: gestor empresarial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 24/09/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Roberto de Jesus e de Ione 
Maria Batista. A pretendente: SILVANA FERREIRA, profissão: secretária, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 10/02/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Clementino Ferreira e de 
Dorotéa Clementino Ferreira.

O pretendente: MICHEL DENIS DA SILVA, profissão: operador de empilhadeira, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 10/10/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Mauro da Silva e de Neide 
da Silva. A pretendente: ADRIELLy SUENNE DE LIMA, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Paulista, PE, data-nascimento: 19/12/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de André Ferreira de Lima e 
de Ana Lúcia Silva de Lima.

O pretendente: GABRIEL jUSTINO qUINA, profissão: produtor musical, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 15/02/2002, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alex Sandro da Rocha Quina e de 
Erika Justino. A pretendente: HELLEN ARAújO SILVA, profissão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 09/05/2002, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Givaldo Oliveira da Silva e de Edna 
Raimunda de Araújo Silva.

O pretendente: MURILO SOARES DA SILVA ALMEIDA, profissão: frentista caixa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/12/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ednaldo Lopes de 
Almeida e de Ereni Soares da Silva Almeida. A pretendente: ROBERTA MARIA 
RIBEIRO, profissão: caixa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 29/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jesuina Maria Ribeiro.

O pretendente: OSMAR FELIPE DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: em Jaboatão, PE, data-nascimento: 22/09/1985, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Geová Felipe da Silva e de Noemia Cabral de Moura. A pretendente: 
SUzANA KELLy DA SILVA MATIAS, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Paulista, PE, data-nascimento: 11/10/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Matias e de Sulamita Bezerra da Silva Matias.

O pretendente: jOSIVALDO ANTONIO DA SILVA, profissão: mecânico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Jacuípe, AL, data-nascimento: 25/06/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Brasil da Silva e de Creuza Maria da Silva. A 
pretendente: ESTER LOPES RIBEIRO, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Moreno, PE, data-nascimento: 29/01/1964, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lopes Ribeiro Filho e de Julia Ferreira de Oliveira Ribeiro.

O pretendente: GENTIL ALExANDRE LIMA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Iguatu, CE, data-nascimento: 17/05/1990, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Bento Ferreira Lima e de Selma Alexandre da Silva. A pretendente: 
SIMONE DE CARVALHO SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Piripiri, PI, data-nascimento: 25/07/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Gomes dos Santos e de Maria Lucia de Carvalho Santos.

O pretendente: jODIELSON jONAS CONTENTE MOREIRA, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Belém, PA, data-nascimento: 05/01/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Lameira Moreira e de Maria de Fatima Cota 
Contente. A pretendente: SILVANA DA SILVA REIS, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 12/07/1984, residente e domiciliada na Vila 
Sulina, São Paulo, SP, filha de José Dionízio Reis e de Joselita da Silva Reis.

O pretendente: CLEITON DOS SANTOS, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 27/05/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Augusto dos Santos e de Reizonete dos Santos. 
A pretendente: TATIANA PEREIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 01/10/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jurandy da Silva e de Mônica Eulália Pereira.

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

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: URIEL EDUARDO OLIVEIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
office boy, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/01/2000, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo Santana de Lima e de Marcia Oliveira do 
Nascimento. A pretendente: THAMIRES SOUzA DO NASCIMENTO, estado civil soltei-
ra, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Bento - MA, no dia (19/03/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo José Ribeiro do 
Nascimento e de Francilene Souza do Nascimento.

O pretendente: jHORLEI GASPAROTTO, estado civil divorciado, profissão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/08/1964, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jhonie Gasparotto e de Sirlei de Brito Gaspa-
rotto. A pretendente: SUzy DE CASTRO FREITAS TESLjUK, estado civil divorciada, 
profissão advogada, nascida em Campinas Verde - MG, no dia (29/12/1960), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vicente de Deus Freitas e de 
Vanilda de Castro Freitas.

O pretendente: LUCIANO DO AMARAL, estado civil divorciado, profissão em-
presário, nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 06/08/1973, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José do Amaral e de Mendina 
Luzia Bombini do Amaral. A pretendente: FABIANA PEREIRA DUARTE, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em Guarulhos - SP, no dia (20/04/1982), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Pereira 
Duarte e de Raimunda Pereira Duarte.

O pretendente: FÁBIO FLORENTINO GUERRA, estado civil divorciado, profissão 
representante comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/07/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João de Oliveira Guerra 
e de Luiza Florentino Guerra. A pretendente: FERNANDA CARDOSO DA SILVA, 
estado civil divorciada, profissão psicóloga, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(22/04/1991), residente e domiciliada em Guarulhos - SP, filha de Sebastião Simonal 
Gomes da Silva e de Rozana Alves Cardoso. Obs.: Edital recebido do 1º Subdistrito 
de Guarulhos - SP.

O pretendente: PAULO TARSO RODRIGUES DE CASTRO VASCONCELLOS, estado 
civil solteiro, profissão advogado, nascido em Caçapava - SP, no dia 02/09/1982, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Tarso de Castro 
Vasconcellos e de Suzerley Rodrigues de Castro Vasconcellos. A pretendente: ALINE 
VASKyS ROCCO, estado civil divorciada, profissão consultora contábil, nascida em São 
Bernardo do Campo - SP, no dia (25/09/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de João Armando Rocco e de Antonia Vaskys Rocco.
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Eliminar processos poderá 
ajudar as empresas a se 

reerguer após a crise

A crise provocada 
pela Covid-19 afetou 
diversos setores do 
país, causando 1,1 
milhão de demissões 
entre março e abril

No ramo empresarial, 
a situação é ainda 
mais alarmante no 

caso das micro, peque-
nas e médias empresas. 
Estima-se que mais de 
600 mil empreendedores 
fecharam suas portas por 
conta da crise, segundo 
levantamento do Sebrae. 
Boa parte dos empresários 
aponta a baixa recorrência 
de cliente e fluxo de caixa 
como os principais fatores 
para encerrar as atividades. 
Tendo essas informações 
em mãos, eu gostaria de 
fazer um questionamento. 

Você, empreendedor, 
será que não está inserindo 
suas energias e investi-
mentos no lugar errado? 
Você realmente parou para 
ouvir o seu cliente? Muitas 
empresas que mantiveram 
suas operações tiveram que 
se reinventar. Pivotaram 
modelo de negócio, fizeram 
alianças e parcerias com 
outras empresas, passaram 
a oferecer um leque maior 
de produto ou serviço, essas 
são apenas algumas saídas 
encontradas por elas. 

