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Estamos frente a um cenário que não estava dentro de nenhuma 
previsão. Além do risco da Covid-19 como epidemia, as pessoas e as 
empresas têm outro motivo para se preocupar: o considerável aumento 
dos ataques cibernéticos. Milhões de pessoas estão fazendo uso de 
computadores, notebooks, laptops e smartphones pessoais, para 
continuar a exercer suas atividades de trabalho em suas conexões 
domésticas, normalmente desprovidas de segurança.   

1,6 bilhão de ataques cibernéticos 

Com a crise do Coronavírus, questões relacionadas às finanças mere-
cem ainda mais atenção, pois a instabilidade da economia e mudança 
de comportamento levaram a uma série de demissões, inclusive no 
Brasil. Em tempos tão instáveis, o equilíbrio e a organização ajudam 
a evitar problemas que atrapalham o dia-a-dia e o convívio familiar. 
Com isso, Rebeca Toyama, especialista em bem-estar financeiro traz 
pontos a serem aprimorados na vida de pessoas e famílias que passam 
essas dificuldades. Segundo a pesquisa realizada pela Confederação 
Nacional do Comércio  (CNC), o número de brasileiros endividados 
recuou em maio, passando de 66,6% em abril, para 66,5%.   

Distúrbios financeiros
Sua primeira experiência no varejo provavelmente foi muito diferente 

da mais recente. Antes da internet, você levava moedas para comprar 
doces. Hoje, você clica em "comprar" e espera um pacote chegar à sua 
porta. O varejo certamente mudou muito nas últimas décadas, e continua 
a evoluir de forma extremamente rápida. À medida que as lojas fecham 
e os consumidores exploram opções digitais por conta das imposições 
de isolamento social, muitas marcas estão mudando rapidamente as 
estratégias on-line para alcançar e interagir com os clientes.   

Conectar o varejo físico ao digital
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Negócios em Pauta

Exposição digital 
A Panamericana Escola de Arte e Design acaba de abrir a 

Mostra Digital Formandos Panamericana 2019, com objetivo 
de apresentar os principais trabalhos desenvolvidos por todos 
os alunos dos cursos de formação. No site (https://sites.google.
com/panamericanaead.page/panamericana), é possível visitar 
as obras criadas pelos formandos. A mostra fica disponível 
para visitação enquanto durar a recomendação para o isola-
mento social, trazendo uma seleção com aproximadamente 
170 obras.    Leia a coluna completa na página 3
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FecomercioSP promove webinário sobre 
como ingressar no comércio eletrônico

@Os empresários têm visto o comércio eletrônico como 
uma alternativa para lidar com as adversidades do 

momento, principalmente os Microempreendedores Indivi-
duais (MEIs). A fim de orientá-los sobre as possibilidades de 
ingresso no mercado digital e a otimização de vendas nesse 
ambiente, hoje (30), às 14h, a FecomercioSP, em parceria 
com o Mercado Livre, realiza o webinário E-Commerce ou 
Marketplace: Dicas Práticas para o MEI. O objetivo é apoiar 
esses profissionais com estratégias de marketing digital e 
orientar aqueles que queiram ingressar no e-commerce ou 
em uma plataforma de marketplace, mas não têm experiên-
cia. O webinário será transmitido pelo canal da Federação 
no YouTube: fecomerciosp.   Leia a coluna  completa na 
página 2

AI/FecomercioSP

Semanas atrás, muitos 
consumidores foram surpreendidos 
com a prisão dos proprietários da 
loja online 123 Importados, que 
oferecia produtos por um preço 
bem abaixo do mercado. Segundo a 
Polícia Civil, o esquema afetou cerca 
de 10 mil pessoas em todo o País 
e causou um prejuízo estimado de 
pelo menos R$ 10 milhões. 

Como parte de seu monitoramento do ce-
nário local de ameaças na web, a Kasper-

sky verifica regularmente sites enganosos que 
parecem oficiais, mas não são. Desde março, 
quando o 123 Importados foi identificado 
como fraudulento, a Kaspersky bloqueou o 
acesso de seus usuários à página da loja. De 
acordo com site Vírus Total, os produtos da 
Kaspersky foram os únicos a reconhecer o 
site como uma ameaça. 

Fabio Assolini, analista sênior de segurança 
da Kaspersky no Brasil, explica os motivos 
que levaram a empresa a tomar esta decisão: 

"Ser proativo em cibersegurança inclui 
proteger os nossos clientes contra fraudes 
online, mesmo antes que a ameaça se torne 
notícia. A atividade suspeita relacionada a esse 
site levantou o sinal vermelho sobre as suas 
práticas de negócio, uma vez que vários indi-
cativos observados apontavam para a fraude".

 
"Depois de identificar o site como uma farsa 

e ativar o seu bloqueio em todos os nossos 
produtos, os proprietários da loja começaram 
a nos ameaçar com processo jurídico, caso 
não recuássemos. Isso não é novidade, pois 
os fraudadores costumam recorrer a essas 
táticas para intimidar as empresas de segu-
rança e afastá-las do caminho. No entanto, 
não recuamos, pois a nossa experiência e a 
análise investigativa provaram que estávamos 
certos ao tomar essas medidas para proteger 
os nossos clientes", completa. 

De acordo com Assolini, estes foram os indícios 
que levaram a Kaspersky a categorizar o site 123 

123 Importados: como reconhecer 
ofertas enganosas no e-commerce

Importados como uma ameaça aos usuários. 
Consumidores devem ficar atentos a estes sinais 
para evitar ser vítimas de golpes similares: 

Observe as opções de pagamento: as 
compras do site 123 Importados só poderiam 
ser pagas via boletos bancários. Ainda que 
alguns usuários acreditem que este seja um 
recurso mais seguro, Assolini explica que é 
justamente oposto. Ao contrário dos cartões 
de crédito, os boletos não permitem o rastre-
amento do dinheiro e, consequentemente, o 
estorno aos clientes em caso de fraude. Por 
isso, uma dica de Assolini é que, sempre que 
possível, os clientes optem pelo pagamento 
via cartão de crédito. 

Consulte o CNPJ: nos sites das Juntas Co-
merciais dos estados, é possível que qualquer 
pessoa consulte informações relevantes sobre 
as lojas virtuais. No caso da 123 Importados, os 

especialistas da Kaspersky identificaram uma in-
consistência no capital social declarado no CNPJ. 
A empresa declarava um capital social de R$ 1 
mil. O valor era totalmente incompatível com 
os produtos comercializados. Isso tornava ainda 
mais evidente a má intenção dos vendedores. 

Fique de olho na reputação da loja: 
plataformas online para reclamação de consu-
midores, como Reclame Aqui ou Consumidor.
gov, são uma boa referência para verificar a 
reputação de um e-commerce. Além deles, 
o Procon mantém uma lista de sites a se-
rem evitados, os quais o consumidor pode 
consultar via web. Os produtos Kaspersky 
bloqueiam os sites desta lista desde 2015. 

Assolini acrescenta que, para disfarçar o 
golpe, os criminosos veiculavam publicidades 
massivas na televisão. Eles também enviavam 
produtos de forma aleatória para alguns 
clientes e faziam uma grande propaganda 
das entregas realizadas. Os criminosos ad-
quiriam esses produtos em lojas verdadeiras 
e repassavam aos clientes como se fossem 
seus. O problema é que o valor da nota fiscal 
não era o mesmo que o divulgado nas lojas, 
o que aumentou ainda mais o sinal de alerta. 

Assolini destaca que, desde o início das 
apurações, a Kaspersky vinha compartilhando 
todas essas informações com as autoridades, de 
forma a contribuir com as investigações. Fonte 
e mais informações: (www.kaspersky.com.br).

Para disfarçar o golpe, os 
criminosos veiculavam 
publicidades massivas na 
televisão. Eles também 
enviavam produtos de forma 
aleatória para alguns clientes e 
faziam uma grande propaganda 
das entregas realizadas

DIAgNóSTICO E PROjEçõES

A verdadeira 
competência 
para trabalhar 
em equipe

Por Renato Martinelli

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

PANORAMA 
E PROjEçõES 
bILIONáRIAS 
PARA O SETOR DE 
CONTAbILIDADE 
NO bRASIL     Leia na página 6
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Redução de impostos
O ministro da Economia, Paulo 

Guedes, disse ontem (29) que, 
com uma base ampla de tributação 
– mais pessoas e empresas pagan-
do tributos –, é possível reduzir 
impostos. A reforma criará uma 
redistribuição da carga tributária, 
ampliando a base, e assim será 
possível eliminar e até reduzir 
tributos, como o IPI, extinguindo 
impostos como os cobrados sobre 
eletrodomésticos como fogões, ge-
ladeiras e máquinas de lavar roupa.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/panorama-e-projecoes-bilionarias-para-o-setor-de-contabilidade-no-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-30-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-30-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/a-verdadeira-competencia-para-trabalhar-em-equipe/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/brasil-teve-mais-de-16-bilhao-de-ataques-ciberneticos-em-tres-meses/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saiba-como-identificar-e-tratar-os-disturbios-financeiros/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/aqui-estao-algumas-formas-de-conectar-o-varejo-fisico-ao-digital/
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OpiniãO
Crescimento do 

e-commerce 
requer logística eficaz

Com o avanço 
cada vez maior 
da tecnologia e da 
inovação, é impossível 
falar de e-commerce 
sem associá-lo à uma 
operação logística 
factível. 

E isso tem que estar, 
obrigatoriamente, 
nos holofotes das 

grandes empresas, já que 
dados da Associação Brasi-
leira de Comércio Eletrôni-
co apontam que, para 2020, 
a expectativa é de que o 
comércio eletrônico fature 
R$ 106 bilhões, um marco 
para esse setor tão pujante 
e que movimenta em torno 
de 342 milhões de pedidos. 

Nos últimos anos, o setor 
de logística, com destaque 
para os operadores logísti-
cos, tem se transformado 
para acompanhar o dina-
mismo do e-commerce e 
as constantes mudanças, 
principalmente, no que 
diz respeito às soluções 
tecnológicas e inovadoras. 
Isso tudo para atender ao 
novo tipo de consumidor, 
revendo os modelos de 
distribuição e da malha 
logística. 

Esse cenário se intensifi-
cou ainda mais e passou por 
uma rápida transformação 
digital reflexo da COVID-19, 
que acelerou negócios e 
fez com que empresas até 
então majoritariamente 
atuantes no B2B mudassem 
a estratégia comercial e se 
aproximassem rapidamente 
dos consumidores, passan-
do a atuar no setor B2C. 

Empresas do segmento 
logístico têm se preparado 
cada vez mais desenvolven-
do soluções multicanais que 
envolvem a preparação para 
o varejo e o comércio eletrô-
nico, controle e qualidade 
dos produtos, embalagem, 
personalização de pedidos, 
soluções de transporte, 
bem como a gestão de de-
voluções. 

Muitas vezes, as compa-
nhias encontram desafios 
para administrar suas ca-
deias logísticas e acom-
panhar o crescimento do 
e-commerce. Os principais 
problemas verificados nesse 
aspecto envolvem canais 
de distribuição e tempo de 
resposta dos processos. A 
sazonalidade é um desafio 
muito grande, ou seja, pe-
ríodos de maior demanda 
como Páscoa, Dia das Mães, 

Dia das Crianças e Natal. 
Para driblar essa questão, 

os operadores logísticos 
desenvolvem operações 
multiclientes, conseguin-
do assim absorver muito 
mais variações do que um 
centro de distribuição de-
dicado, disponibilizando 
informação em tempo real 
e visibilidade total dos pro-
cessos. O desenvolvimento 
de plataformas híbridas 
para atender o comércio 
eletrônico tanto no B2B 
como no B2C é uma das 
inúmeras soluções desen-
volvidas por empresas que 
atuam com armazenagem e 
supply chain. 

Após um período de in-
visibilidade, a logística tem 
se tornado uma parcei-
ra comercial importante, 
principalmente, para o 
e-commerce. Ao tomar de-
cisões de compras online, os 
consumidores consideram 
as condições de entrega 
e devolução dos pedidos, 
ainda mais agora, com o au-
mento enorme do comércio 
virtual, reflexo do isolamen-
to social imposto pelo novo 
Coronavírus. Eles querem 
receber com cada vez mais 
velocidade e agilidade. 

Sendo assim, a logística 
eficiente ajuda a criar a 
lealdade dos compradores. 
Inversamente, atrasos ou 
erros logísticos podem 
prejudicar consideravel-
mente a reputação de um 
revendedor ou fabricante. 
A automação e a transfor-
mação digital são fatores 
primordiais para as empre-
sas que atuam no segmento 
de logística. Os operadores 
têm buscado de forma in-
cessante mais tecnologia e 
modernização para aumen-
tar a produtividade. 

O avanço da digitalização 
das atividades e dos pro-
cessos, investimentos na 
robotização e no gerencia-
mento da distribuição são 
primordiais para acompa-
nhar o crescimento desse 
mercado. Diante do novo 
comportamento de compra 
do consumidor, é inegável 
que o e-commerce veio 
para ficar. Todos os elos da 
cadeia logística precisam 
estar atentos para oferecer 
serviços cada vez mais cus-
tomizados e estruturados 
para atender às necessi-
dades desse segmento tão 
importante da economia. 

