Empresas
Negócios

São Paulo, sexta-feira, 21 de agosto de 2020

Empresas organizadas
suportam as mudanças
que acontecerão no
mundo dos negócios

A

adoção em massa do
trabalho à distância
- uma das recomendações das organizações
de saúde na contenção da
pandemia do Coronavírus,
e sua possibilidade de
prorrogação, intensificou
não somente o número de
calls, mas alguns dos problemas já existentes nas
empresas, como a falta de
gestão dos processos e suas
consequências.
Isso porque, com o distanciamento entre os membros
de uma equipe, algumas
questões antes resolvidas
‘no ato’, agora podem se
perder por necessitar de
um alinhamento virtual. E
aqui há um risco iminente
de queda de produtividade
ou a perda de controle dos
processos que, por vezes,
passam por diferentes fases
e profissionais, resultando
em retrabalhos e atrasos.
Essa falta de organização
pode ser resolvida com a automação das atividades, que
entram em ação por meio de
ferramentas de acompanhamento dos fluxos de trabalho. Os ganhos ocorrem em
todas as pontas. Pelo lado
das empresas, elas passam
a contar com processos mais
ágeis e eficientes, dando
aos gestores a condição
de acompanhar e avaliar
a evolução das atividades,
mantendo a performance
da equipe.

Para os colaboradores, a
comunicação e o reporte
aos superiores ficam mais
facilitadas. O resultado é
um fluxo de trabalho sem
interrupções e com foco na
execução, evitando a perda
de tempo com o processo.
Isso significa manter a velocidade das entregas, principalmente neste momento
em que todos estamos (e
continuaremos) dispersos.
Mais uma vez observamos
que as tecnologias têm se
mostrado cada vez mais
essenciais para as empresas
na obtenção de respostas
imediatas, permitindo não
somente a continuidade dos
negócios, mas a melhoria
da qualidade, mesmo com
equipes reduzidas. Em
linha com essa demanda
por agilidade, a adoção de
soluções low-code - com
pouca linguagem de programação e necessidade de
infraestrutura, vem ao encontro dessa demanda por
rapidez no desenvolvimento
de aplicações e simplicidade
de utilização das soluções.
A Covid-19 nos trouxe o
impulsionamento do uso
da tecnologia, que se tornou essencial para manter
as empresas organizadas
internamente, principalmente sob o ponto de vista
das comunicações, para
suportar o externo, ou seja,
as mudanças que já aconteceram e acontecerão no
mundo dos negócios daqui
por diante.
(*) - É country manager da Genexus
Brasil, desenvolvedora da ferramenta
de automação de fluxos de trabalho
GXflow (www.genexus.com/pt/global).
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41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOSÉ ELIEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral,
nascido em Teôtonio Vilela - AL, no dia (08/08/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel dos Santos e de Eliane Silva Santos. A pretendente:
MARIA CAROLAYNE SANTOS SILVA, estado civil solteira, profissão comerciária, nascida
em Teôtonio Vilela - AL, no dia (02/06/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, filha de Helino Antônio da Silva e de Maria de Fátima Santos.
O pretendente: VICTOR HUGO CONSOLO SOUZA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em São Paulo - SP (Registrado no Muμicípio de Itapecerica da Serra - SP), no
dia (13/04/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João
José Gonçalves Souza e de Rosana Consolo Souza. A pretendente: JÉSSICA PAULA
PORFIRIO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida nesta Capital, Cambuci SP, no dia (27/03/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha
de João Batista Porfirio e de Zirlei Aparecida Rosa.
O pretendente: MARcos VINICIUS DOS SANTOS QUEIROZ, estado civil solteiro,
profissão estoquista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/09/2000), residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marco Antonio de Queiroz e de
Ilania Pereira dos Santos. A pretendente: BRENDA do VALE SILVA, estado civil solteira,
profissão estudante, nascida nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (08/03/2002),
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio Andrade da
Silva e de Monica Cristina Oliveira do Vale.
A pretendente: POLIANA NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em Ipiaú - BA, no dia (24/04/1987), residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Américo Barbosa da Silva e de Valdenira
Camara do Nascimento. A pretendente: JENIFER RIBEIRO VILA NOVA, estado civil
solteira, profissão atendente, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/06/1996),
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Jailson Vila Nova
e de Alessandra Mara Ramos Guedes Pinheiro Ribeiro.
O pretendente: DIEGO GOMES FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão
conferente, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (16/01/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Gomes da Silva e de Maria de
Lourdes Ferreira Paiva. A pretendente: KARINA DE ANDRADE PEREIRA, estado civil
solteira, profissão autônoma, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/03/1995),
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valdair de Araujo Pereira
e de Edna Rosa de Andrade Pereira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE
DE REGISTRO
REGISTRO CIVIL
CIVIL
CARTÓRIO
Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ULISSES MIRANDA, profissão: comerciante, estado civil: divorciado,
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 17/05/1961, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ulysses Pinheiro Miranda e de Alda Rocha Miranda. A pretendente: SEBASTIANA GOMES CABRAL, profissão: aposentada,
estado civil: viúva, naturalidade: Pirituba, PE, data-nascimento: 26/06/1959, residente
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rael Gomes Cabral e de Blandina Gomes
Cabral.
O pretendente: FLÁVIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, profissão: servente de limpeza, estado civil: solteiro, naturalidade: Soledade de Minas, MG, data-nascimento:
10/01/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ismael de Oliveira e de
Fernanda Cristina Guimarães de Oliveira. A pretendente: BEATRIZ MONIQUE ALMEIDA DA SILVA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Lourenço,
MG, data-nascimento: 17/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de
Silene Almeida da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