Mas um fato é unânime: 
um dos principais desafios 
dos pequenos e médios 
empreendedores para au-
mentar a receita está na 
conversão de vendas, pois 
se você não entrega o que 
o cliente procura, ele irá 
bater na porta do seu con-
corrente. Isso é fato! Na 
última década o consumidor 
entrou no jogo e começou a 
ditar o quê, quando e como 
quer determinado produto 
ou serviço. Há 10 anos era 
completamente aceitável 
aguardar 40 minutos até o 
seu táxi chegar. 

Hoje, o que você faz se o 
motorista de aplicativo mó-
vel está há mais de 5 minutos 
do local? Cancela e pede 
outro no mesmo app ou no 
do concorrente. A mesma 
coisa nas plataformas de 
streaming: antigamente 
você tinha que pagar (nada 
barato) uma assinatura 
de TV a cabo e, de acordo 
com a grade dos canais, 
se programar para assistir 
determinado conteúdo - no 
dia e no horário estipulado 
pela emissora. 

Agora você assiste a hora 
que quiser, do local que 
estiver (TV, smartphone, 
tablet etc), sem comer-
cial ou ter que esperar 

até a semana seguinte 
para o próximo episódio 
da série - isso é o que 
chamamos de “promessa 
e entrega de valor”. Outro 
fator importante é que 
existem muitos atritos do 
primeiro contato ao pós 
venda. Por exemplo, uma 
pessoa que quer comprar 
um tênis num determinado 
site, ela precisará fazer 
um cadastro, escolher o 
produto desejável, aguar-
dar a aprovação do site e, 
posteriormente, esperar 
entre 5 a 9 dias úteis - isso 
se não levar mais tempo. 

Nesse período tem que 
torcer para não ocorrer 
nenhum problema na en-
trega. Caso ocorra, terá que 
abrir um chamado, preen-
cher outro formulário… A 
experiência foi por água 
abaixo. Porque a Amazon 
cresceu tanto nos últimos 
anos, sendo que a empresa 
vende o mesmo produto que 
os demais concorrentes? 
É commodity. A diferença 
é como ela faz isso: você 
pode efetuar a compra em 
um só clique (de verdade) e 
em até dois dias já está com 
ele na sua casa. Se ocorre 
um problema na entrega, 
a marca assume a dívida e 
devolve o dinheiro ao con-
sumidor - isso é “eliminar 
divergências, oferecendo 
uma experiência”. 

O fato é que a crise ace-
lerou uma transformação 
digital que seria realizada 
em cerca de três anos, para 
meses, e nos provocou uma 
infinidade de questiona-
mentos: Como inovar? Em 
que se diferenciar? No que 
investir? Como se reerguer? 
E o que posso falar, por 
experiência própria, é que 
para se vender um produ-
to/serviço, agora mais do 
que nunca é fundamental 
oferecer uma experiência 
sem atrito. Antes de ganhar 
é necessário entregar aquilo 
que o seu cliente quer. 

O consumidor está ativo 
24 horas por dia, sete dias 
por semana. Portanto, 
invista no relacionamento 
através de um Chatbot 
(hoje é muito acessível) 
ou pelo Whatsapp, e ofe-
reça uma experiência 
com menos processos que 
dificulte esse contato. A 
crise é pesada, mas ensina 
muito, e quem se diferen-
ciar durante este período 
terá uma larga vantagem 
sobre os concorrentes na 
retomada. 

(*) - É fundador e CEO da Octadesk, 
sistema multicanal de gestão de 

conversas que ajuda empresas a 
venderem mais e atenderem melhor 
(http://www.linkedin.com/in/rodrigo-

ricco/).

Rodrigo Ricco (*)

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

agência de confiança, 
ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1003893-31.2018.8.26.0299. A Dr. Juliana Moraes Corregiari 
Bei, Juíza de direito da 2ª VC do Foro de Jandira/SP. Faz Saber a  Agnus Cargo Transportes Ltda, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº14.402.418/0001-30 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$  23.870,77, Referente a fatura de nº 185879795, com 
vencimento em 30/04/2015,  Fatura de nº 189739964, com vencimento em 01/06/2015, Fatura de 
Nº 193232683, com vencimento em 30/06/2015 e Fatura de Nº 196764401, com vencimento em 
30/07/2015, 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.  