(*) - É presidente da 
FM Logistic do Brasil.

Ronaldo Fernandes da Silva (*)

As grandes empresas de 
tecnologia e o meio ambiente

Vivaldo José Breternitz (*)

Atualmente, as grandes empre-
sas de tecnologia, as Big Tech, 
estão mostrando preocupações 

com o meio ambiente. Não sabemos se 
isso é apenas “greenwashing” ou se a 
pressão da opinião pública, gerando um 
movimento que vem sendo chamado 
“antitech” ou ainda, a real preocupação 
dos executivos dessas empresas é o 
que está levando-as a agir assim. De 
qualquer forma, esse é um bom sinal, 
pois essas companhias tem dinheiro 
e poder para influenciar a tomada de 
medidas positivas nessa área.

O aspecto mais visível dessa preocu-
pação é o combate aos gases que geram 
o efeito estufa. Estima-se que desde 
1750 a atividade humana liberou mais 
de 2 trilhões de toneladas desses gases 
na atmosfera. Mais de três quartos dis-
so é dióxido de carbono, com a maior 
parte desse material tendo sido emitida 
a partir de meados da década de 1950. 

Isso é mais carbono do que a natu-
reza pode absorver e, todos os anos, a 
humanidade gera mais 50 bilhões de 
toneladas métricas adicionais de gases 
de efeito estufa. Esses gases não são 
dissipados em anos ou décadas; depois 
que o excesso de carbono entra na 
atmosfera, transcorrem milhares de 
anos até que eles deixem de causar 
efeitos daninhos.

Dentre as grandes empresas de tec-
nologia que estão anunciando providên-
cias a respeito, destacam-se a Microsoft 
e a Apple. A primeira delas diz que até   
2030 será negativa em carbono, ou seja, 
executará ações que levarão  a uma 
absorção de carbono maior que o que 
emitirá e que, até 2050, removerá do 
ambiente todo o carbono que  emitiu 
diretamente ou por consumo de energia 
elétrica desde que foi fundada em 1975.

Já a Apple, acaba de anunciar que 
pretende, também até 2030, fazer 
com que haja um empate entre suas 
emissões e absorção de carbono, 
situação chamada “zero emissões”. 
Esse empate levará em consideração 
também as atividades das empresas 
que fabricam os produtos que levam 
a marca Apple; a tarefa da empresa 
é mais difícil que a da Microsoft, por 
envolver terceiros e um volume maior 
de operações fabris.
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Empresas 

&

“Estima-se que 
desde 1750 a 

atividade humana 
liberou mais de 2 

trilhões de toneladas 
de gases na 

atmosfera. Mais de 
três quartos disso é 
dióxido de carbono, 

com a maior parte 
desse material 

tendo sido emitida a 
partir de meados da 
década de 1950.”

computadores geram muito calor e 
tem problemas para funcionar em 
ambientes aquecidos. 

Além disso, os “data centers” con-
centram-se no hemisfério norte, onde 
parte considerável da energia elétrica é 
produzida a partir da queima de carvão 
e petróleo, grandes geradores de gases 
causadores do efeito estufa. 

Nessa área a ideia é tornar o “har-
dware” e os sistemas de refrigeração 
mais eficientes, bem como acelerar o 
uso de energias renováveis, como a 
solar e a eólica.

Numa escala menor, são desejáveis 
o aumento do uso de materiais reci-
cláveis na produção de “hardware” e 
maior conscientização da sociedade 
a respeito do assunto. Também são 
importantes providências de empresas 
como o Facebook no sentido de mitigar 
a desinformação acerca de mudanças 
climáticas, pois cientistas estão aler-
tando, há bastante tempo, que se as 
emissões de gases não forem cortadas 
pela metade até 2030, os danos à na-
tureza serão trágicos e irreversíveis. 

Aos governos, cabe seguir o exemplo 
da União Europeia, que determinou aos 
países que a compõem providências 
para que uma situação de zero emissões 
seja atingida até 2050.

(*) É Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

“Greenwashing”, neologismo derivado das palavras “green”, verde, e “whitewash”, branquear ou encobrir, 
é um termo utilizado para indicar o uso de técnicas de “marketing” e relações públicas para expressar 
uma falsa preocupação de empresas, governos ou pessoas com o meio ambiente.

Essa redução pode ser obtida de 
diversas maneiras, desde reflorestando 
áreas devastadas até aperfeiçoando 
processos industriais, porém as me-
didas que trarão maior impacto deve-
rão se concentrar nos “data centers” 
dessas e de outras grandes empresas: 
cerca de 1% de toda a energia elétrica 
produzida no mundo vai para essas 
instalações, sendo utilizada não ape-
nas para fazer as máquinas funciona-
rem mas também para refrigerá-las; 

Freepik
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Destaque em relatório internacional 
ISG Provider Lens™

@A Matrix, empresa provedora de cloud computing e serviços 
gerenciados, foi destaque no último relatório ISG Provider 

Lens™. De acordo com a pesquisa realizada no início da pandemia, 
a empresa foi considerada uma estrela em ascensão no segmento 
de serviços gerenciados e obteve posicionamento em outros dois 
quadrantes do estudo. Segundo o relatório ISG Provider Lens™ 
Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions 
- Brazil 2020, que avaliou 59 provedores brasileiros, o mercado de 
hospedagem gerenciada reverteu a tendência observada nos anos 
anteriores. Neste ano, o ISG observou um interesse crescente entre 
os provedores de melhorar seus serviços gerenciados e instalações 
de data center (www.matrix.com.br).

Evento gratuito sobre Tech Writing aborda 
profissão que tem ganhado destaque

@A profissão de Tech Writing tem ganhado destaque no mercado 
brasileiro, tanto que as empresas de tecnologia buscam, cada 

vez mais, por esses profissionais. Na VTEX, plataforma de comércio 
digital que mais cresce no mundo, colaboradores de diversas forma-
ções estão se desenvolvendo na área. A área equilibra habilidades 
técnicas e escrita clara, buscando simplificar a complexidade da 
tecnologia. Ainda pouco falado no país, o tema será abordado em um 
evento gratuito no dia 30 de julho, idealizado por três profissionais 
da área: Mariana Moreira, Tech Writer da Zup Innovation, Juliana 
Meyer e Breno Barreto, ambos da VTEX. O primeiro meetup da 
comunidade será aberto ao público e acontecerá hoje (30), a partir 
das 19h. Voltado para comunicadores e interessados no assunto, o 
evento abordará o que é ser Technical Writer e as habilidades que um 
profissional da área precisa ter. “Nossa ideia é dividir com as pessoas 
as nossas impressões sobre a profissão, compartilhar vivências e, cada 

vez mais, fortalecer nosso ramo de atuação no país”, revela Breno 
(meet.google.com/irg-vptp-bwy).

Notebook gamer

@A Lenovo, empresa líder no fornecimento de tecnologia inteligente, 
anuncia o lançamento do Lenovo IdeaPad Gaming 3i, notebook 

com foco no público gamer. Voltado a jogadores que buscam alto 
desempenho para os mais variados tipos de jogos, o novo notebook 
da Lenovo alia performance e design diferenciado.Para entregar uma 
experiência com alta qualidade dos jogos com os gráficos mais deta-
lhados, o Lenovo IdeaPad Gaming 3i é equipado com placa de vídeo 
dedicada NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB, processador Intel® 
Core i7 de 10ª geração, até 16GB de memória RAM (expansível até 
32GB), 512GB de SSD M.2 PCIe NVMe, que garante dez vezes mais 
velocidade na leitura e escrita de dados do que HDD SATA. Conta com 
um slot extra de SSD que pode ser adicionado até 1TB ou HDD até 
2TB (https://www.lenovo.com).

Ikesaki reformula loja online com uso de 
inteligência artificial

@A Ikesaki, rede de hiperlojas do profissional de beleza, acaba de 
lançar uma série de experiências inovadoras em seu e-commerce. 

Além de ganhar acessibilidade na língua brasileira de sinais por meio 
da plataforma Hand Talk, o site da varejista implementou experiên-
cias inovadoras com o uso de inteligência artificial, a fim de entregar 
conteúdo personalizado de acordo com cada tipo de navegação, em 
uma experiência única para cada cliente.  “O site Ikesaki passa a mu-
dar para cada cliente, de acordo com seu interesse, em um processo 
contínuo de personalização”, explica Edilaine Godoi, Head de Digital 
da Ikesaki (https://www.ikesaki.com.br/).

ricardosouza@netjen.com.br

Rede social para desabafo e 
apoio emocional

Aos 22 anos, a publicitária 
Sarah Pires fundou a rede 
social Sunas que, fundamen-
tada na empatia e no suporte 
emocional, tornou-se um 
espaço no qual os usuários 
podem desabafar, comparti-
lhar sentimentos, experiên-
cias e ter acesso ao apoio de 
profissionais da saúde.

Apenas 100 dias após ser 
disponibilizada na internet, 
a plataforma já conta com a 
participação de centenas de 
usuários anônimos e mais de 
100 profissionais da saúde para 
dar apoio emocional gratuito. 

Segundo Sarah, a estimativa 
é de que, até o fim do ano, a 
rede social seja utilizada por 
cerca de 10 mil usuários e 300 
profissionais da saúde.

Com o propósito de dis-
seminar apoio e facilitar 
o acesso a conteúdos que 
explicam questões relacio-
nadas à saúde mental ao 
maior número possível de 
pessoas, a plataforma  é 
gratuita  e tem como objetivo 
principal ajudar pessoas no 
Brasil e, posteriormente, em 
todo o mundo (https://www.
sunas.com.br).
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D - Turismo e Eventos
Acaba de ser lançada a plataforma Bureau Mundo voltada para ações e 
eventos digitais de turismo e outros segmentos. Com o apoio da revista 
Viajar Pelo Mundo e do portal Lugares Pelo Mundo, ela nasce como um 
espaço virtual, que pode ser aproveitado por consumidores, profissio-
nais de turismo e empresários. Ao conectar pessoas com propósitos, 
cria sinergia e cooperação entre empresas, associações e destinos com 
seus diferentes públicos, incentivando o networking. É uma vitrine para 
que as organizações possam comunicar suas campanhas, lançar cursos 
sobre seus produtos e serviços, produzir canais personalizados e outros 
materiais institucionais, além de organizar eventos totalmente digitais. 
Saiba mais em (www.bureaumundo.com). 

E - Retomada dos Negócios
A Sky.One anuncia nova websérie para ajudar as empresas no processo 
de retomada dos negócios. Intitulada “2ª Temporada 2020”, a iniciativa 
discute temas importantes adaptados ao contexto de cada segmento de 
mercado, como Financeiro, Educação, Saúde, Logística, entre outros. 
A ideia é apresentar ferramentas, técnicas, conteúdos e recursos para 
contribuir com o processo de adaptação das empresas ao chamado novo 
normal. Os primeiros seis episódios serão divulgados nas redes sociais 
da Sky.One, sendo que a inscrição é gratuita em (https://skyone.elore.
com.br).

F - Enfermagem Pediátrica 
A UFSCar prorrogou o prazo para inscrições no I Curso de Especialização 
em Enfermagem Pediátrica. A oportunidade é voltada para enfermeiros 
que atuam ou pretendem atuar na área. A turma terá início no dia 1º 
agosto, em aula online. As primeiras disciplinas serão realizadas a dis-
tância e as atividades presenciais começarão em 2021. Com abordagem 
inovadora e humanística, o curso visa o aprofundamento de conheci-
mentos teórico-práticos em Enfermagem Pediátrica, seja na atenção 
primária, ambulatorial ou hospitalar, e abordará temas emergentes na 
saúde da criança, como adoecimento mental e cuidados paliativos. Mais 
informações (https://bit.ly/3eyYfUG).

A - Prevenção e Convivência
O Centro Universitário Internacional Uninter e a biomédica Aline 
Ruiz, em parceria com o Instituto Wilson Picler, lançaram o curso 
gratuito ‘‘Boas práticas em domicílio – Prevenção e convivência com 
a Covid-19’’. O intuito é orientar a sociedade para que o combate ao 
vírus seja ainda maior e mais eficaz. O curso mostra como devemos 
agir neste período e, o mais importante, como lidar com pessoas que 
estão infectadas dentro de casa. Mostra também, como proteger os 
indivíduos do grupo de risco, garantindo que mesmo que um dos 
moradores tenha que sair, que exista um cuidado especial para não 
contaminar os demais. Para saber mais basta acessar o link (https://
www.uninter.com/extensao/gratuitos/). 

B - Retorno ao Trabalho
A Associação Brasileira de Recursos Humanos desenvolveu o e-book 
“Boas Práticas para Retorno ao Trabalho”. O material visa ser uma fon-
te de referência e apoio para as empresas que buscam soluções para 
adaptação ao cenário pós-pandemia, desde iniciativas relacionadas ao 
protocolo de segurança até estratégias de engajamento de pessoas. 
Nesse novo cenário, profissionais de RH devem se preparar para lidar 
com situações previsíveis ou não, e contar com estratégias para engajar 
colaboradores independentemente do meio. Disponível para download 
no site (https://www.abrhbrasil.org.br/cms/formulario-e-book/).