No futuro, o carro
será um celular sobre rodas
Seguindo o exemplo de outras áreas, o setor automotivo também passa por uma grande disrupção

S

egundo o professor da IBE
Conveniada FGV, Antônio Jorge
Martins, o tom principal dessa
transformação está, principalmente,
relacionado à área digital, surgindo a
denominação de ‘transformação digital
no setor automotivo’.
“No futuro, o carro tende a ser um
celular sobre rodas. Em decorrência da
pandemia atual, dependendo do que se
reserva para o futuro, o veículo irá se
tornar um espaço de convivência das
pessoas, que irão dividir seu tempo profissional e de lazer, com sua residência
e seu escritório”, indica o especialista
em cadeia automotiva.
Segundo o professor, essa transformação trata de uma revolução
que atinge todo o setor automotivo,
exigindo, dos vários executivos,
funcionários e profissionais envolvidos na cadeia automotiva um novo
‘mindset’. Daqui a alguns anos, iremos nos deparar, de uma forma bem
comum e frequente, com os carros
autônomos, os chamados “carros
robôs”, fazendo com que as pessoas
possam tirar melhor proveito de suas
locomoções.
“O carro autônomo nada mais é do
que um veículo 100% digital, onde

Entre as vantagens dessa alta tecnologia
está a redução do número de acidentes.

prevaleça a conectividade plena de
todas as funções existentes, prescindindo-se da presença de um condutor”,
comenta, ao destacar que no futuro,
o carro será um local onde as pessoas
poderão trabalhar ou se divertir com
jogos eletrônicos.
Os trajetos serão oportunidades para
reuniões entre os passageiros ou um
bate-papo descontraído entre amigos,
além de ser um momento para o uso
do celular com toda a tranquilidade,
uma vez que não haverá a necessidade
e preocupação de estar à frente de um
volante dirigindo.
“Testes com os carros robôs já acontecem em várias partes do mundo,

sendo que brevemente veremos os
veículos 100% autônomos circulando
pelas cidades”, revela. Ressalta, ainda,
que os veículos robôs são classificados
em cinco níveis, sendo que o último,
dispensa, totalmente da presença e
atuação humana ao volante. Entre
as vantagens dessa alta tecnologia, o
professor pontua a redução drástica
do número de acidentes. Atualmente,
cerca de 90% deles são causados pelo
ser humano.
“Hoje, em termos mundiais, estamos
no nível quatro, onde ainda se tem a
assistência de um motorista para evitar
qualquer tipo de dano, porém testes já
estão sendo realizados para o alcance
do nível cinco”, ressalta.
Além da redução no número de
acidentes, ele pontua que a elevada
conectividade dentro dos automóveis
deixará a vida das pessoas com muito
mais facilidades em relação aos dias
de hoje.
“Cada vez mais se busca a conectividade entre as pessoas por meio do
celular e, consequentemente, essas
tecnologias digitais estão sendo embarcadas nos novos veículos. É nessa
direção que o setor automotivo está
caminhando”, finaliza (AI/FGV).