Construtora Toda do Brasil S.A.
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordimária em 11/05/2020
Data e Hora: 11/05/2020 as 11hs. Local: Sede social à Rua Manoel da Nóbrega 1280 - 3° andar - São Paulo - SP. Presença: 
Acionistas. representando a totafidade do Capital Social. Publicações: Dispensada, consoante o disposto no §4°do Artigo 124, 
Lei 6.404/76. Mesa Diretora; Presidente, Sr. Naohiko Imagawa, Secretário. Sr. Yuki Shiomi. Ordem  do Dia: Aprovação do 
Balanço Patrimonial a as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019, a destinação do resul-
tado do exercício e os honorários da Diretoria. Deliberações: Após examinarem e discutirem os assuntos constantes da ordem 
do dia, os acionistas tomaram as seguintes deliberações: 1) Por unanimidade de votos, foram aprovados o Balanço Patrimonial e as 
demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019, publicado no DOESP, e Jornal Empresas & Ne-
gócios ambos no dia 05/05/2020. 2) Com relação ao prejuízo do exercício encerrado em 31/12/2019, no valor de R$ 19.330.199,84, 
foi deliberada a compensação com o saldo das contas Reserva Legal, Reserva de Retenção de Lucro e Reservas Estatutárias, fican-
do o saldo do prejuízo na conta de Resultado Exercícios Anteriores no valor de R$ 7.310.603,96. 3) Foi fixado o valor anual de até 
R$ 320.000,00, a título de honorário da Diretoria, para o ano de 2020, cabendo aos membros estabelecerern os honorários mensais 
de cada um. Encerramento: Nada mais havendo a tratar franqueada a palavra e como ninguém se manifestou, suspenderan-
se os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. aa) Acionistas presentes Toda Corporation (representada pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), Sr. Naohiko 
Imagawa e Sr. Yuki Shiomi. Declaramos estar conforme original Iavrada em livro próprio. SP, 11/05/2020. Sr Naohiko Imagawa - 
Presidente e Sr. Yuki Shiomi -Secretário. JUCESP n° 231.017/20-0 em 02/07/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0018621-41. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 24ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Arnaldo Lozano Sanches, Brasileiro, Solteiro, RG 13.350.746, CPF 009. 
369.748-18, com endereço à Rua Particular, 03, Jardim Nova Republica, CEP 06810-740, Embu 
das Artes - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda., alegando, em síntese, que, tendo em vista o 
trânsito em julgado da r. Sentença nos autos principais, seja o réu intimado a pagar o débito. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 22.605,92, que deverá ser 
devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0005648-60.2020.8.26.0001. A Drª. Fernanda Rossanez Vaz da 
Silva, Juíza de Direito da 1ªVC do Foro Regional de Santana – S/P, (Processo Principal Nº 
4001450-53.2013.8.26.0001). Faz Saber a Carlos Adolfo Bastian Velasco RGW Nº 379.948, CPF 
Nº 006.325.588-06, 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$ 24.316,28, 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. São Paulo 09 de junho de 2020.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1061157-24. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 13ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fausto Dalmaschio 
Ferreira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Marisa de Paula, Brasileira, solteira, bailarina, RG Nº 
19951938, CPF/MF Nº 091.000.038-75, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, 
ajuizoulhe ação de Cobrança no valor de R$ 1.625,30. referente às da taxa de conservação e 
melhoramentos do lote ``15´´, da Quadra IO, do Loteamento Santa Cristina Gleba VII (atualmente 
denominado Riviera de Sta. Cristina XIII Setor Marina). 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 advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia.. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004252-38. 2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Adaisa Bernardi 
Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Espólio de Valdir Padilha (CPF Nº 014.126.437-
32), e terceiros interessa dos, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo 
cartório, processamse os autos de Procedimento de Cumprimento de Sentença que lhes move 
Momentum Empreendimento Imobiliário Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não 
sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre o imóvel: Lote 26, da 
Quadra QK, do Empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba – VII, sito no Município de 
Paranapanema – SP. Medindo 450 m² do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), 
o(a)(s) Sr(a)(s). Valdir Padilha, CPF/MF Nº 014.126.437-32. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) 
abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as 
conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Fica a parte executada advertida de 
que sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
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 de 30 dias. Processo Nº 0003429-48. 2020.8.26.0624 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a). Ligia Cristina Berardi Machado, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antônio Carlos Ramos, Brasileiro, Motorista, RG 30.183.120-8, CPF 
191.780.058-41, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
Rodovias Integradas do Oeste S.A.,. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$ 23.662,79, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Intimação Prazo 30 dias. Processo nº0010182-11.2019.8.26.0477 O Dr. Renato Zanela Pandin e 
Cruz Gandini, Juiz de Direito da 2ªVC do Foro da Praia Grande S/P, na forma da lei, etc. Faz Saber 
a Daysy  Bueno da Cruz, CPF/MF SOB Nº 150.606.418-30 RG Nº 25.529.113-9 que lhe foi propost 
a uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
42.921.98, 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 Advocatícios de 10 % 
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada mais.  

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

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo 
quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 
05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos con-
tratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. 
Empresa: O. A. DE C. F. LTDA, CNPJ: **.*26.390/0001-**, Contrato: 4500022073; Empresa: O. N. S. R. 
28957414843, CNPJ: **.*45.451/0001-**, Contrato: 4500023509; Empresa: R. T. DA S. P. A. 06365306989, CNPJ: 
**.*38.620/0001-**, Contrato: 4500035777; Empresa: A. A. S., CNPJ: **.*39.294/0001-**, Contrato: 4500031559.

DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ - 62.277.041/0001-87 - NIRE - 35300131771