C - Networking e Negócios
Estão abertas as inscrições para o Empretec Summit Brasil 2020, 
evento do Sebrae que vai reunir especialistas renomados do mercado 
para abordar temas como inovação, liderança, empreendedorismo, 
comunicação, produtividade no trabalho, desafios e oportunidades no 
novo cenário trazido pela pandemia. Alguns nomes já confirmados são:-
Geraldo Rufino, fundador da JR Diesel, Gustavo Ziller, co-fundador da 
Kili Ventures e Jaqueline Weigel, futurista e humanista; Erika Linhares, 
líder do movimento #nomimimi, entre outros. A expectativa é reunir 
6 mil participantes no evento que é 100% online e interativo e será 
realizado entre os dias 18 e 20 de agosto. Informações e inscrição pelo 
site: (http://oferta.sebraemg.com.br/empretec-summit).

G - Setor de Festas 
A pandemia fez o mercado de festas sociais e eventos parar. Um primei-
ro semestre com centenas de eventos adiados e cancelados. Com isso, 
milhares de profissionais autônomos, freelancers que dependiam desses 
eventos, ficaram, desde março, sem renda alguma e sem perspectivas 
para o segundo semestre. Assim nasceu o projeto ‘ComerAmorAção’, que 
visa arrecadar fundos para garantir que todos os cadastrados recebam, 
mensalmente, cesta básica e produtos essenciais de higiene. Na lista 
estão garçons, copeiras, floristas, profissionais de limpeza, técnicos de 
som, luz, assistentes de montagem, carregadores, produtores, bartenders, 
seguranças, manobristas e tantos outros que diariamente trabalham para 
realizar eventos. Saiba mais e colabore em: (www.comeramoracao.com.br).

H - Liberdade e Democracia 
Jorge Paulo Lemann, Yvonne Cagle, Jefferey Tucker, Hernan Kazah... O 
que esses nomes têm em comum? Além de serem referências em suas 
respectivas áreas de atuação, todos são presenças confirmadas no 7º 
Fórum de Liberdade e Democracia, evento promovido pelo Instituto de 
Formação de Líderes de São Paulo que acontece nos próximos dias 1º, 
2 e 3 de setembro. Pela primeira vez, o evento será realizado de forma 
totalmente virtual, ao custo simbólico de R$ 17,76 —referência ao ano 
de independência dos Estados Unidos. Para adquirir o ingresso e para 
mais informações, acesse: (https://www.forumsp.org/).

I - Polo Moveleiro
Industriais, fornecedores, lojistas, representantes comerciais e entidades 
de classe do setor moveleiro receberam um comunicado sobre a estrutura 
que está sendo planejada para a Movelpar 2021 – Feira de Móveis, Ele-
tro e Decoração, em Arapongas/PR, polo moveleiro nacional. O evento, 
de 25 a 28 de janeiro, vai marcar o reinício das feiras do setor depois 
de um ano de eventos adiados ou cancelados. Os modelos de estandes 
serão abertos e arejados, baseados em orientações e regras estipuladas 
pela saúde pública. A ordem é reinventar o mercado e adicionar novas 
possibilidades. Saiba mais: (http://movelpar.com.br).

J - Programa de Estágio 
A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens 
do Brasil, acaba de abrir inscrições para o seu Programa de Estágio.  As 
inscrições e todo o processo devem ser realizados através da plataforma 
(eureca.me), em “Oportunidades Abertas”, “Estágio Klabin 2020 - 2a 
edição, ou pelo link: (https://oportunidades.eureca.me/#!/op/estagio-kla-
bin-2020-2). Podem se inscrever estudantes universitários de diversas áreas 
(Engenharia, Psicologia, RH, Pedagogia, Comunicação, Dados, Estatística, 
Matemática, Computação, TI, Administração e outras), com formação 
entre agosto/2021 a agosto/2022, cursando a partir do penúltimo ano.

5G: uma revolução na vida urbana 
e nos novos modelos de negócios 

Antes da pandemia da 
Covid-19, o mundo já 
estava orientado a uma 
ótica voltada à adoção da 
Transformação Digital, 
mas com uma velocidade 
menor.

É fato que a crise de 
saúde pública mundial 
acelerou o processo de 

digitalização. Mas, o potencial 
de novos negócios gerados em 
decorrência do Coronavírus só 
vai ganhar força com um novo 
padrão de internet: o 5G. Po-
demos dizer que a tecnologia 
de quinta geração suportará, 
com velocidade, as inovações 
e novidades trazidas, mudan-
do, definitivamente, o nosso 
modo de pensar em novas 
tecnologias. 

O 5G como padrão para 
internet móvel irá mudar com-
pletamente o que vivemos nas 
etapas anteriores. No passado, 
o 2G permitiu o envio de SMS 
e e-mails sem a necessidade de 
um computador. Já o 3G ende-
reçou o compartilhamento de 
fotos e vídeos. E, em seguida, 
o 4G - geração que vivemos até 
hoje - possibilitou um ganho 
de velocidade sem preceden-
tes, permitindo a realização 
de atividades on-line e, ou, 
o download de arquivos com 
agilidade. 

Já a tecnologia de quinta 
geração (5G), que possui uma 
velocidade considerada 20 ve-
zes maior que o 4G, permitirá 
uma sociedade ultra conectada, 
fomentando diretamente novos 
modelos de negócios e permitin-
do estabelecer uma nova relação 
entre a tecnologia e as pessoas. 

Graças à sua característica 
técnica, que vai além das fun-
ções tradicionais de telefonia e 
conexão móvel, a principal van-
tagem do 5G será sustentar o 
uso exponencial de tecnologias 
como IoT (do inglês, Internet 
das Coisas), Realidade Virtual 
e Inteligência Artificial e, com 
isso, possibilitar o desenvol-
vimento das Smart Cities e 
da oferta de serviços com um 
milhão de equipamentos co-
nectados por metro quadrados, 
menos de 10 milissegundos 
de latência, entre outras no-
vidades. 

Com a sociedade mais conec-
tada, o 5G fomentará, sobretu-
do, a melhoria da qualidade de 
vida urbana com casas conecta-
das, carros autônomos, drones 
para serviços de entregas, de-
livery automatizado enquanto 
acelerador de atividades que 
podem ser desenvolvidas em 
casa, melhor qualidade de 
vídeo para serviços de aten-
dimento a partir de qualquer 

localidade, gerenciamento de 
tráfego e segurança em tempo 
real e uso massivo de inteli-
gência artificial para acelerar 
análises dos dados e traçar 
decisões e ou, tendências de 
comportamento, entre outros. 

O 5G é a premissa para que, 
de fato, as Smart Cities saiam 
do papel. Como podemos ima-
ginar, por exemplo, eliminar o 
congestionamento de tráfego, 
se a troca de dados entre os 
agentes móveis é congestiona-
da? Como os carros autodirigi-
dos, outra inovação esperada 
para o futuro, podem trocar 
informações em tempo real 
entre si ou entre dispositivos 
móveis de pedestres, evitando 
possíveis colisões? 

Enquanto em alguns países 
da Ásia, Europa e cidades dos 
Estados Unidos a internet 5G já 
está sendo implantada, no Bra-
sil o tema segue em discussão. 
A Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) prevê o 
leilão das redes 5G para o final 
de 2020, prazo que tem gerado 
expectativas e confiança de que 
a tecnologia não vai demorar 
a se estabelecer no Brasil. Em 
contrapartida, o Annual Inter-
net Report de 2020, publicado 
pela Cisco, projeta que o Brasil 
deve chegar a 2023 com apenas 
6% das conexões com 5G. 

Mesmo com a prevalência 
do 4G, o primeiro passo já foi 
dado - a proposta para o edital 
de leilão da nova frequência. 
Somado a isso, a partir de 
agora, as prestadoras de tele-
fonia poderão implantar redes 
com a tecnologia 5G utilizando 
equipamentos que operam nas 
faixas que elas já utilizam (4G, 
3G, 2G e TDMS) desde que os 
produtos atendam aos requi-
sitos publicados pela Anatel. 

A propósito, todas as grandes 
operadoras de telecomunica-
ções do Brasil já têm cidades 
de teste com cobertura 5G e os 
relatórios dos resultados alcan-
çados até agora são realmente 
contundentes. 

A consciência de que esta 
nova geração irá possibilitar, 
definitivamente, a melhoria da 
relação entre as cidades e as 
pessoas, além da aceleração da 
adoção de soluções inovadoras 
e disruptivas, servindo como 
uma fonte de inspiração para 
novos e inimagináveis modelos 
de negócio, representa uma 
alternativa muito importante, 
se não a mais esperada, para su-
portar os avanços tecnológicos 
obtidos com a Transformação 
Digital. Uma nova revolução 
tecnológica está começando! 

(*) - É sales director da Engineering, 
companhia global de Tecnologia 

da Informação e consultoria 
especializada em Transformação 

Digital (www.engdb.com.br).

Michele Liguoro (*)

O trabalho em casa foi 
estratégia adotada por 46% 
das empresas durante a 
pandemia, segundo a Pes-
quisa Gestão de Pessoas na 
Crise da Covid-19. O estudo 
elaborado pela Fundação 
Instituto de Administração 
(FIA) coletou dados de 139 
pequenas, médias e grandes 
empresas que atuam em 
todo o Brasil. O percentual 
foi maior no ramo de ser-
viços hospitalares (53%) e 
na indústria (47%). Entre 
as grandes empresas, o ín-
dice das que colocaram os 
funcionários em regime de 
home office ficou em 55% e 
em 31%, entre as pequenas. 

Cerca de (33%) adotou um 
sistema parcial de trabalho 
em casa, valendo apenas 
em alguns dias da semana 
e, 41% dos funcionários das 
empresas foram colocados 
em regime de home office, 
quase todos os que teriam 
a possibilidade de trabalhar 
a distância, que somavam 
46% do total dos quadros. 
No setor de comércio e ser-
viços, 57,5% dos empregados 
passaram para o teletrabalho, 
nas pequenas empresas o 
percentual ficou em 52%.

Outra estratégia que teve 
destaque entre as empresas 
foi a antecipação de férias, 
adotada por 46% das compa-

Segundo pesquisa, 67% tiveram 
dificuldades no início do teletrabalho.
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Após quatro meses em 
queda, o índice volta 
a apresentar cresci-

mento em médias móveis 
trimestrais, de 65,7 pontos 
para 76,3 pontos. “A con-
fiança da indústria de trans-
formação segue avançando 
impulsionada pela diminui-
ção do pessimismo para os 
próximos três meses. Porém, 
o grau de insatisfação com o 
momento presente perma-
nece elevado. 

Nesse mês, chama a aten-
ção a recuperação dos indi-
cadores de produção pre-
vista e emprego previsto 
sugerindo novamente que, 
na opinião dos empresários, 
o terceiro trimestre tende a 
ser melhor do que o anterior. 
Contudo, o baixo patamar 
do indicador de tendência 
dos negócios reflete cautela 
em relação à velocidade e 

Na opinião dos empresários, o terceiro trimestre tende a ser 
melhor do que o anterior.
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Fifa 
disponibiliza 
US$ 1,5 bi 
para ajudar 
futebol

A Fifa anunciou ontem 
(29) que disponibilizou US$ 
1,5 bilhão para ajudar as 
federações e confederações 
membros com os prejuízos 
causados pela pandemia. 
Segundo a entidade, a quan-
tia será repassada por meio 
de um sistema de doações 
e empréstimos combinados. 
Eles acontecerão sob rígidos 
requisitos de conformidade.

Cada federação membro 
da Fifa se beneficiará de 
uma doação de US$ 1 milhão 
para incentivar a retomada 
das atividades e outros US$ 
500 mil que serão destinados 
para o futebol feminino. 
Além disso, a Fifa realizará 
empréstimos sem juros de 
até US$ 5 milhões para as 
suas 211 associações e seis 
confederações membros 
para aliviar o impacto cau-
sado pela Covid-19.

O plano de ajuda foi apro-
vado em junho pelo Conselho 
Executivo da Fifa.

O presidente da Fifa, Gian-
ni Infantino, afirmou que 
“este plano é um exemplo 
de solidariedade e compro-
misso do futebol em tempos 
sem precedentes” (ANSA).

Projeção de recuperação de produção 
aumenta confiança da indústria

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da FGV cresceu 12,2 pontos em julho, alcançado 89,8 pontos, a 
segunda maior variação positiva da série histórica

9,9 pontos, para 89,1 pontos, 
ambos ainda se mantêm em 
nível abaixo de março. Nos 
últimos três meses, o IE re-
cuperou aproximadamente 
78% das perdas observadas 
em março e abril, enquanto 
o ISA apenas 65%. 