Queijo artesanal de Salvaterra
conquista o mercado nacional
Queijo do Marajó Fazenda
São Victor é um alimento
que conquistou identidade e reconhecimento, não
apenas no Estado do Pará,
mas também, no Brasil e
exterior. O queijo com características únicas e sabor
inconfundível, diferenciais
que são preservados pelo
modo de produção artesanal e terroir, e por isso,
encontra-se em momento
de expansão no mercado
brasileiro.
Representa o pioneirismo
no Pará, uma vez que é o
primeiro produto lácteo
artesanal a receber o Selo
Arte, e sendo assim, autorizado para disseminar a
cultura, a tradição e os costumes da produção queijeira
marajoara em todo o território nacional. Da tradição
para a livre comercialização
no mercado brasileiro,
decorrente de conquistas
de títulos expressivos em
competições nacional e
internacional, o produto
ganhou notoriedade.
“O momento nos permite
expandir e conquistar o paladar das pessoas, levando

O mercado para o queijo artesanal é crescente, e cada vez mais
vem sendo reconhecido.

a nossa cultura queijeira
artesanal pelo Brasil afora.
O que o nosso queijo tem
especial além, do modo de
produção que é considerado único mundialmente, é
o fato dos nossos animais
serem criados soltos, sem
ração e consumo de diferentes pastagens nativas,
uma vez que contamos
com um terroir”, explica o
proprietário da queijaria,
Marcus Pinheiro.
O mercado para o queijo
artesanal é crescente, e
cada vez mais vem sendo

reconhecido. Por dia são
comercializados cerca de
100 quilos de queijo. Mas
com a permissão da venda
interestadual a expectativa
é ampliar o volume atual
de produção e vendas. Em
São Paulo, por exemplo, é
possível encontrar o laticínio
de búfala em dez pontos de
vendas
A Queijaria Fazenda São
Victor completou 24 anos
no mês de julho último, e o
grande diferencial do local,
é o acesso a uma grande
variedade em produtos lác-

teos, uma vez que oferece
mais de 1500 itens. Sendo
mais de 350 queijos, cerca
de 250 industriais e 100
artesanais.
Desenvolvida em 2006 por
meio do Projeto Desenvolvimento da Cadeia Produtiva
do Queijo do Marajó, conquistou certificado de qualidade artesanal do produto.
Detentora do selo 013
no segmento de produto
artesanal no Pará, com a
produção do Queijo Marajó
Tipo Creme, conquistou
premiações expressivas no
gênero alimentício, entre
elas o primeiro lugar no XII
Encontro Nacional de Criadores de Búfalos e II Marajó
Búfalos, tendo o reconhecimento na maior premiação de queijos artesanais,
“Medalha de Bronze”, no III
Prêmio Queijo do Brasil, e
“Super Ouro” no IV Prêmio
Queijo Brasil, em São Paulo.
Emplacou também, com
a categoria “Prata”, da
4a Edição do Mondial du
Fromage et des Produits
Laitiers, na França. Saiba
mais: (Facebook: /queijofazendasaovictor).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ANDERSON DE SOUZA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 05/05/1987,
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Dirce de Souza.
A pretendente: KARLA DE PAULA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira,
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 19/02/1986, residente e
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Valdir de Paula e de Celina
Aparecida de Paula.
O pretendente: DANILO DE SOUZA CORRECHER SANTOLAIA, profissão: farmacêutico, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento:
01/03/1986, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Waldir
Correcher Santolaia e de Marli Sanches de Souza Santolaia. A pretendente: ANA VITORIA SODRE SOARES, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada,
naturalidade: em Caraguatatuba, SP, data-nascimento: 12/09/1984, residente e domiciliada
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Benedito Inacio Soares Neto e de Nilvana
Marcondes Sodre Soares.
O pretendente: LEONARDO SEGURA, profissão: engenheiro mecatrônico, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 04/04/1992, residente
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Adalberto Segura e de Elaine
Cristina Dias Segura. A pretendente: HELOISA DI MATTEO JOAQUIM, profissão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 22/09/1992,
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, filha de José Adalberto Joaquim
e de Sandra Regina Di Matteo Joaquim.
O pretendente: ROLANDO FABIANO GOMES STEFANELLI, profissão: representante
comercial, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, datanascimento: 05/08/1972, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo,
SP, filho de Rolando Stefanelli e de Virginia Correa Gomes. A pretendente: ADRIANA
MIYAHARA ALVES DA SILVA, profissão: compradora, estado civil: solteira, naturalidade:
nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 03/08/1987, residente e domiciliada
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Reynaldo Alves da Silva Junior e de Olga
Seiko Miyahara Alves da Silva.
O pretendente: PEDRO FERREIRA SMELAN, profissão: analista de redes, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 08/11/1988,
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Carlos Smelan
e de Marisa Ferreira dos Santos Smelan. A pretendente: JAQUELINE FONTES PEREIRA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de
França, SP, data-nascimento: 04/08/1987, residente e domiciliada em Penha de França,
São Paulo, SP, filha de Francisco Alves Pereira e de Rita Fontes Pereira.