Ata da Assembleia Geral Ordinária 
Data, hora, local: 06.05.2020, às 14hs., sede Social, Avenida Marginal Direita do Tiete, 800, São Paulo/SP. Publicações: 
Nos jornais DOESP e Jornal Empresas & Negócios nos dias 5, 6 e 7.03.2020. Convocação: Nos jornais DOESP e Jornal 
Empresas & Negócios nos dias 28, 29 e 30.03.2020. Presenças: Acionistas representando 75% do Capital Social, além 
dos Conselheiros Marco Aurelio de Barros Montenegro e Masahiro Hara. Mesa: Presidente: Francisco Salvador Canato, 
Secretário: Renato Guazzelli. Deliberações aprovadas: 1) As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício fi ndo 
em 31/12/2019, publicadas nos jornais DOESP e Jornal Empresas & Negócios no dia 18.04.2020; 2) Lucro do exercício, no 
montante de R$ 2.279.853,00, a quantia de R$ 1.780.000,00 para o pagamento de dividendos a serem liberados ao longo 
do ano de acordo com as disponibilidades de caixa da sociedade, mantendo-se o saldo remanescente de R$ 1.181.695,74 
na conta de Reservas de Lucros; 3) Reeleitos para comporem o Conselho de Administração, com mandato de 3 anos: 
Francisco Salvador Canato, RG 3.989.015-SSP/SP, CPF/MF 253.434.088-34; Renato Guazzelli, RG 6.668.292 SSP/SP, CPF 
903.802.318-91; Marco Aurélio de Barros Montenegro, RG 9.384.078-0, CPF/MF 101.994.977-53 e Masahiro Hara, RNE 
W 645365K, CPF/MF 188.792.418-34, todos brasileiros e residentes São Paulo/SP, tendo sido indicado para exercer o 
cargo de Presidente do Conselho de Administração o conselheiro Francisco Salvador Canato. Todos, aceitaram a 
indicação, declarando que não estão impedidos de exercer atividades mercantis. 4) Foi destinado para a Diretoria a 
verba anual de até R$ 500.000,00 para partilha de acordo com deliberação da Diretoria. Para o Conselho de 
Administração foi fi xado o valor de R$ 3.000,00 para cada membro, por reunião a que participar. Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 06.05.2020. Francisco Salvador Canato, Renato Guazzelli, Marco Aurélio de Barros Montenegro 
e Masahiro Hara. JUCESP nº 213.318/20-9 em 22.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Abril de 2020
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos três dias do mês de abril de 2020, às 14 (quatorze) horas, na sede social 
do Banco BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, 
Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º 
andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo (“Companhia”). 2. Convocação: Tendo sido os editais de convocação publicados no Diário Ofi cial do Estado de 
São Paulo – DOESP, nas edições dos dias 19, 20 e 21 de março e no jornal “Empresas e Negócios” de São Paulo, nas 
edições dos dias 19, 20 e 21 de março de 2020, conforme o disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Quórum de Instalação: a Assembleia Geral Extraordinária foi instalada em 
1ª convocação, com a presença de acionistas titulares de 86,73% (oitenta e seis ponto setenta e três por cento) das ações 
com direito a voto, representativas do capital social da Companhia, conforme registros constantes do livro de presença de 
acionistas. 4. Mesa: Os trabalhos da Assembleia foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, que convidou a Sra. 
Luciana Buchmann Freire para secretariar os trabalhos. 5. Ata em forma sumária: Os acionistas autorizaram a 
lavratura da ata em forma sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 130, §1º e §2º da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 6. Ordem do dia: Exame e discussão 
sobre as seguintes matérias: 6.1. eleição a Sra. Eliane Aleixo Lustosa de Andrade como membro independente do 
Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de 
Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020; 6.2. aprovação do Plano de Incentivo de Longo 
Prazo da Companhia, que estabelece os termos e condições gerais para o pagamento de remuneração variável diferida 
aos administradores e empregados estratégicos da Companhia; 6.3. reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da 
Companhia, a fi m de registrar a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrência 
do cancelamento de 11.981.100 (onze milhões, novecentos e oitenta e um mil e cem) ações preferenciais de emissão da 
Companhia mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 18 de 
março de 2020; e 6.4. consolidação do Estatuto Social, caso aprovada a reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto Social, 
conforme acima mencionado. 7. Deliberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram 
tomadas as seguintes deliberações: 7.1. Os Acionistas aprovaram, por unanimidade e sem restrições, a eleição da Sra. 
Eliane Aleixo Lustosa de Andrade, brasileira, divorciada, economista, portadora da Carteira de Identidade nº 04445722-4, 
expedida pela SSP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 783.519.367-15, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, 
estado do Rio de Janeiro na Rua Alexandre Stockler, nº 18, Gávea, CEP 22451-230, para o cargo de membro independente 
do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho 
de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020. 7.1.1. Registra-se que a conselheira ora 
eleita: (i) atende aos critérios de independência dispostos no Estatuto Social da Companhia, enquadrando-se como 
Conselheira Independente da Administração da Companhia; (ii) informou à Companhia que preenche as condições 
prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das S.A. e na Instrução nº 367, de 29 de maio de 2002 (“Instrução 
CVM 367”); e (iii) tomará posse no cargo após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 7.1.2. Registra-
se, ainda, que o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto da seguinte forma: (a) Ricardo Annes 
Guimarães, na qualidade de Conselheiro e, após a homologação do Banco Central do Brasil, de Presidente do Conselho 
de Administração da Companhia; (b) Olga Stankevicius Colpo, na qualidade de Conselheira Independente e, após a 
homologação do Banco Central do Brasil, de Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (c) Sandoval 
Martins Pereira, na qualidade de Conselheiro Independente; (d) José Eduardo Gouveia Dominicale, na qualidade 
de Conselheiro; (e) Angela Annes Guimarães, na qualidade de Conselheira; (f) Antonio Mourão Guimarães Neto, 
na qualidade de Conselheiro; (g) Regina Annes Guimarães, na qualidade de Conselheira; e (h) Eliane Aleixo 
Lustosa de Andrade, após a homologação do Banco Central do Brasil, na qualidade de Conselheira Independente. 7.2. 
Os Acionistas aprovaram, por unanimidade e sem restrições, o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, que 
estabelece os termos e condições gerais para o pagamento de remuneração variável diferida aos administradores e 
empregados estratégicos da Companhia, conforme Proposta da Administração divulgada em 19 de março de 2020 e cuja 
cópia integra a presente ata como Anexo I. 7.3. Os Acionistas aprovaram, por unanimidade e sem restrições, a reforma do 
artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fi m de registrar a nova quantidade de ações representativas do 
capital social da Companhia, em decorrência do cancelamento de 11.981.100 (onze milhões, novecentos e oitenta e um 
mil e cem) ações preferenciais de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de 
Administração em reunião realizada em 18 de março de 2020; 7.3.1. Tendo em vista a deliberação aprovada no item 7.3 
acima, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º: O capital 
social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 3.742.570.620,89 (três bilhões, 
setecentos e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e nove centavos), 
dividido em (i) 400.007.354 (quatrocentos milhões, sete mil, trezentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal; e (ii) 191.467.177 (cento e noventa e um milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, 
cento e setenta e sete) ações preferenciais sem direito a voto, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 
Primeiro – Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Segundo – As 
preferências e vantagens das ações preferenciais de emissão da Companhia consistem em: (i) prioridade em relação às 
ações ordinárias no reembolso do capital, em caso de liquidação da Companhia, sem prêmio; (ii) direito de participar dos 
lucros em igualdade de condições com as ações ordinárias; e (iii) direito de serem incluídas na oferta pública de alienação 
de controle estabelecida no Artigo 43 deste Estatuto Social, em igualdade de condições com as ações ordinárias. 
Parágrafo Terceiro – Os acionistas poderão, a qualquer tempo, converter ações da espécie ordinária em preferencial, à 
razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, desde que integralizadas, observado o limite legal. Os 
pedidos de conversão deverão ser encaminhados por escrito à Diretoria. Os pedidos de conversão recebidos e aceitos pela 
Diretoria deverão ser homologados na primeira reunião do Conselho de Administração que se realizar após a aprovação 
da conversão pela Diretoria.” 7.4. Os Acionistas aprovaram, por unanimidade e sem restrições, a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia de acordo com as alterações aprovadas no item 7.3 acima, o qual passará a vigorar na forma do 
Anexo II a esta ata. 7.5. A efi cácia das deliberações acima está condicionada à homologação do presente ato pelo Banco 
Central do Brasil. 8. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia 
Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, Parágrafo 1º da 
Lei 6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada 
por todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 03 de abril de 2020. 9. Assinaturas: 
Acionistas: Flávio Pentagna Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Ricardo Annes Guimarães 
(p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Ângela Annes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo 
Andreassa). Regina Annes Guimarães (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Márcio Alaor de Araújo (p.p. 
Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa. Antonio Mourão Guimarães Neto (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo 
Andreassa). BMG Participações S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). COEMP – Comércio e 
Empreendimentos S/A (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Comercial Mineira S/A (p.p. Eduardo Fiorucci 
Vieira e Ricardo Andreassa). CSMG – Corretora de Seguros Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). 
Algodões Empreendimentos Turísticos Ltda. (p.p. Eduardo Fiorucci Vieira e Ricardo Andreassa). Confere com a original, 
lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente da Mesa, Luciana Buchmann Freire - Secretária 
da Mesa. JUCESP nº 210.627/20-7 em 16.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Em 2020, segundo o 
IBGE, 12,6% da po-
pulação brasileira não 

tem emprego. Isso equivale 
a mais de 12 milhões de 
pessoas. Com esses dados, 
uma saída para as dívidas é 
o empréstimo consignado. 