Entre os indicadores que 
compõem o IE, produção 
prevista e emprego previsto 
variaram 16,1 pontos e 16,5 
pontos respectivamente, 
para 99,0 pontos e 93,0 
pontos, recuperando grande 
parte da perda observada em 
março e abril (99% e 81%). 
Em compensação, o indica-
dor que mede o otimismo dos 
empresários com a evolução 
do ambiente de negócios nos 
seis meses seguintes avan-
çou 9,6 pontos, para 80,1 
pontos, e recuperou apenas 
46% das perdas no mesmo 
período (AI/FGV).

consistência da recuperação 
dada incerteza ainda muito 
elevada”, comenta Renata de 
Mello Franco, economista do 
FGV IBRE. 

Em julho, 18 dos 19 seg-
mentos industriais pesquisa-
dos tiveram aumento da con-
fiança. O resultado decorre 

de melhor avaliação dos 
empresários em relação ao 
momento e, principalmente, 
a diminuição do pessimismo 
para os próximos três e seis 
meses. O Índice de Expecta-
tivas subiu 14,3 pontos, para 
90,5 pontos enquanto o Índi-
ce de Situação Atual cresceu 

Home office foi adotado por 
46% das empresas na pandemia

nhias, com maior adesão das 
grandes (51%) e do setor de 
serviços hospitalares (80%). A 
redução da carga de trabalho 
com redução de salário foi 
usada por 23% das empresas e 
12% disseram que tiveram que 
demitir durante a pandemia.

O estudo aponta que 67% 
das companhias relataram 
dificuldades em implantar o 
sistema de home office.

A familiaridade com as 
ferramentas de comunicação 
foi apontada como obstáculo 
por 34% das empresas, assim 
como o comportamento dos 
funcionários ao acessarem os 
ambientes virtuais (34%). A 
atuação das áreas de tecnolo-
gia da informação foi um ponto 
levantado como dificuldade 
por 28% das empresas. Poucas 
empresas ofereceram suporte 

material aos funcionários 
para implantação do tele-
trabalho: 9% ajudaram nos 
custos de internet e 7%, nos 
custos com telefone.

Apesar das dificuldades, 
50% das empresas disseram 
que a experiência com o 
teletrabalho superou as ex-
pectativas e 44% afirmam que 
o resultado ficou dentro do 
esperado. No entanto, pouco 
mais de um terço (36%) disse 
que não pretende manter o 
trabalho a distância após o 
fim da pandemia. Um per-
centual semelhante (34%) 
tem a intenção de continuar 
com o teletrabalho para até 
25% do quadro. O restante 
(29%) quer manter o home 
office para pelo menos 50% 
do quadro ou até todos os 
funcionários (ABr).
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Por que a COVID-19 pode 
acelerar a entrada de 

investidores no futebol?

Estamos hoje em 
meio a um momento 
importante na história 
da humanidade, mas 
também do futebol 
brasileiro 

A afirmação soa dramá-
tica, mas nem tanto se 
pensarmos que a CO-

VID-19 pode ser o acelerador 
definitivo para muitas das 
mudanças estruturais com 
as quais o nosso futebol vem 
flertando há algum tempo.

O contexto atual envolve 
uma agenda positiva para a 
flexibilização dos modelos 
societários no futebol, gra-
ves crises de liquidez nos 
clubes, muito potencializa-
das pela COVID-19, que já 
gerou demissões e cortes de 
gastos drásticos, e histórica 
desvalorização do Real.

De modo que, pela pri-
meira vez, investidores ins-
titucionais, grandes clubes 
globais, venture capitals e 
até mesmo investidores-anjo 
podem vislumbrar novos 
caminhos neste setor. Ape-
sar de todas as questões 
estruturais, o futebol é o 
conteúdo mais endemica-
mente enraizado na cultura 
brasileira, tomando boa 
parte da vida dos quase 150 
milhões de torcedores, esti-
mulando consumo, gerando 
aproximadamente 150 mil 
empregos e movimentando 
uma diversidade de indús-
trias em seu entorno.

Se antes do estouro da 
COVID-19 as alternativas 
trazidas pelo modelo “Clu-
be-Empresa” e a presença 
de novos investidores já 
eram bastante atrativas 
aos olhos de muitos, após 
os problemas de liquidez 
hoje enfrentados, incluindo 
suspensão de pagamentos 
de patrocínios, direitos de 
transmissão, queda em até 
50% no número de sócios-
torcedores e eliminação da 
receita de bilheteria, proje-
tamos que a ampla discussão 
sobre a regulamentação do 
“Clube-Empresa” tenda a 
se acelerar uma vez que o 
combate à COVID-19 esteja 
melhor endereçado. 

Com isso, o futebol bra-
sileiro pode entrar em um 
período de grande ajuste es-
trutural, dentro do qual virar 
empresa não resultará em 
obrigatoriamente se tornar o 
PSG ou o Manchester City do 
Brasil, mas poderá garantir 
um cenário de maior saúde 
e estabilidade financeira que 
proporcionará melhorias a 
todos os envolvidos na ca-
deia no período pós-COVID 
e em seus desdobramentos.

O processo de abertura 

do mercado já começou: o 
bem sucedido caso de fusão 
do tradicional Bragantino 
com a Red Bull, que já em 
2019 fez ótima campanha e 
conquistou o acesso à Série 
A do Brasileiro, tem forte 
viés de ineditismo e abre a 
porta para outras negocia-
ções deste tipo. Como o Red 
Bull, outros clubes já estão 
organizados para a transição 
pro modelo corporativo, se 
preparando para receber 
investimentos e reestru-
turar suas operações em 
modelos mais eficientes e 
profissionais.

A oportunidade é clara 
para o investidor: o princi-
pal mercado exportador de 
futebol do mundo encontra-
se em crise financeira e de 
gestão, ambas acentuadas 
pela COVID-19, que acele-
rou os problemas de liquidez 
dos clubes brasileiros, com 
mercado consumidor su-
baproveitado e possibilidade 
de aceleração de receitas 
de direitos de transmissão 
no futuro, fazendo com 
que o valor de seus ativos 
esteja abaixo do patamar 
projetado. 

Do outro lado, o contexto 
político-legislativo apresen-
ta perspectivas interessan-
tes já no curto prazo. Ao 
realizar negócios no Brasil, 
o investidor se deparará 
com um mercado de moeda 
enfraquecida e que possui 
amplas oportunidades de 
geração de receitas tradi-
cionais, novas alternativas 
no ambiente digital e no 
relacionamento com marcas. 

Ao mesmo tempo, os bai-
xos custos de manutenção 
da atividade esportiva, quan-
do comparados aos merca-
dos europeu e americano, 
e a vasta oferta de talentos 
no Brasil, criam um cenário 
atrativo para a prospecção 
de talentos, com potencial 
de revenda e utilização no 
mercado do futebol global. 

Além de ser atrativo do 
ponto de vista de geração de 
valor para o novo investidor 
e acionistas, o país tem uma 
população absolutamente 
apaixonada pelo esporte, 
criando uma base sólida de 
consumidores e potenciais 
novos fãs para marcas es-
trangeiras em expansão. 

Por tudo isso, a COVID-19 
pode ser o acelerador de-
finitivo para atrair capital 
novo e estruturar o principal 
conteúdo e entretenimento 
brasileiro em uma nova 
realidade profissional que 
permita a ele acessar o seu 
máximo potencial.

(*) - É sócio-fundador da OutField, 
uma consultoria focada nos negócios 

do esporte e do entretenimento. 

Pedro Oliveira (*)

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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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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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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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianases 

Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MALCOLM GABRIEL HARBAn DOS SAnTOS, profissão: operador 
de CD, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1993, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Sergio Paulo dos Santos e de Gabriele 
Rose Harban. A pretendente: AMAnDA CARDOSO LOPES DuRIzzO, profissão: 
operadora de telemarkenting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Wanderley Lopes Durizzo e de Cristiane Cardoso Batista.

O pretendente: JOSÉ FELIx BEzERRA, profissão: eletricista, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 16/10/1956, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonia Felix Bezerra da Silva. A pretendente: VERA 
LúCIA MOISÉS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Araxá, MG, data-
nascimento: 03/01/1955, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Vicente Moíses e de Alzira Dias Moisés.

O pretendente: JOSÉ CLAuDEnOR DE JESuS SAnTOS, profissão: ajudante de 
pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Tobias Barreto, SE, data-nascimento: 
08/03/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Monteiro 
dos Santos e de Maria Dinalva de Jesus Santos. A pretendente: MônICA REJAnE 
SOARES DO nASCIMEnTO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
José do Egito, PE, data-nascimento: 03/02/1987, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Ademir Sobrinho e de Carmen Cleide Soares do Nascimento.

O pretendente: ALEF FERnAnDES PEREIRA, profissão: barbeiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Gonçalves Pereira e de Luciana Aparecida 
Fernandes. A pretendente: EVELyn SOuSA nASCIMEnTO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Rufino do Nascimento e de 
Monica Sibele Sousa do Nascimento.

O pretendente: ALEx BARBOSA SILVA, profissão: ourives, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Augusta Barbosa Silva. A pretendente: MAyARA MO-
REnO MARCELInO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 14/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ricardo da Silva Marcelino e de Luciana Aparecida Moreno.

O pretendente: REnATO DE SOuzA ESCOBAR LARA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Escobar Lara e de Neusa de 
Souza Escobar Lara. A pretendente: SAMARA SOuzA DOS SAnTOS, profissão: pro-
motora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Ribeiro dos Santos 
e de Valdivia Raimunda de Souza.

O pretendente: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1954, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Expedito Florentino de Oliveira e de Alice Pinto de Lima. 
A pretendente: MARILzA JOAnA GARCIA DE MELO, profissão: recepcionista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1969, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leonardo Garcia e de Amelia Maria 
das Dores Silva Garcia.

O pretendente: MAnuEL JuSTInO DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Condado, PE, data-nascimento: 18/04/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Justino da Silva e de Helena Paulino da Silva. 
A pretendente: ALAIDES SOARES BARROS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Cravolândia, BA, data-nascimento: 12/06/1971, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mateus Chaves Barros e de Matildes Soares dos Santos.

O pretendente: ADEMIR PEREIRA DE SOuzA, profissão: zelador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira Souza e de Maria Ifigênia da Silva 
Souza. A pretendente: SIMOnE LOTuRCO, profissão: cuidadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1975, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Loturco e de Marlene Paganelli Loturco.

O pretendente: JOSÉ LEAnDRO PEREIRA, profissão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria de Lourdes Pereira. A pretendente: FRAn-
CISCA MARIA DE FREITAS, profissão: encarregada de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Morada Nova, CE, data-nascimento: 16/04/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cláudio Lopes Guerreiro e de Eunice Freire de Brito.

O pretendente: ADMILSOn LOPES DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 22/10/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adjalma Bernardo da Silva e de Cleuza 
Lopes da Silva. A pretendente: KELLy BEzERRA FERnAnDES, profissão: técnica 
em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Fernandes Neto e de Damiana Bezerra Simões Fernandes.

O pretendente: PEDRO DA COSTA BEzERRA, profissão: sondador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Pombal, PB, data-nascimento: 03/11/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Bezerra Filho e de Analia da Costa Bezerra. A 
pretendente: MáRCIA DOS SAnTOS SAnTAnA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tucano, BA, data-nascimento: 24/04/1973, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Felix de Santana e de Maria Pereira dos Santos.

O pretendente: CLAuDEMIR CESAR SAnTOS, profissão: repositor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/06/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Santos e de Claudionice Maria de Jesus 
Santos. A pretendente: LARISSA JuDITE MARTInS, profissão: recepcionista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Martins e de Inaja Maria da 
Silva Martins.

O pretendente: WESLEy FELIPE RIBEIRO DE CARVALHO, profissão: eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cesar Augusto de Carvalho e de 
Samantha Ribeiro França. A pretendente: JACIELI DA SILVA BARBOSA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Hilton Barbosa e de 
Josefa Silva de Almeida.

O pretendente: JuLIO CESAR BARBOSA SOARES, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aroldo Nogueira Soares e de Valquiria 
Barbosa de Araujo. A pretendente: BIAnCA RODRIGuES RIBEIRO, profissão: mani-
cure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Pereira Ribeiro e de 
Maria Salvadora Rodrigues da Silva.

O pretendente: ISMAEL AnACLETO DA SILVA, profissão: operador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1990, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Cícero Anacleto da Silva e de Leonéte Virgínio da Silva. A 
pretendente: ALInE BEzERRA DE MELO GOnçALVES, profissão: negociadora de 
cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudemiro Vicente Gon-
çalves e de Emilia Bezerra de Melo.

O pretendente: RODRIGO JOSÉ DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Manoel de Oliveira e de Rejane 
Maria da Silva de Oliveira. A pretendente: CRISTIAnE DE ARAuJO CABRAL, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilson da Silva Cabral e de 
Jupira Angela de Araujo Cabral.

O pretendente: LuCAS SAnTOS DA SILVA, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1992, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Benivaldo Alves da Silva e de Neusa Alves dos Santos. A pretenden-
te: LuCIAnE DOS REIS FERREIRA, profissão: auxiliar de monitoramento, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo Ferreira e de Marli Madalena dos Reis Ferreira.