O pretendente: IRIOMAR MONTEIRO DA SILVA JUNIOR, profissão: autônomo, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 02/03/1998,
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Iriomar Monteiro da Silva e de
Lucia Guedes da Silva. A pretendente: KAROLINY MESQUITA RODRIGUES SILVA,
profissão: atendente ao público, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital,
Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 08/03/1999, residente e domiciliada
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Francisco Rodrigues da Silva e de
Rosiane Mesquita da Silva.
O pretendente: SIDNEI APARECIDO DE LIMA KIMURA, profissão: técnico em elevadores, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Parelheiros, SP, data-nascimento:
19/03/1988, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sergio
Aparecido Kimura e de Aparecida Barbosa de Lima. A pretendente: ADRIELLE LEME
BRANDÃO, profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital,
Mooca, SP, data-nascimento: 24/07/1986, residente e domiciliada em Penha de França,
São Paulo, SP, filha de Sebastião Lacerda Brandão e de Abadia Leme da Silva Brandão.
O pretendente: ANTONIO SILVA DA LUZ, profissão: metalúrgico, estado civil: divorciado,
naturalidade: em Limoeiro, PE, data-nascimento: 28/03/1963, residente e domiciliado em
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jaime Gomes da Luz e de Noemia Gomes Silva
da Luz. A pretendente: ELIENE NUNES COELHO, profissão: auxiliar de vida escolar,
estado civil: solteira, naturalidade: em Ruy Barbosa, BA, data-nascimento: 11/03/1974,
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de João de Jesus
Coelho e de Julia Nunes Coelho.
O pretendente: ENRIQUE JONATHAN SANCHEZ SANTANA, profissão: ajudante de
cozinha, estado civil: solteiro, naturalidade: em CUBA, data-nascimento: 15/06/1996,
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Enrique Sanchez
Salez e de Ileana Santana Cruz. A pretendente: ROSELI BARROS DIAS, profissão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento:
13/03/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonival Correia Dias
e de Marilene Barros Silva.
O pretendente: DRAUSIO MORGANTI, profissão: engenheiro mecânico, estado civil:
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 13/09/1983,
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Dalcio Morganti e de
Avair Domingues Morganti. A pretendente: ISABEL CRISTINA DE BARROS, profissão:
microempresária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, datanascimento: 05/07/1975, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP,
filha de Otacilio Jose de Barros e de Lorilez Santos Barros.
O pretendente: DANIEL MANTROSE GAMA, profissão: oficial de justiça, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 17/03/1982, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Pedro Verediano Gama
e de Zelia Maria Aguiar Mantrose. A pretendente: DARLING VIANA SANTOS, profissão:
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Vitória da Conquista, BA, data-nascimento:
02/10/1984, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Aurelito
Gomes dos Santos e de Elvira Viana Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4B2B-25FF-1051-2F93.

Ricardo Recchi (*)
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Automatizar o fluxo de
trabalho é não se perder
nas atividades remotas
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