Segundo um levantamen-
to realizado pela Prestho 
- uma das primeiras fin-
techs a lançar uma tec-
nologia 100% disruptiva e 
desenvolvida com foco na 
experiência do usuário - na 
primeira quinzena de mar-
ço, o pedido de empréstimo 
online cresceu 28% e cerca 
de 67,7% das solicitações 
foram realizados por meio 
de dispositivos móveis. 
Por isso, Patrícia Soares, 
CEO da Prestho, separou 
algumas dicas para explicar 
como o pedido de emprés-
timo online pode ser feito 
com facilidade. 

“Com o isolamento social, 
as pessoas investiram em 
soluções pela internet. O 
processos são práticos e rá-
pidos, o idoso, aposentado e 
até mesmo o servidor federal 
consegue realizar um pedido 
de crédito consignado dire-
tamente de casa”, explica.
 1) Escolha uma finte-

ch de confiança - É 
de suma importância 

O idoso, aposentado e até mesmo o servidor federal consegue 
realizar um pedido de crédito consignado diretamente de casa.
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Entenda como funciona o 
empréstimo consignado online
A pandemia tem causado  impacto financeiro nas famílias brasileiras. Isso ocorre porque, com a 
quarentena e a paralisação de serviços não essenciais, muitas pessoas ficaram desempregadas, ou 
tiveram suas rendas reduzidas

1,65%, a menor taxa 
dos últimos anos. Os 
idosos, por exemplo, 
conseguem hoje, soli-
citar um empréstimo 
com uma taxa de juros 
mais baixa, saindo de 
2,08% para taxa que 
não ultrapassa 1,80%.

 4) Fique atento ao CET - 
O Custo Efetivo Total, ou 
CET, é o valor que será 
pago na transação finan-
ceira, ou seja, representa 
tudo o que será cobrado 
durante o processo do 
empréstimo consigna-
do. Como o empréstimo 
consignado tem seus 
próprios impostos, isso 
também deve ser cal-
culado e compõe o CET. 
Fique atento!

 5) Confira seus docu-
mentos - Assim que a 
fintech ou instituição fi-
nanceira for escolhida, 
é necessário fornecer 
algumas informações 
para o andamento do 
pedido de empréstimo. 
Geralmente, documen-
tos como RG e CPF são 
exigidos, assim como 
comprovante de resi-
dência e comprovante 
de renda. 

Fonte e mais informações: 
(www.prestho.com.br).

escolher uma empresa 
que seja bem avaliada 
pelos clientes e que 
seja confiável, afinal, 
envolver dinheiro em 
negócios demanda 
bastante cuidado e 
atenção. Uma boa dica 
é observar sites e as 
redes sociais da em-
presa. Principalmente, 
verificar a avaliação da 
fintech por  meio das 
respostas de outros 
clientes que já utiliza-
ram os serviços. 

 2) Faça uma simulação 
online - A simulação é 
importante pois analisa 
a margem consignável, 
valor da parcela, prazo 

e faz com que o cliente 
consiga estabelecer 
melhor o valor neces-
sário para dar o fôlego 
financeiro  para suprir  
as necessidades do 
usuário. Vale ressaltar 
que a simulação pode 
ser feita também atra-
vés de um dispositivo 
móvel ou computador. 

 3) Taxas mais baixas - 
As taxas de juros para 
quem solicita emprés-
timo consignado, são 
mais baixas do que as 
cobradas no cheque 
especial, ou crédito 
pessoal com débito na 
conta. A taxa média de 
contratação é de R$ 
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Matéria de capa

“Com todas 
as mudanças que 
estamos vivendo 

é necessário 
que os canais de 
comercialização 

virtual sejam 
ampliados, não há 

como ser apenas 
físico.

São Paulo, terça-feira, 14 de julho de 20206

Os produtores da Coofamel, cooperativa 
que trabalha com o mel do Oeste do 
Paraná, que tem IG,  não tiveram suas 

vendas afetadas, especialmente, por conta da 
procura do mel e do própolis como alimentos 
para aumentar a imunização e os cuidados com 
a saúde. Apesar disso, segundo o gerente da 
cooperativa, Antonio Henrique Schneider, os 
canais de relacionamento com compradores e 
produtores foram modificados.

“Temos utilizado muito o WhatsApp para re-
alizar vendas e manter contato com os nossos 
compradores. Muitos produtores têm evitado 
estar presencialmente e têm optado pelo home 
office nesse momento. Além disso, também per-
cebemos a importância das redes sociais e temos 
investido no Instagram para expandir nossas ven-
das”, explica ele, ressaltando que no começo da 
pandemia também foi preciso buscar alternativas 
para o transporte dos produtos.

A utilização de canais de contato digitais tam-
bém é uma alternativa para os produtores da IG 
do melado de Capanema. Segundo a produtora 
Elaine Terezinha Pauvels, no começo da pandemia 
a fábrica foi fechada e pôde reabrir após obter 
autorização das autoridades e intensificar as me-
didas de segurança e higiene. Com a reabertura, 

Em meio à crise causada pelo novo Coronavírus, os produtores das Indicações Geográficas (IGs) no Paraná tiveram que adaptar seus negócios. 
Além da adoção de medidas de segurança, também estão procurando novas alternativas para o contato com clientes e aumento nas vendas, 
especialmente, por canais virtuais e redes sociais. Muitos produtores utilizam o registro de IG como uma forma de transmitir confiança ao 

consumidor de que seus produtos possuem qualidade e diferenciação.

as vendas têm sido rentáveis também por conta 
de pedidos feitos de diversos locais do Brasil.