O pretendente: PAuLO SÉRGIO CHIERICO FuRTunATO, profissão: vendedor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 11/03/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sérgio Furtunato e 
de Patricia Chierico Furtunato. A pretendente: JESSICA SOuzA CAMPAnA, profissão: 
auxiliar de injetor plástico, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 17/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Orestes 
Adauto Campana e de Marilus Aparecida de Souza Campana.

O pretendente: SAnDOVAL FARIAS DE OLIVEIRA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 28/10/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joao Lucindo de Oliveira e de Maria Magda 
Farias. A pretendente: AnA CAROLInA DE BRITO CABRAL, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1993, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir Otavio Cabral e de Luciana de Brito.

O pretendente: BRunO HEnRIquE DE SOuzA, profissão: motorista de aplicativo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Avelino de Souza 
e de Maria Maurici Alves. A pretendente: DAnIELLE MARIA GOMES DA SILVA, 
profissão: operador de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 12/11/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Gilvan Alves da Silva e de Janaina Maria Gomes.

O pretendente: EDuARDO MOnTEIRO DE OLIVEIRA, profissão: agente de escolta, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Monteiro de Oliveira e de 
Teresa Doné. A pretendente: LuzIA HELEnA APARECIDA MARquES, profissão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: Ilha Solteira, SP, data-nascimento: 13/12/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucia Elena Marques.

O pretendente: ASLAn PEREIRA SAnTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1988, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benildo Pereira Santos e de Lindinalva Pereira 
de Oliveira. A pretendente: JuLIAnA ROSA BOnFIM, profissão: camareira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1991, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio de Souza Bonfim e de Eunice Rosa Bonfim.

O pretendente: DAnIEL MEnDES SILVA, profissão: funcionário público, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1989, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de José Cicero Silva e de Maria Eliene Mendes Silva. A pretendente: 
MARIAnE SAnTOS MIRAnDA, profissão: funcionária pública, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 23/02/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Oliveira Miranda Filho e de Maria Santos Miranda.

O pretendente: RICARDO RIBEIRO DOS SAnTOS, profissão: supervisor de recepção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 28/05/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelci Ribeiro dos Santos. A 
pretendente: AnA PAuLA ALVES DOS SAnTOS, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/07/1988, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Fernando José dos Santos e de Maria Alves de Goes.

O pretendente: WAGnER DO nASCIMEnTO TEIxEIRA, profissão: mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Felicio Teixeira e de Therezinha 
do Nascimento Teixeira. A pretendente: EDnA GOMES DA SILVA LIMA, profissão: 
enfermagem, estado civil: viúva, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
14/08/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Gomes 
da Silva e de Maria da Conceição de Araujo Silva.

O pretendente: CAIKE DE SOuzA COSTA, profissão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivani de Souza Costa. A pretendente: AnDREIA DE SOuSA 
TEIxEIRA BARREnHA, profissão: auxiliar de saúde bucal, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1987, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valdemar Barrenha e de Marlucia de Sousa Teixeira Barrenha.

O pretendente: AnDRE LuIS nASCIMEnTO ARAuJO, profissão: líder operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1997, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Jose Matias de Araujo e de Elaine Maria de Araujo. A 
pretendente: AnDRESSA BESERRA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Fernandes da Silva e de Renata Beserra dos Santos da Silva.

O pretendente: ELCIOnE PEREIRA ALMEIDA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 01/07/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Enoque Fernandes de Almeida e de 
Analia Bernardina Pereira Almeida. A pretendente: MARIA JOSÉ SILVA DE SOuzA 
ALMEIDA, profissão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: Santa Cruz da 
Vitória, BA, data-nascimento: 10/11/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Agnélo Antônio de Souza e de Carmosina Correia da Silva.

O pretendente: ROBSOn FRAnCISCO DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/06/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amadeu Francisco da Silva e de Sueli 
Maria da Silva. A pretendente: JAquELInE APARECIDA DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/12/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Bizerra da Silva e 
de Aparecida Cardoso dos Santos.

O pretendente: MAuRICIO SILVESTRE DA SILVA, profissão: topógrafo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Onofre Januario da Silva e de Olga 
Silvestre da Silva. A pretendente: CLAuDEMIRA RODRIGuES nOGuEIRA, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/08/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos 
de Souza Nogueira e de Maria Rodrigues da Paz.

O pretendente: ISRAEL SAnTOS DA SILVA, profissão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos da Silva e de Maria Jozineide dos Santos 
Silva. A pretendente: STHEFAny JESuS DE AnDRADE, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de André Nascimento de Andrade e de 
Claudia Marciene Jesus dos Santos.

O pretendente: RAPHAEL JAGOCHITz DOS SAnTOS, profissão: técnico de mine-
ração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Alves dos Santos e 
de Katia Cilene Jagochitz dos Santos. A pretendente: SIMOnE DE ALMEIDA FERnAn-
DES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/08/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Idelfonso da 
Luz Fernandes e de Marinalva Rosa de Almeida.

O pretendente: LuCAS HEnRIquE SILVA BARBOSA, profissão: ajudante geral, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo dos Santos Barbosa e de Maria Tereza da Silva. 
A pretendente: THAILynE SAnTIAGO DE OLIVEIRA, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Muniz de Oliveira e de Silene Santiago da Silva.

O pretendente: AGnALDO FRAnCISCO, profissão: metalúrgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Bandeirantes, PR, data-nascimento: 06/06/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco de Jesus e de Josefa Modesto. 
A pretendente: LInDALVA DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Tupaciguara, MG, data-nascimento: 19/07/1975, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vilma Maria dos Santos.

O pretendente: RICARDO BESERRA DE OLIVEIRA, profissão: estampador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 10/05/1975, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Acacio Cipriano de Oliveira 
e de Margarida Bezerra de Oliveira. A pretendente: IVOnETE RIBAS DE ARAúJO, 
profissão: passadeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Anagé, BA, data-nascimento: 
09/06/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lauro Vieira 
de Araújo e de Valdivia Ribas de Araújo.

O pretendente: RODRIGO ARAuJO MACHADO, profissão: gerente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Jose Machado e de Alessandra Barbosa de Araujo. A 
pretendente: LETíCIA BARBOSA DA SILVA, profissão: auxiliar de farmácia, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/2001, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo José da Silva e de Cristina Santos Barbosa da Silva.

O pretendente: RAOní VICEnTE DE SOuSA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Condeúba, BA, data-nascimento: 06/06/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristovão Vicente de Sousa e de Aleni Maria de Jesus. A pre-
tendente: MARInEz GOnçALVES DE JESuS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Candeúba, BA, data-nascimento: 05/12/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo de Jesus e de Santina Gonçalves de Jesus.

O pretendente: BRunO PEDRO MORAES DA SILVA, profissão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Barros da Silva e de Estela Moraes. A 
pretendente: GABRIELA ALVES DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Armando Alves e de Aparecida Vilma da Silva.

O pretendente: BRunO DE BARROS BARBOSA DA ROCHA, profissão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Barbosa da Rocha e de Nadja Maria de Barros. A 
pretendente: EVELyn ARAGãO DA SILVA, profissão: professora, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sandro Aragão da Silva e de Adriana de Lourdes Aragão da Silva.

O pretendente: THIAGO AnDRÉ DE ARAúJO, profissão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Fernandes de Araujo e de 
Maria Aparecida de Araújo. A pretendente: SOLAnGE PIRES LAGE, profissão: analista 
de rh, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1988, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Miriam Pires Lage.

O pretendente: CLEITOn BARROS DE ALMEIDA, profissão: guarda municipal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/06/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Almir Luciano de Almeida e de Maria 
do Socorro Barros de Almeida. A pretendente: THAíS SAnTOS DE ALMEIDA, profis-
são: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton Cavalcante 
de Almeida e de Maria Selma dos Santos.

O pretendente: BEnJAMIn KWOn, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 
(16/04/1982), profissão comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Kwang Hae Kwon e de Yoo Sook Ahn. A pretendente: 
ESTHER LEE, nascida no Canadá, no dia (30/04/1988), profissão comerciante, solteira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sang Hyuk Kyung Lee 
e de Mi Kyung Lee.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

O pretendente: ALESSAnDRO DA SILVA RAMOS, de nacionalidade brasileira, seguran-
ça, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1979), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Nelson Francisco Ramos e de Neusa Silvano Pereira da Silva. 
A pretendente: ROSIMEIRE RODRIGuES MEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
de limpeza, divorciada, nascida em Andradina, SP, no dia (05/07/1978), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Miguel Silva Meire e de Rosalina Rodrigues Meira.

A pretendente: DAnIELA SATIKO KOyAMA DE ARAuJO, de nacionalidade brasileira, 
analista de recursos humanos, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1986), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Daniel Muniz de Araujo e de Elza 
Ayako Koyama de Araujo. A pretendente: KEILA DOS SAnTOS FREITAS, de nacio-
nalidade brasileira, tradutora, solteira, nascida em Guarulhos, SP, no dia (23/08/1987), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Kalilio de Freitas e de Isabel 
dos Santos Freitas.

O pretendente: EVERTOn LOPES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, segurança, 
solteiro, nascido em Senhor do Bonfim, BA, no dia (16/11/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Juracy Lopes da Silva e de Zelia Oliveira da Silva. A pretendente: 
JAquELInE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, contadora, solteira, nascida em Magé, 
RJ, no dia (05/08/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Tereza da Silva.

O pretendente: HEnRIquE CICERO LAGE, de nacionalidade brasileira, consultor de 
sistemas, solteiro, nascido em Itabira, MG, no dia (16/10/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jose Ferreira Lage e de Marisa Cicero Lage. A pretendente: 
ISABELLA MACHADO ALVES, de nacionalidade brasileira, relações públicas, solteira, 
nascida em Belo Horizonte, MG, no dia (09/04/1986), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Avimar Alves da Silva e de Silvana Carla Machado Alves.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:
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A importância do todo 
na transferência do 

conhecimento para a prática

A transferência da 
aprendizagem no 
mundo da educação 
corporativa significa 
a capacidade de 
aplicar, na vida real, 
a aprendizagem 
ocorrida em situações 
de treinamento

Mas afinal, o que é 
preciso fazer para 
termos a transfe-

rência do aprendizado para 
a prática? É preciso pensar 
em quem aprende, ou seja, 
nas pessoas para quem uma 
solução de aprendizagem 
é desenhada. Isso significa 
que o “todo” importa. É 
preciso conectar a apren-
dizagem com as pessoas, 
colocando-as no centro de 
todo o processo e com os 
objetivos do negócio. 

As experiências de apren-
dizagem precisam ser cus-
tomizadas de acordo com as 
necessidades das pessoas 
que serão treinadas para 
adquirirem novos conhe-
cimentos ou desenvolver 
determinadas habilidades. 
E lembre-se: Nós adultos 
desempenhamos múltiplos 
papéis em nossa rotina e 
lidamos com demandas 
muito diversificadas. 

Nosso tempo é o bem mais 
precioso que possuímos e, 
mesmo inconscientemente, 
prestamos atenção apenas 
naquilo que contribui di-
retamente com os papéis 
que desempenhamos. Por 
essa razão, se uma solu-
ção de aprendizagem não 
estiver conectada com as 
atividades que os indivíduos 
precisam desempenhar as 
chances de aprendizado e 
transferência serão muito 
baixas.

Em uma organização, 
por exemplo, para que se 
tenha a transferência do 
aprendizado para a prá-
tica, é preciso alinhar os 
objetivos de aprendizagem 
aos resultados do negócio. 
Para decidir o que precisa 
ser ensinado, é fundamental 
compreender todo o fun-
cionamento e estrutura da 
empresa. Afinal, os efeitos 
da aprendizagem perpas-
sam todos os níveis e áreas, 
onde cada uma tem suas 
necessidades específicas. É 
preciso conhecer a empresa 
a fundo e saber quais são 
as três grandes prioridades 
dela nesse momento. 

Essa resposta precisa 
estar na ponta da língua, 
assim como sua missão, 
visão e valores. Antes de 
definir os objetivos de 
aprendizagem, ter acesso 
a todo o conhecimento já 
produzido e conhecer a 
fundo a parte estrutural, 
estratégica e operacional, 
é de extrema importância. 
Além disso, é fundamental 

saber de cor a proposta de 
valor da organização. Todas 
essas informações serão 
essenciais para a estratégia 
de T&D.

O organograma não é 
capaz de representar a re-
alidade de uma empresa e 
todas as suas dinâmicas. Por 
isso você também precisa 
se levantar da cadeira e co-
nhecer de perto as relações 
informais, que escapam às 
formalidades da estrutura 
organizacional. É no dia a 
dia que encontramos insi-
ghts valiosos para traçar 
objetivos de aprendizagem. 
Ao circular pela empresa, 
você terá mais clareza sobre 
as necessidades dos cola-
boradores e seus desafios 
comuns. 

E se você quer uma óti-
ma referência estratégica, 
sente com o gestor de 
cada área para conhecer 
seus indicadores chaves 
de competências. Além 
de conhecer os objetivos 
gerais do planejamento, 
você também precisa en-
tender o que as áreas de 
RH, marketing, financeiro, 
operações, vendas e ou-
tros departamentos estão 
buscando. Você descobre 
quais indicadores são mais 
importantes para medir o 
desempenho da organiza-
ção e pode orientar seus 
objetivos de aprendizagem 
de acordo com esses dados.