“A procura sempre aumenta quando o frio chega, 
mas neste ano os pedidos ficaram acumulados. 
Temos encomendas de cidades do Mato Grosso 
do Sul, Goiás e Rondônia e o WhatsApp facilita 
essa comunicação. O pessoal também tem bus-
cado reforçar o estoque nesse momento”, afirma.

Os produtores da IG-Mathe, de São Mateus do 
Sul, tiveram que implantar alguns cuidados de 

PrOdutOres 
COM IndICações 
GeOGráfICas usaM 
PlatafOrMas 
dIGItaIs Para 
exPandIr vendas

nOvOs fOrMatOs

Imagens: arquivo pessoal de Valéria Albuquerque

empreendedores têm investido em redes sociais para expandir o relacionamento com clientes até no exterior.

Os produtores da Coofamel, cooperativa que trabalha 
com o mel do Oeste do Paraná, não tiveram suas 

vendas afetadas.

prevenção, mas continuam com suas estratégias 
de vendas que incluem relacionamentos com 
compradores por meio de canais digitais. 

Algumas marcas que fazem parte da IG tam-
bém têm realizado iniciativas de expansão 
como a venda em marketplace e a utilização do 
Instagram e outras redes sociais, além do for-
necimento de matéria-
-prima para o clube de 
assinatura Mate in Box, 
especializado no envio 
de diferentes tipos de 
erva-mate.

“Conseguimos man-
ter nossas vendas por 
conta da chegada do 
frio e do fato dos mer-
cados estarem abertos. 
Ainda assim, alguns 
produtos como o chá 
mate, tiveram menor 
demanda nesse período. Temos contado ainda 
com a demanda de fornecimento de matéria-
-prima para a exportação de produtos para o 
Uruguai, país menos afetado pelo Coronavírus”, 
relata Fernando Toppel, produtor e presidente 
da IG-Mathe.

Para a coordenadora estadual de agronegócios 
do Sebrae/PR, Maria Isabel Guimarães, a crise 
do Coronavírus demanda que os produtores 
busquem se reinventar. “Com todas as mudanças 
que estamos vivendo é necessário que os canais 
de comercialização virtuais sejam ampliados, não 
há como ser apenas físico. O consumidor busca 
comodidade, segurança e é preciso se adequar 
a esse novo comportamento do mercado. Nós 
procuramos estimular esses produtores e ajudá-
-los a buscar alternativas”, destaca.

O Paraná possui oito produtos com registro 
de IG: a erva-mate de São Mateus do Sul, o 
café do Norte Pioneiro, a goiaba de Carlópolis, 
o mel do oeste do Paraná, o queijo de Witmar-
sun, o melado de Capanema, a uva de Marialva 
e o mel de Ortigueira. Outras quatro já foram 
protocoladas no INPI: a cachaça de Morretes, 
as balas de banana de Antonina, o barreado e a 
farinha de mandioca do Litoral (Assessoria de 
imprensa Sebrae).
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A transformação 
digital não é somente 

uma escolha
A Covid-19, entre 
outras coisas, 
evidenciou a 
importância que a 
tecnologia tem para as 
empresas e as pessoas

Serviu como ponte que 
permite o funciona-
mento dos acessos e 

negócios em um momento 
de absoluto distanciamento 
social. Essa pandemia dei-
xou claro também que para 
um negócio ou uma nação 
permanecerem competiti-
vos é essencial buscarem 
atualização com a tecnolo-
gia corrente. 

No e-commerce, por 
exemplo, pudemos tes-
temunhar o crescimento 
exponencial do consumo 
através deste canal, onde 
muitas empresas de varejo 
já estavam prontas para 
atender ao mercado, en-
quanto outras tiveram que 
rapidamente ajustar sua 
estratégia para não perder 
uma fatia relevante de sua 
participação no mercado, 
assim como restaurantes 
já preparados para o aten-
dimento online garantiram 
a continuidade parcial dos 
negócios com maior faci-
lidade. 

A tecnologia digital tam-
bém permitiu que muitas 
empresas pudessem con-
tinuar operando de forma 
remota em algumas áreas 
através do home-office. 
Reuniões passaram a acon-
tecer de forma virtual, ne-
gócios continuaram sendo 
celebrados, apesar de sem o 
tradicional aperto de mãos. 
Reuniões familiares tam-
bém passaram a ser feitas 
de forma remota, incluindo 
almoços aos domingos, só 
que cada um na segurança 
do seu lar e com uma intera-
ção tão empolgante quanto 
diferente.

Não fosse a tecnologia atu-
al, passar por este momento 
desafiador seria muito mais 
difícil. As distâncias foram 
encurtadas e as pessoas 
conseguem estar próximas 
mesmo distantes. Agora, 
quando olhamos para o 
segmento da indústria, a 
importância da tecnologia 

digital não é diferente. 
Antes da pandemia, a 

quarta revolução industrial 
(indústria 4.0), era uma 
área de grande interesse 
para os gestores, era um 
tópico atraente que mirava 
a vantagem competitiva, 
redução de custos, produ-
tividade, sustentabilidade e 
inovação. O objetivo era fa-
zer o bom se tornar melhor. 

Com a Covid-19, essa evo-
lução passa a ser também, 
motivo fundamental para se 
manter no jogo. 

O ponto é que até então 
essa mudança vinha em 
um passo gradativo, dentro 
da estratégia, capacidade 
financeira e prioridades 
de cada empresa e, agora, 
apesar da compreensão de 
que essa evolução deveria 
ser acelerada, a realidade 
é que a maioria dos gesto-
res, senão todos, tem como 
primeiro objetivo manter o 
negócio ileso a essa crise e 
depois, o de trazer o negócio 
para a normalidade o mais 
rápido possível. 

No Brasil, a situação é 
ainda mais desafiadora. 
Duramente afetada há anos, 
a indústria brasileira enfren-
tou a redução da atividade 
da economia internacional, 
a concorrência estrangeira e 
os altos custos da produção 
no país. Todos, até então, 
lutavam para sobreviver 
enquanto, de forma criati-
va, buscavam implementar 
novas tecnologias digitais. 