Lembrando que gaps de 
competências são lacunas 
de habilidades que demons-
tram quais competências 
estão faltando para atingir 
os objetivos do negócio. 
Para descobrir quais são 
os gaps de uma empresa, é 
preciso conduzir avaliações 
de competências internas 
junto ao RH, monitorar 
os indicadores chaves de 
desempenho das áreas e 
conversar diretamente com 
os líderes e gestores. 

Ah, sim. Envolva sempre a 
liderança! São os líderes que 
avaliam a relevância do Trei-
namento & Desenvolvimen-
to e decidem os objetivos 
do negócio. Por isso nada 
mais justo do que envolver 
gestores e líderes de todas 
as áreas na construção dos 
objetivos de aprendizagem.

A aprendizagem não é 
um evento pontual, isolado. 
Tudo aquilo que acontece 
antes, durante e depois do 
treinamento contribui para 
o sucesso ou fracasso da 
transferência de aprendiza-
gem. Posso concluir dizendo 
que uma experiência de 
aprendizagem completa 
começa antes da interven-
ção e conta com ações de 
transferência e suporte à 
performance envolvendo 
todos os stakeholders da 
ação educacional. 

 
(*) - É CLO da SG - Aprendizagem 

Corporativa e idealizadora da 
metodologia Trahentem®.

Flora Alves (*)

Tel: 3043-4171www.netjen.com.br
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014338-87. 2018.8.26.0344 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Marília, Estado de SP, Dr(a). Ernani Desco Filho, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber aos que vierem ou tomarem conhecimento do presente edital de Intimação da parte 
executada, Masaia Otofuji, Brasileira, Casada, RG 2993741, CPF 073.263.788-00, com endereço à 
rua DR Augusto Barreto, 8, Jardim Maria Isabel, CEP 17516-033, Marilia - SP, encontrando-se esta 
em lugar incerto e não sabido, que foi determinada sua Intimação, por edital, da Penhora realizada 
sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema Bacen Jud, no montante de R$ 3.044,50, por intermédio 
do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, querendo, oferecer(em) Impugnação, no prazo 
de 05 (cinco) dias, iniciandose a contagem após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0003509-63.2020.8.26.0510 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro de Rio Claro, Estado de SP, Dr(a). Cyntia Andraus Carretta, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Sadoque Evangelista Dias-ME, CNPJ 17.607.635/0001-54,com endereço à 
Av. 06, 560, Nova Ipeuna, CEP 13537-000, Ipeuna - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda., 
CNPJ 04.088.208/0001-65. 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$ 
12.191,22 (doze mil, cento e noventa e um reais e vinte e dois centavos), 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.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001865-13. 2017.8.26.0045 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Arujá, Estado de SP, Dr(a). Naira Blanco Machado, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Toque Divino Transportes Ltda - ME, CNPJ 09.228.541/0001-46, com endereço 
à Avenida Takara Belmont, 210, Sala 4, Centro Industrial de Aruja, CEP 07411-710, Aruja - SP, que 
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A., alegando em síntese: objetivando o recebimento da quantia de R$ 16.818,60 
Referente a fatura de nº 248784361, com vencimento em 30/09/2016, e Fatura de nº 252569059, 
com vencimento em 31/10/2016, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que no prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009658-64. 2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fabricio Stendard, na 
forma da Lei, etc. Edital de Citação – Prazo 20 dias. Proc. 1009658-64.2019.8.26.0002 A Drª. 
Fabricio Stendard, Juiz de Direito da 3º Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro – S/P. Faz 
Saber a Maria José da Silva, brasileira, divorciada, comerciante, RG Nº 05888912, CPF/MF Nº 
289.677.398-34, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança 
no valor de R$ 3.476,42. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 30, da 
Quadra MS, do Loteamento Sta. Cristina – Gleba III (atualmente denominado (Riviera de Santa 
Cristina III). 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 edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital Para Conhecimento Prazo de 30 dias. Processo Nº1014 435-79.2020.8.26.0577. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 4ªVC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Heitor Febeliano 
dos Santos Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Auxiliadora dos Santos, nos termos do 
artigo 726, §1º do Código de Processo Civil, que tramita neste Juízo a ação de Interpelação, iniciada 
por Santa Julia Ltda, para que tome conhecimento do débito atualizado de R$ 62.682,94 até a data 
de 07/07/2020, a fim de constituí-lo em mora, e determinar o seu pagamento no prazo de 30 dias, 
sob pena das medidas cabíveis. Débito este referente ao contrato de compra e venda celebrado com 
o Espólio de Manoel Dias de Andrade de um imóvel descrito como um lote 01 da quadra B2, do 
loteamento Jardim Santa Júlia, matrícula n° 166.724, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São 
José dos Campos – SP. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei (arts. 
257 e 258 do CPC). Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc.1015994-23.2015.8.26.0100. O Dr. Miguel Ferrari Junior, Juiz 
de Direito da 43ªVC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a Elaine de Oliveira. RG Nº 43.202.129-2, 
CPF Nº 363.657.128-12 que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 
6.713,57, ref. ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido.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, efetue o pag. da referida quantia, 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. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.  

Master Serviços Financeiros Ltda.
CNPJ nº 31.043.769/0001-10 - 1º RTDPJ: 450.923 - Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Os Srs. Sócios da Master Serviços Financeiros Ltda., em atendimento ao disposto nos Artigos 1.071 e 1.152 da Lei nº 
10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, ficam convocados a se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada em 07/8/2020, 
às 9:30 horas, em primeira convocação, a realizar-se virtualmente, nos termos do Artigo 7ª da Medida Provisória nº 931/2020 
e Artigo 1.080-A da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, através da Plataforma Zoom, (Link de acesso: https://
zoom.us/j/91636887977?pwd=VXVnN3hITjJRMktzUklBMkpoSVQwUT09), a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do 
Dia: Exercício da Opção de Compra pela Sociedade da totalidade das quotas do sócio Luciano Norio Yamada; e, conse-
quente Alteração do Contrato Social da Sociedade. São Paulo/SP, 28/7/2020. Marina D’Urbano Rocha - Administradora.

Master Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda.
CNPJ nº 30.888.106/0001-34 - 7º RTDPJ: 58.037 - Edital de Convocação - Reunião de Sócios

Os Srs. Sócios da Master Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda., em atendimento ao disposto nos 
Artigos 1.071 e 1.152 da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, ficam convocados a se reunirem em Reunião de Sócios, 
a ser realizada em 07/8/20, às 9:00 horas, em 1ª convocação, a realizar-se virtualmente, nos termos do Artigo 7ª da Medida 
Provisória nº 931/2020 e Artigo 1.080-A da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, através da Plataforma Zoom, (Link de 
acesso: https://zoom.us/j/98527713699?pwd=anVTZUJUUjJEZG1JeXd1WERKY2dvQT09), a fim de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: Exercício da Opção de Compra pela Sociedade da totalidade das quotas do sócio Luciano Norio Yamada; e, con-
sequente Alteração do Contrato Social da Sociedade. São Paulo/SP, 28/7/2020. Marina D’Urbano Rocha - Administradora.

Pesquisa realizada com 
9.000 mulheres em 15 
países, incluindo 500 bra-
sileiras, constatou que, 
globalmente, a maioria 
(72%) aspira abrir seus 
próprios negócios, sendo 
que 50% delas ainda não 
empreendem e 22% já têm 
um negócio, mas gostariam 
de abrir outro. Entre as 
brasileiras, o número de 
mulheres que sonham em 
se tornar empreendedoras 
é ainda maior, 73%. 

Encomendado pela Her-
balife Nutrition e conduzi-
do pela OnePoll, o levanta-
mento realizado entre 18 de março e 
7 de abril de 2020 analisou os desafios 
que as mulheres enfrentam no local de 
trabalho e os objetivos delas em abrir 
seus próprios negócios. De acordo 
com os dados registrados, 63% das 
brasileiras têm como principal mo-
tivação para empreender a vontade 
de se tornar sua própria chefe. Outro 
fator motivador para 46% das entre-
vistadas é a possibilidde de ter mais 
flexibilidade em seu trabalho, já que 
51% delas dizem ter adiado a ideia de 
ter filhos porque pensaram que isso 
afetaria negativamente sua carreira. 

O dinheiro é apontado como um 
fator comum aos três principais de-

Maioria têm como principal motivação para empreender a 
vontade de se tornar sua própria chefe.
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Uranio Bonoldi (*)

Mas veio a pandemia 
e pegou todo mun-
do de surpresa. O 

mundo foi impactado com 
o avanço de um vírus que 
se espalhou pelos conti-
nentes e obrigou os países 
a decretarem quarentena. 
Os planos de início de ano 
foram interrompidos ou co-
locados em espera por conta 
da pandemia e, o momento 
agora é de desafios e muita 
resiliência. 

As pessoas precisam bus-
car manter o otimismo, 
enxergar as oportunidades 
e tentar manter os planos 
em andamento, ou adiar os 
planos de curto ou médio 
prazo para retomá-los à 
frente. Muitos estão vendo 
no empreendedorismo, uma 
saída para ter uma renda 
extra, e o que não falta é 
criatividade, são pequenos 
negócios de todos os tipos, 
vendas de comida, artesa-
natos, consertos em geral 
e cursos online. As pessoas 
estão “se virando nos trinta” 

No meio de tudo isso, podemos inserir novas metas, 
de curto ou médio prazo.
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Como alinhar o planejamento 
e as metas feitas para 2020

Dois mil e vinte, o ano que prometia conquistas e realizações, como todo ano promete, sem contar, que 
este ano, aos olhos atentos de muitos líderes, se projetava franca recuperação econômica para o Brasil.

de cada um, podemos ter 
um novo olhar para cada 
meta e restabelecer novos 
objetivos.

No meio de tudo isso, po-
demos inserir novas metas, 
de curto ou médio prazo, 
como economizar dinheiro 
para curtir uma viagem no 
futuro, investir em conhe-
cimento através de cursos 
online de curta ou média 
duração, incrementar net-
working e outras tantas 
possibilidades. O importante 
é não ficar parado, e adap-
tar-se à realidade atual. O 
momento exige muito de 
todos, por isso a importância 
de ser um indivíduo adap-
tável a todas as mudanças 
que possam surgir no meio 
do caminho. 

Trabalhe essa habilidade, 
pois, como dizia Charles Da-
rwin, “O vencedor não será o 
mais forte, será aquele que 
melhor se adaptar”. 

(*) - Atua como executivo e também 
como professor para turmas de 

MBA na Fundação Dom Cabral, é 
palestrante e escritor 

(www.uraniobonoldi.com.br). 

e colocando em prática o 
famoso jeitinho do brasileiro 
para se reinventar. 

A realidade atual requer a 
capacidade de adaptação às 
novas formas de jornada de 
trabalho fora do escritório, 
adesão ao formato de ensino 
a distância cada vez mais 
presente, consultas online 
e tudo o que for possível de 
migrar para o meio digital 
e ao home office serão o 
futuro. Dentro disso a pa-
lavra chave é: adaptação. 
Para que o profissional de 
hoje consiga manter o pla-
nejamento de sua carreira, 

estabelecido em 2019 para 
o ano de 2020, ele deve se 
adaptar aos meios possíveis 
para sua realização. 

Seja para metas, de curto 
ou longo prazos, mantenha 
os objetivos dentro da rea-
lidade possível, - se o foco 
é se formar, não tranque 
a faculdade, continue no 
formato EAD, - a retomada 
vai ser lenta, mas já está 
acontecendo e, em breve, 
retomaremos o curso de 
crescimento. Temos que 
estar preparados para isso. 
Focando em manter o plane-
jamento dentro da realidade 

Aumenta o número de mulheres que 
sonham abrir seu próprio negócio

percepção de diferença de 
tratamento entre os gêne-
ros: 37% das entrevistadas 
afirmaram acreditar não 
existir uma equiparação 
salarial com os homens e 
34%, ter menos oportuni-
dades de promoção. Além 
disso, 73% das brasileiras 
acreditam que as mulheres 
precisam trabalhar mais 
para ter as mesmas oportu-
nidades que os homens  e 
79% estão comprometidas 
em ajudar a quebrar essa 
barreira empreendendo.

Mas isso não significa que 
elas esperam que o empre-

endedorismo seja tranquilo. 35% das 
mulheres que planejam empreender 
estão “muito preocupadas” com o 
fracasso de seus negócios atuais ou 
futuros nos próximos cinco anos. 
“Empreender nem sempre é um ca-
minho fácil. Apesar disso, tem sido 
uma tendência global crescente há 
muitos anos e somos apaixonados 
por apoiá-la e incentivá-la. Para nós,  
é emocionante que a cada ano mais 
mulheres queiram iniciar seu próprio 
negócio”, comenta Jenny Hienrich, 
Vice-Presidente Sênior Global de Ser-
viços e Operações para Consultores 
Independentes da Herbalife Nutrition. 

Fontes: Onepoll e Herbalife Nutrition.

safios enfrentados por quem deseja 
iniciar um negócio. Ganhar dinheiro 
suficiente para compensar custos é 
algo que preocupa mais de 54% das 
brasileiras. Já 47% das entrevistadas se 
preocupam em ter orçamento suficien-
te para crescer, enquanto 36% pensam 
em como financiar seus negócios. No 
que diz respeito às áreas de interesse, 
25% desejam se dedicar ao ramo de 
alimentos e bebidas, 23% ao da beleza 
e 14% à moda.

A pesquisa revelou ainda que 70% das 
brasileiras gostariam de iniciar um ne-
gócio devido ao tratamento injusto em 
experiências anteriores em empresas. 
De acordo com o levantamento, há uma 

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 30 de julho de 20206

Desse total, R$ 100 bilhões vêm de um nicho bem específico: 
as empresas enquadradas no regime tributário do Lucro 
Real. De acordo com o sócio-fundador e CEO da Roit, 

Lucas Ribeiro, embora as organizações nesse enquadramento 
representem apenas 3% do total de 18 milhões de empresas 
apuradas pelo estudo, elas respondem, portanto, por incríveis 
62% do potencial de receita para o mercado contábil.

“Engana-se quem pensa que aí [nas empresas enquadradas em 
Lucro Real] não há mercado para contabilidade”, frisa Ribeiro, 
lembrando que, se hoje o percentual dessas organizações em 
relação ao total seja pequeno, existem perspectivas concretas de 
que, com a reforma tributária, muitas empresas do Simples ou do 
regime Lucro Presumido migrem para o Lucro Real. Além disso, é 
um nicho com preço médio superior, pela complexidade do serviço 
prestado e que tem grande demanda de empresas com contabilidade 
interna, que pretendem terceirizar nos próximos anos.

De acordo com o estudo, 23% das 18 milhões de empresas 
apuradas estão hoje no Simples Nacional, e 19% no Lucro Pre-
sumido. Há ainda 55% que se referem a Microempreendedores 
Individuais (MEIs). Há um mar de oportunidades. Há muitas 
grandes e gigantes empresas que contratam escritórios, tercei-
rizando o serviço. Há muito tempo isso tem mudado, de 15, 20 
anos para cá. E, na base da pirâmide, entre os MEIs existem 
pessoais físicas informais que caminham para a formalização. 
Então, temos que olhar o mercado com atenção.

Ribeiro explica que, tanto empreendedores MEIs como in-
formais, geralmente têm pouca “familiaridade” com aspectos 
contábeis, uma vez que costumam se preocupar com a atividade 
fim do negócio. “É por isso que precisam muito do auxílio do 
especialista, ainda que de forma online”, frisa o executivo. Da 
mesma forma, empresas do Simples e do Lucro Presumido, cuja 

“Mercado Contábil no Brasil” é o título de um estudo exclusivo elaborado pela Roit Consultoria e Contabilidade, e que apresenta diagnóstico e 
projeções para o setor. O estudo traz, por exemplo, informações sobre o potencial de receita para profissionais e escritórios de contabilidade do 
país. Com base no total de empresas que demandam por serviços contábeis – um total de 18 milhões em todo o território nacional – e no preço 

médio cobrado no mercado, o levantamento calcula que o potencial de receita anual é de R$ 158,3 bilhões. 

área contábil é menos complexa, ao migrarem para o Lucro Real 
(tendência no cenário pós-reforma tributária) necessitarão de 
um trabalho mais profundo e especializado.

O profissional ou o escritório de contabilidade terá que com-
provar a vantagem da migração de regime com números, com 
estratégia e planejamento. É um trabalho mais complexo, que 
exige muita dedicação, conhecimento e tecnologia. Porém, a 
remuneração do serviço aumenta significativamente. O levanta-
mento apresenta ainda um perfil dos escritórios de contabilidade 
no Brasil. Segundo o estudo, são mais de 70,4 mil registrados no 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A maior parte (60%) 
tem mais de cinco anos de existência. 

PanoraMa 
e Projeções 
bilionárias 
Para o setor De 
contabiliDaDe 
no brasil

Diagnóstico e Projeções

Freepik

Outra característica é a forte concentração em quatro estados: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande 
do Sul, onde estão 57,5% do total de escritórios brasileiros. Há 
um número representativo de escritórios com mais de 50 anos, 
por exemplo. Ou seja, é um mercado duradouro. Muitas vezes 
não com crescimento, mas com estabilização. Os profissionais 
montam uma carteira e conseguem mantê-la.

O estudo traz uma curiosidade: os nomes de escritórios mais 
recorrentes. “Real Contabilidade” lidera a lista: são 239 escritó-
rios de contabilidade, em 24 estados, com esse nome. Chama a 
atenção também a quantidade de nomes que agregam a palavra 
“online”, reafirmando o processo de automatização do setor: 
são 53, com idade média de existência de 4 anos. Dos 70,4 mil 
escritórios de contabilidade brasileiros, 26% são MEIs e 59% 
estão no Simples, indicando que são pequenos, mas com grande 
potencial de crescimento.

Por fim, a publicação lista orientações para o setor. Automa-
tizar, profissionalizar a gestão, capacitar os profissionais para 
serem analistas e estrategistas e investir na difusão da marca 
(em marketing, por exemplo) estão entre as recomendações. 
A formação de redes, fusões, aquisições e outras providências 
de concentração são apontadas por Lucas Ribeiro como um 
processo já em curso.

 
“Há um processo intenso de transformação do setor contábil 

no Brasil, com dois lados, um da redução brutal de honorá-
rios, com ofertas online e outro, de extrema qualificação e 
valorização das soluções e do conhecimento contábil", conclui 
Ribeiro. O levantamento, feito a partir de dados públicos da 
Receita Federal, está disponível para ser baixado gratuitamente 
pelo site: (https://mundo.roit.ai/pt-br/ebook-estudo-mercado-
-contabil-brasil).

#tenhacicatrizes

renato Martinelli

A verdadeira competência para 
trabalhar em equipe

Renato Martinelli (*)

Sinergia, disciplina e bom uso das competências 
individuais são elementos fundamentais para que 
qualquer equipe entregue os resultados esperados, 
mas isso não é o suficiente. Juntar as pessoas em um 
grupo com um objetivo comum não traz a dimensão 
adequada de trabalho em equipe. Todos no mundo 
corporativo falam de trabalho em equipe nas orga-
nizações de modo geral, mas a questão é muito mais 
desafiadora do que a teoria propõe. 

Tempos atrás, foi ensinado que cada profissional de-
veria fazer o seu melhor, batalhando pelo seu espaço, 
rumo às suas conquistas. Essa cultura centrada no 
indivíduo reforçou um senso de competição dentro das 
equipes, gerando muitos desafios de gestão e trabalho 
coletivo. Cinco armadilhas impedem a maioria das 
empresas de colocar em prática o trabalho em equipe. 
Elas podem ser chamadas de as cinco disfunções de 
uma equipe, criada por Patrick Lencioni:

1. Falta de confiança — Quando os integrantes da 
equipe não confiam uns nos outros, vem o receio de 
se comunicar de forma honesta e aberta. Na prática, 
os membros do time escondem o que realmente 
pensam e sentem e não estão dispostos a assumir 
responsabilidades, com medo de cometerem erros ou 
serem interpretados de maneira negativa. Por não se 
comunicarem honestamente, os integrantes da equipe 

não conseguem construir uma base de confiança.

2. Medo de conflitos — Um desdobramento da 
falta de confiança entre os integrantes da equipe é 
o receio de ter algum tipo de confrontação. O medo 
de entrar em uma discussão (e principalmente como 
sair) pode gerar comportamentos como esconder 
sentimentos e não comunicar o que pensam. Como 
digo, “tem horas que é preciso lavar roupa suja, não 
adianta fechar a porta da lavanderia e achar que a 
roupa suja foi embora, ela continua lá e só acumula 
com o tempo”. O fato dos membros da equipe não 
conseguirem se envolver em conflitos construtivos e 
em debates torna, geralmente, a discussão tênue e 
indireta. O que precisa ser debatido não é trabalhado 
e a equipe se torna ineficaz.

3. Falta de comprometimento — Quando os 
membros da equipe não estão comprometidos com 
a equipe e o projeto, eles somente comparecem às 
reuniões para mostrar que estão presentes e não 
serem cobrados posteriormente. Eles não aproveitam 
as oportunidades e, consequentemente, o progresso 
da equipe paralisa. Enquanto o comprometimento 
for só de alguns e não de todos, a equipe estará em 
descompasso e desequilíbrio.

4. Evitar responsabilizar os outros — Quando 
os integrantes da equipe não confiam uns nos outros, 
não discutem os assuntos abertamente e não estão 
comprometidos, eles não se responsabilizam com 
a equipe. Ninguém faz nada pelo outro, sem ajuda. 
Nessas horas você ouve aquela frase “ah, mas eu fiz 

a minha parte”. Então, os esforços perdem foco, fica 
cada um por si, e tudo entra logo em colapso.

5. Falta de atenção aos resultados — Os 
membros de uma equipe disfuncional perseguem 
objetivos pessoais ou departamentais e não o objetivo 
da equipe. Eles podem estar procurando satisfazer ao 
seu ego ou ultrapassar um rival, mas qualquer que seja 
seu objetivo, isso não é o que a equipe precisa fazer. 

Em contrapartida, os membros das equipes bem-
sucedidas confiam uns nos outros. Eles lançam, 
debatem e discutem as ideias, tomam decisões e 
agem de acordo com os planos. Eles responsabili-
zam-se, mostrando com isso que cada indivíduo é 
uma parte importante da equipe e seu trabalho é 
valioso para ela. Os integrantes das equipes bem-
sucedidas estão focados no essencial: alcançar o 
objetivo da equipe.

Quando vivemos mudanças em uma equipe, as 
relações ficam desajustadas e é preciso um empenho 
adicional de cada um para somar ao coletivo e reen-
contrar o equilíbrio. A competição deve existir no 
mercado, mas dentro da equipe, é a COLABORAÇÃO 
a verdadeira competência necessária nesse contexto. 

Colaboração é fazer junto, criar junto, conversar e 
achar formas de solucionar problemas. É ter a inicia-
tiva de fazer por você e pelos outros, de pensar que o 
coletivo é maior do que o individual. É ter alinhamento 
com todos, como se estivesse remando para o mesmo 
lado, com o mesmo objetivo comum, de propósito e 

de metas. Quando colocamos a competência de 
Colaboração para funcionar de verdade, a soma das 
competências é muito maior do que o resultado de 
unir todas as individualidades. Nesse caso, 2+2 dá 
do 4, a 5, 6 Porque quando juntamos competência, 
energia e foco, a capacidade de realização aumenta 
exponencialmente. Para promover essa mudança, 
comece por você! O que você faz para colaborar 
com sua equipe? 

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções.
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Saiba como escolher o 
melhor negócio para a 

obtenção de vistos

Muitas pessoas 
querem saber o que 
é possível fazer para 
empreender, criar 
e ganhar dinheiro, 
uma vez que estamos 
diante de uma 
situação muito 
complexa

É importante, antes 
de realizar qualquer 
procedimento, prin-

cipalmente no que se refere 
a aplicação de visto, saber o 
que é um bom ou mau ne-
gócio. Mas como estruturar 
isso nessa nova realidade? 
Quando a gente diz que o 
mundo vai mudar, não é 
somente uma questão re-
lacionada à pandemia, até 
mesmo porque a ciência 
avançou muito e em breve 
teremos uma vacina.

Mas a forma como as 
pessoas fazem negócios 
será diferente e uma nova 
realidade, requer uma nova 
estratégia. Atualmente, 
vemos que as pessoas 
passaram a diminuir as es-
truturas dos negócios para 
otimizar outras questões, 
como plataformas online, 
desenvolvimento de equi-
pe, entre outras coisas. 
Pensar em um negócio 
também envolve as chances 
de crescimento, então será 
que o empreendimento, 
que você idealizou, pode 
ser utilizado para fazer um 
visto internacional? Lem-
brando que muitos países 
concedem vistos para em-
preendedores.

O primeiro passo é fazer 
uma boa análise de merca-
do e entender para quem 
você quer vender, sejam 
eles brasileiros, ameri-
canos, de qualquer outra 
nacionalidade, ou mesmo 
utilizar uma plataforma 
aberta para diversos paí-
ses. Se for o caso de ven-
das internacionais para o 
mundo todo, o Brasil não 
é o lugar ideal para fazer 
isso, porque existem inú-
meras regras relacionadas 
a importação e a exporta-
ção, além de tributações 
e burocracias que podem 
travar completamente 
esses processos.

Outro fator que deve ser 
levado em consideração é 
que os brasileiros costu-
mam vender apenas para 
o público nacional, em 
plataformas nacionais, que 
podem ser problemáticas 
para empreendedores e 
consumidores. Após essa 
decisão, é hora de pensar 
no seu público alvo. Muitos 
começam um negócio com 
a noção de que o produto 
é o principal fator, mas na 
verdade trata-se muito 
mais das pessoas que vão 
comprá-lo. 