Superar os desafios da In-
dústria 4.0 não é uma tarefa 
simples, mas é essencial 
para que as empresas no 
Brasil consigam dar um salto 
tecnológico e fazer parte 
dessa nova revolução indus-
trial. É preciso destacar que, 
estamos atrasados e quanto 
mais rápido esse processo 
for retomado e priorizado, 
mais as organizações pode-
rão se beneficiar, além de se 
manterem competitivas no 
mercado. 

Não é mais questão de 
escolha, é mandatório. 

(*) - Graduado em Ciências Contábeis 
pela Faculdade Padre Anchieta, com 

MBA em Finanças, Contabilidade e 
Impostos (FGV) e extensão Executiva 

pela Fundação Dom Cabral, Kellogg 
Business School, é diretor da 

Centralpack Embalagens.

Gimenes Silva (*)
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Para a especialista em finanças Nathalia 
Arcuri, CEO e fundadora da startup de edu-
cação financeira Me Poupe!, mesmo com a 
crise, é importante não adiar esse processo. 
“Eu sei que é um momento complicado para 
algumas pessoas pensarem em cuidar do seu 
dinheiro - muitos perderam seus empregos 
ou usaram suas reservas de emergência por 
conta de imprevistos com a pandemia. 

Mas é justamente por isso que é ainda mais 
importante usar esse momento para entender 
alguns conceitos”, diz. A especialista elenca 
seis razões pelas quais não dá para esperar 
tudo voltar ao normal -  até porque não é 
possível determinar como será essa nova 
realidade: 
 1) Porque o tempo não espera - É im-

portante começar a agir o quanto antes. 
É uma questão de esforço e resultado. 
Se uma pessoa com 20 anos começa 
agora a investir para se aposentar com 
uma renda de 5 mil reais, daqui a alguns 
anos já precisa fazer menos esforço 
financeiro para ter o valor que planejou.

  Alguém que quer se aposentar com 
5 mil, mas começa a investir com 40 
anos, precisará de um esforço maior e 
investir mais todos os meses para ter o 
mesmo valor quando se aposentar. Sem 
contar que, o quanto antes começar, 
mais tempo vai investir e mais os juros 
sobre juros vão surtir efeito!

 2) Porque imprevistos acontecem - E 
a crise da Covid-19 é a maior prova 
disso. Imprevistos acontecem: doenças, 
reformas que não estavam previstas, 
demissões. Por isso é importante fazer 
uma reserva de emergência para essas 
situações. Se não está sobrando no fim 
do mês para poupar, é possível pensar 
em maneiras de fazer uma renda extra 
para isso.

 3) Porque o amanhã sempre vem - “Por 
que vou investir se eu não sei o dia de 
amanhã? Eu posso nem estar aqui!”. O 
nosso cérebro não gosta de pensar no 
futuro. Passamos milhares de anos com 
ele focado apenas na sobrevivência. O 
córtex pré-frontal, que é basicamente 
a parte do nosso cérebro responsável 
pelas análises, foi a última parte a se 
desenvolver. 

  Mas é importante mudar o padrão de 
pensamento, porque o amanhã sempre 
vem. Muitos vieses comportamentais 
influenciam as decisões de compra e, 
consequentemente, a vida financeira 
das pessoas. É fundamental entender 
como mudar padrões que não funcio-
nam para os objetivos de cada um.

 4) Porque vai ter outra crise - Da 

Cuidar do dinheiro não é sobre controlar 
gastos e aumentar a receita. 

É sobre realizar sonhos.
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Diversas questões são 
trazidas à tona para 
quem trabalha com 

vendas em um cenário de 
incertezas, passando pelas 
dúvidas sobre a manutenção 
da produtividade, fechamen-
to dos negócios, criação de 
novas oportunidades e o 
fortalecimento do relacio-
namento com o cliente. A 
boa notícia é que é possível 
manter as vendas a partir 
de um posicionamento em-
pático, de gestão assertiva e 
da utilização de ferramentas 
adequadas.

Segundo Jonas Rogerio 
Carvalho, coordenador de 
vendas do Atendimento Cor-
porativo do SenacSP, gerir 
equipes a distância não é 
uma novidade, mas continua 
sendo um desafio, pois na 
área de vendas isso sempre 
aconteceu, antes por conta 
da mobilidade (o vendedor, 
muitas vezes, está na rua), 
agora, mais ainda, por conta 
do isolamento social decor-
rente da pandemia.

“Acolher o cliente, ob-
servando atentamente o 
que ele precisa, inclusive o 
auxiliando a ampliar o olhar 
para além da pandemia é 
essencial. Ou seja, a visão 
comercial é a de acolhi-
mento, da escuta interativa 
(escuta ativa com pergun-
tas pertinentes e diálogo 
constante) e é necessário 
estreitar o relacionamento 
com os clientes. Embora o 
ambiente digital não substi-

A boa notícia é que é possível manter as vendas a partir de um 
posicionamento empático.
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A Receita publicou no dia 
7 de julho novas regras para 
o processo de validação ne-
cessária para a emissão do 
certificados digitais ICP-Bra-
sil de pessoa jurídica. O em-
presário agora apresentará o 
“Comprovante de Inscrição e 
de Situação Cadastral”, que 
traz informações do CNPJ e 
do quadro societário. Com 
esses dados será possível 
analisar o poder de repre-
sentação do empreendedor, 
o que facilita os processos de 
emissão dos certificados. A 
novidade é gratuita para o 
empreendedor.

Segundo Edmar Araujo, 
presidente da Associação 
das Autoridades de Registro 
do Brasil, entidades que são 
responsáveis pela verifica-
ção de todos os dados dos 
titulares dos certificados 
digitais ICP-Brasil, a medida 
vai ao encontro da atividade 

principal das empresas. 
“Entendo que isso melhora 
a capacidade de execução 
das atividades de cadastro 
e confirmação de identidade 
de pessoas jurídicas realiza-
das pelas ARs, que agora têm 
mais uma fonte segura de 
informação e que é eficien-
te no combate a potenciais 
tentativas de fraude”.

Os procedimentos para 
validação no antigo modelo 
exigia a apresentação de 
contratos sociais e outros do-
cumentos constitutivos das 
empresas que precisavam 
ser analisados o que refletia 
na demora do processo de 
emissão do certificado di-
gital. O novo procedimento 
além de tornar mais rápida 
a emissão certamente con-
tribuirá para a redução de 
custos para as Autoridades 
de Registro.

Fonte: CryptoID/AARB.

Mercados e 
farmácias têm 
performance 
30% melhor 
que outros 
setores 

Na contramão da crise eco-
nômica, algumas pequenas 
empresas se mantiveram 
firmes durante a pandemia. 
Segundo pesquisa realizada 
com mais de 2 mil empre-
endedores pela BizCapital, 
fintech que concede em-
préstimo online para micro 
e pequenas empresas, os 
mercados e farmácias apre-
sentaram performance 30% 
melhor que a média dos 
negócios no Brasil. Isso quer 
dizer que eles não tiveram 
um impacto tão negativo em 
seus caixas, como aconte-
ceu com as áreas de beleza, 
turismo e transportes, que 
perderam quase 20% de suas 
receitas. 

“Essas farmácias e mer-
cados conseguiram atender 
as demandas dos moradores 
do bairro. Muita gente optou 
por comprar remédio ou ali-
mentos no pequeno negócio 
do lado de casa para evitar se 
expor, ao invés de consumir 
em grandes redes. Além dis-
so, esses dois segmentos se 
mantiveram abertos porque 
vendem itens essenciais e 
que não deixaram de ser con-
sumidos, diferentemente 
de outros serviços”, aponta 
Francisco Ferreira, sócio-
fundador da BizCapital. 

Apesar da crise que os pe-
quenos negócios enfrentam, 
alguns estados do país já 
estão se preparando para a 
retomada e existem setores 
que já sentem esse impacto. 
“Acreditamos que o pior já 
passou. Pensando na volta 
e na recuperação financeira 
dos negócios, os mercados 
e a indústria como um todo 
estão mais otimistas. Esses 
setores, juntos, apostam 
em uma recuperação mais 
rápida”, conclui Francisco. 
Fonte: (https://bizcapital.
com.br/).

Dicas para incrementar os negócios 
neste momento de pandemia

“Acolher o cliente, observando atentamente o que ele precisa, inclusive o auxiliando a ampliar o olhar 
para além da pandemia é essencial"

futuro da equipe de 
vendedores;

 3) Continue a investir 
em formação: Há cur-
sos com metodologias 
e curadoria de conteú-
do diferenciadas a pre-
ços acessíveis. Pautas 
como liderança, auto-
liderança, treinamento 
de vendas, gestão de 
tempo, ‘Como pedir 
e receber feedback’, 
entre outros. As al-
ternativas de ensino 
a distância têm sido 
eficazes;

 4) Tenha compromisso 
com os projetos: 
Apesar de questões 
logísticas dificultarem, 
faça o máximo para 
garantir as entregas 
dentro do prazo e na 
qualidade adequada; 
não use soluções palia-
tivas, continue focado 
no processo de vendas 
e de atendimento;

 5) Mantenha o bom 
relacionamento com 
os fornecedores: 
Amplie a visão sobre 
a cadeia produtiva, 
tente negociar com 
os fornecedores, faça 
a sensibilização ade-
quada, mostrando as 
particularidades do 
momento; busque so-
luções conjuntas, una 
forças para garantir 
os negócios. (Fonte: 
https://corporativo.
sp.senac.br).

tua o físico, o atendimento 
em home office acontece no 
ambiente tranquilo do lar e 
é adequado a uma aproxi-
mação mais estreita e a uma 
escuta atenta”, afirma Jonas, 
ao dar algumas dicas para 
melhorar as vendas neste 
momento diferenciado:
 1) Estreitamento de 

relacionamento com 
os clientes: a manu-
tenção da carteira de 
clientes é essencial, 
portanto, sistematize os 
contatos por telefone ou 
via WhatsApp. Enten-
da que possivelmente 
haverá a necessidade 
de estender prazos de 
pagamento, pensando 
na fidelização; ampliar 
a carteira de clientes 
talvez seja ainda mais 
desafiador, faça parte de 
grupos em redes sociais, 

participe de cursos 
on-line e lives, troque 
ideias com profissionais 
renomados para definir 
estratégias;

 2) Atenção à gestão: 
o distanciamento das 
equipes e a questão 
econômica têm impos-
to aos líderes desafios 
imensos. Portanto, 
as palavras de ordem 
são: confiança, traba-
lho assertivo e gestão 
do tempo. Os líde-
res devem auxiliar as 
equipes comerciais 
com a autoliderança, 
com atenção especial 
aos aspectos com-
portamentais. Neste 
sentido, a utilização 
de conceitos de Sales 
Coaching, pode ajudar 
o líder de vendas, em 
manter a confiança no 

Seis motivos para não esperar tudo voltar 
ao normal para cuidar do seu dinheiro

mesma forma que o amanhã sempre 
chega, uma nova crise também sempre 
vem. A economia vive de ciclos e tem 
períodos de crescimento, períodos de 
estagnação e períodos de queda. Isso é 
normal. Cuidar do seu dinheiro agora 
é se prevenir e estar preparada para 
quando outra crise chegar. 

 5) Porque oportunidades aparecem - 
Começar a investir agora e não esperar 
as coisas voltarem “ao normal” é se 
preparar também para oportunidades. 
Quem estava mais preparado para essa 
crise conseguiu até mesmo aproveitar 
as quedas generalizadas e comprar 
ações na Bolsa de Valores (mas para 
isso você precisa ter fundamentos, 
entrar na bolsa sem entender o que 
está fazendo é muito arriscado!). 
Assim como não sabemos quando 
imprevistos vão acontecer, o mesmo 
acontece com as oportunidades. 

 6) Porque sua vida não pode espe-
rar - Quando você deixa pra depois 
o cuidado com o seu dinheiro, você 
está deixando a sua vida pra depois. 
Quem aprende a controlar o próprio 
dinheiro aprende a controlar a própria 
vida.

Cuidar do dinheiro não é sobre controlar 
gastos e aumentar a receita. É sobre realizar 
sonhos. É poder chegar em um momento 
da sua vida em que você pode ser o que 
quiser, fazer o que quiser, estar onde quiser. 
É sobre sua vida. Não é sobre suas finanças. 
A jornada começa quando você decide que 
não tem melhor hora do que agora pra cuidar 
do seu dinheiro. 

Fonte e mais informações: (https://me-
poupenaweb.uol.com.br/).

Validação de Pessoa 
Jurídica para obtenção 
do certificado digital