Focar em um nicho espe-
cífico é muito mais saudável 
para uma empresa do que 
tentar agradar a todos, afi-
nal é assim que você se ade-
qua ao seu mercado para 
então vender o produto ide-
al. Hoje em dia, há inúmeras 
ferramentas para encontrar 
seus consumidores, mas 
ainda assim, é essencial 
entender o comportamento 
e hábitos deles, para que 
exista uma identificação 
com o negócio.

Com relação ao desen-
volvimento da empresa e 
a chance de levá-la a outro 
país, é importante ter em 
mente que o visto não é 
a causa, mas sim a conse-
quência de um planejamen-

to bem executado para um 
negócio de sucesso. Isso 
também depende bastante 
de onde o empreendedor 
quer aplicar esse projeto, 
afinal uma boa estrutura 
leva em consideração o 
mercado desejado, num 
ambiente apropriado e 
onde está o público. Afu-
nilar essas decisões gera 
resultados eficazes.

Em um mundo com tantas 
coisas acontecendo ao mes-
mo tempo, e sempre com 
novidades, conhecer a fun-
do o seu empreendimento e 
a tecnologia utilizada fazem 
toda a diferença. Procurar 
compreender mídias e 
softwares é uma maneira 
de desenvolver o próprio 
negócio sem um custo tão 
alto, especialmente com 
colaboradores terceiriza-
dos, até mesmo porque eles 
não precisam permanecer 
na empresa.

A inovação continua sen-
do uma grande demanda do 
mercado. O sucesso de ou-
tros empreendedores pode 
instigar a cópia e fazer isso 
é o caminho para o fracasso, 
além de gerar desconfiança. 
Não é necessário copiar ou 
atacar os concorrentes, mas 
sim fazer coisas que dife-
renciem os trabalhos, até 
porque os clientes sabem 
o que, e de quem, estão 
comprando.

Tudo o que envolve a cria-
ção de uma empresa é tam-
bém fruto do que é inves-
tido nela. Absolutamente 
ninguém começa pensando 
em ter o mínimo de lucro, 
então não existe o mínimo 
de investimento. Buscar as 
melhores soluções com um 
orçamento adequado gera 
o resultado esperado, en-
quanto o mínimo costuma 
trazer apenas isso mesmo. 
Por isso, tirar essa palavra 
do vocabulário é uma boa 
maneira de começar, seja 
para trabalhar no Brasil ou 
no exterior. Economizar é 
fundamental, mas não da 
forma errada.

Separei algumas ideias de 
negócios que estão cres-
cendo em todo o mundo. 
Uma delas é o ramo de pet 
shops, por exemplo, espe-
cificamente os que trazem 
mais artigos luxuosos têm 
ganhado cada vez mais es-
paço na vida das pessoas. 
Como os bichos de estima-
ção fazem parte da família, 
também são tratados como 
filhos e merecem o melhor. 
Existem alguns hotéis es-
pecializados em cuidar de 
animais enquanto os donos 
viajam, alguns cobram até 
$ 12 por dia, com uma 
estrutura simples. Outros, 
com uma apresentação 
bem elaborada, com banhos 
constantes, alimentação 
diferenciada e limpeza 
frequentes, podem cobrar 
até $ 50 a diária.

Artigos exclusivos tam-
bém são de muito valor para 
os consumidores, como 
produtos importados. Lojas 
que oferecem os melhores 
chocolates, azeites, caviar 
e queijos, como pequenos 
empórios, que trazem pro-
dutos sofisticados, é o que 
há de mais interessante em 
outros países.

Muitas vezes, abrir algo 
no segmento de luxo não 
requer um investimento 
alto, mas é necessário ava-
liar as possibilidades.

(*) - É advogado da Toledo 
e Advogados Associados 
especializado em direito 

internacional, consultor de negócios 
internacionais e palestrante. 

(www.toledoeassociados.com.br).
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Cada vez mais a ideia de competitividade dentro das em-
presas tem ficado para trás. As organizações do mundo todo 
já notaram a importância de humanizar os processos, assim 
como ajustar a comunicação e as relações interpessoais, 
tanto com clientes como com os próprios colaboradores. 
Historicamente, a sociedade tem se desenvolvido baseada 
em relações de abuso de poder, tanto o financeiro como o 
intelectual e o biológico. 

Entretanto, finalmente, começamos a discutir a em-
patia, ou seja, a atitude de colocar-se no lugar do outro. 
Não há época mais propícia para colocarmos esta atitude 
em prática. Estamos atravessando um dos momentos 
mais frágeis do século. A crise, impulsionada pelo novo 
Coronavírus, não escolheu gênero, classe ou região, ela 
veio e reconfigurou toda nossa vida, a rotina, a forma de 
trabalho e de nos relacionarmos. A saúde e a tecnologia 
ganharam a linha de frente do protagonismo positivo e 
atitudes voltadas ao outro passaram a ganhar mais espaço, 
inclusive, nas empresas. 

O local de trabalho, mesmo que ainda tenha um potencial 
violento no ponto de vista psicológico, teve que quebrar as 
barreiras e dar espaço a empatia. Em um momento onde 
as pessoas têm acessado emoções até então nunca expe-
rimentadas, como medo, ansiedade, insônia, incertezas e 
vulnerabilidade, estar disposto ao outro virou sinônimo não 
só de gentileza, mas também de sobrevivência e bem estar 
no meio corporativo. 

O que nos torna humano é justamente a capacidade 
de sentir, de gerar conexões e de nos importarmos com 

o outro. Por isso, agir com empatia aumenta nossos 
vínculos sociais e melhora nossa capacidade de regular 
emoções durante um período de estresse e ansiedade. 
Por outro lado, mesmo que de uma forma inconsciente, 
uma liderança empática significa segurança e confiança 
para colaboradores, além de ser uma atitude positiva 
para a inteligência emocional. A longo prazo, isso ainda 
pode significar a retenção de talentos dentro da empresa 
e a consolidação da cultura interna que é tão difícil de 
se criar. 

Ser um líder e ter uma equipe que ouve, observa, busca 
manter o autocontrole e o equilíbrio é a chave para a sus-
tentabilidade empresarial, quando a empatia entra em uma 
organização, ela abre espaço para uma série de valores e 
ainda, tem a capacidade de elevar resultados, assim como 
o engajamento e confiança para tomada de decisões. Os 
laços também ficam mais ricos e firmes o que é ótimo para 
o trabalho em equipe. 

Por isso eu digo: a empatia tem um papel fundamental 
para o bem estar das empresas. Mesmo que sozinha ela 
não resolva todos os problemas e barreiras do universo 
corporativo, andar com sapatos alheios e colocar-se no lugar 
do outro, buscar diálogo, se colocar em um local de escuta 
vai contra a maré da violência, daquilo que nos ameaça 
psicologicamente e reforça aquilo que mais sentimos falta: 
a nossa humanidade, inclusive e principalmente, dentro do 
ambiente de trabalho. 

(*) - Doutor em Psicologia Social pela USP e membro do conselho do mestrado 
profissional da Fundação Dom Cabral, é fundador e CEO da Connekt, plataforma 

inteligente de recrutamento digital.

O brilho no olho em escrever re-
portagens para o jornal foi trocado 
pela satisfação em ajudar pequenas 
empresas a aparecerem na mídia, para 
que ganhem visibilidade e cresçam. 
Com essa missão, a jornalista Laís 
Oliveira deixou a redação da Folha 
de S.Paulo para trabalhar com asses-
soria de imprensa e criou a Press UP, 
voltada a PMEs, empreendedores e 
startups. 

A agência democratiza a comuni-
cação e faz a ponte entre os clientes 
e a imprensa com planos avulsos ou 
recorrentes. “É um modelo descom-
plicado, voltado àqueles que precisam 
dar um ‘up’ nos negócios e que não têm 
um orçamento robusto para investir 
em equipes de marketing digital, de 
relações públicas e de mídias sociais. 
Reunimos as principais técnicas para 
conseguir os melhores resultados e 
a valores acessíveis - a partir de R$ 
1.440”, diz Laís. 

A estratégia de divulgação inclui 
Link Building e otimização dos rele-
ases para SEO, para atrair tráfego e 
autoridade para os sites - e pode inte-
grar Social Buzz, que viraliza matérias 
nas redes sociais e posts patrocinados, 
para maior taxa de engajamento. 
Nesse primeiro ano de trajetória, 
a Press UP teve clientes atendidos 
em sete estados, além da Espanha 

Com o retorno de 
algumas atividades, 
as empresas acabam 

necessitando de algumas 
estratégias e soluções para 
a retomada, principalmente 
quando se trata da prospec-
ção de negócios.

Com foco na criação de 
oportunidades de negócios 
para seus clientes, a Pros-
pect Brasil atua diretamen-
te na otimização da área 
comercial das empresas, 
visando acelerar e aumen-
tar as chances de novos 
contratos. Nessa nova fase, 
essas soluções são ainda 
mais importantes, pois so-
mos desafiados a entender 
os processos e a quebrar 
paradigmas para alcançar o 
sucesso. Conheça 5 pontos 
importantes para retomar de 
forma inteligente:
 1) Saiba qual é o ponto 

frágil do seu poten-
cial cliente - para 
atender as expecta-
tivas, é necessário 
entender a real de-
manda das pessoas e 

As empresas necessitam de estratégias quando se trata 
da prospecção de negócios.

st
ar

tu
pi

.c
om

/re
pr

od
uç

ão

Soluções para prospectar 
em tempos de pandemia

A pandemia fez com que várias áreas precisassem se reinventar, pois tanto a rotina da população 
quanto a economia de todo o país foram afetadas

e chamadas de vídeo 
são fortes aliadas neste 
período

 4) Sempre esteja dis-
posto a procurar as 
soluções possíveis 
- por mais óbvio que pa-
reça, colocar-se à dis-
posição faz com que a 
troca entre contratado 
e contratante seja mais 
segura e confiável. Es-
teja sempre disponível 
para auxiliar e tirar 
dúvidas do seu cliente.

 5) Prospecte muito 
para entender cada 
vez mais o mercado 
e encontrar solu-
ções ideais - entender 
o funcionamento de 
qualquer setor requer 
da prática. Tão im-
portante quanto estar 
preparado e estudar 
sua área, é aplicar co-
nhecimento e adquirir 
experiência para con-
duzir os atendimentos 
com excelência. Fonte: 
(www.prospectbrasil.
com.br).

empresas. Faça uma 
boa pesquisa e ofere-
ça soluções eficientes 
para os problemas do 
seu potencial cliente.

 2) Vá além de apenas 
solucionar proble-
mas - a empresa pre-
cisa perceber que a 
relação com você vai 
além de um contrato 
de prestação de ser-
viço. Saiba ser solícito 
e conduza o atendi-
mento para cultivar 

uma boa relação, não 
apenas fechar negócio 
de forma imediata.

 3) Seja claro e sucinto 
em seus contatos 
- você será o porto 
seguro na tempesta-
de, então o seu con-
tato com a empresa 
precisa ser direto e 
eficaz. Reuniões e en-
contros costumam ser 
mais eficientes do que 
e-mail para estreitar 
essa relação. Ligações 

Aposta em valores acessíveis para 
divulgar PMEs e empreendedores

Relatório Global do Facebook. O 
cenário de incertezas impulsiona a 
Press UP na missão de fortalecer a 
credibilidade dos clientes, para que 
não façam parte dessas estatísticas. 

“Queremos disseminar as boas 
ideias para que sobressaiam mesmo 
em tempos desafiadores. Conquistar 
bons resultados e ver nossos asses-
sorados voarem cada vez mais alto 
é o melhor presente de aniversário 
que podemos ter”, afirma Laís. Os 
brasileiros estão cada vez mais co-
nectados e as redes sociais lideram o 
acesso diário na internet, segundo a 
empresa de análise digital Comscore. 
Só no Facebook, a rede social mais 
utilizada no mundo, são 130 milhões 
de contas no Brasil. 

Durante esse período turbulento, no 
entanto, foi o LinkedIn que ganhou 
notoriedade no país - onde tem 43 
milhões de usuários, sendo o quarto 
maior da plataforma -, como espaço 
de network, de exposição de marcas, 
tanto corporativas quanto pessoais, 
e de negócios. Atenta a esse movi-
mento, a Press UP intensifica o social 
seeding, para aproveitar o potencial 
dessas ferramentas, conquistar o pú-
blico-alvo com conteúdo de qualidade 
e informação e gerar leads. Fonte e 
outras informações: (www.pressup.
com.br).

Laís Oliveira, da Press UP.
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e dos Estados Unidos, e de setores 
variados, como Tecnologia, Logística, 
Investimento Florestal, Gastronomia, 
Educação e Saúde. 

A Dusspy Tecnologia é um deles, e 
teve 21 reportagens publicadas. “O 
trabalho realizado nos fez ganhar no-
toriedade e aumentou as vendas. Supe-
rou e em muito nossas expectativas”, 
conta Ruberley Silva, CEO da empresa. 
A pandemia resultou no fechamento 
de 26% das pequenas empresas do 
mundo, segundo o recém-publicado 

O poder da empatia no bem estar das empresas


