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É extremamente importante que se discuta o que são last miles e os 
motivos que levam os profissionais de logística a buscar, não apenas 
a compreensão do sentido da expressão, como também a agilização 
dos procedimentos que ocorrem nessa etapa do e-commerce. A partir 
dessa afirmação, alguns questionamentos podem surgir: por que é tão 
importante, para a logística e para o e-commerce, discutir o que são 
last miles? Qual é o significado de last miles?   

Last Miles na logística

Nos últimos anos, investir em diversas estratégias de marketing 
digital se tornou essencial para muitas empresas, afinal, já é sabido 
que o digital invadiu o mundo dos negócios. Com o isolamento social e 
a necessidade de migrar as vendas de produtos e serviços, os empre-
endedores enxergaram as redes sociais como uma oportunidade para 
se manter estável.  Para se ter uma ideia, de acordo com o IBGE, mais 
de 70% dos brasileiros têm acesso a internet e, desse número, 97% 
acessa por meio dos dispositivos móveis. Isso comprova a necessida-
de das corporações entenderem o papel do marketing digital.   

Os seis principais erros do marketing digital

Mesmo sendo considerados serviços essenciais, a produção, dis-
tribuição e comercialização de materiais de construção, bem como 
as obras de engenharia, de maneira geral, sofreram grande impacto 
com o avanço da pandemia do Coronavírus. Com a liberação gradual 
das atividades econômicas pelo país, é preciso uma readaptação dos 
pequenos negócios do ramo da indústria da construção civil ao novo 
cenário para o enfrentamento da doença, com especial cuidado às 
medidas de saúde e segurança.   

Pequenos negócios da construção

dennisnakamura.com/reprodução 

Negócios em Pauta

Reconhecimento Facial 
Para auxiliar no mercado de meios de pagamento, a UNIKE 

Technologies - FricTech que utiliza biometria para melhorar 
a experiência de consumo - lançou a Unike.PAY, tecnologia 
de pagamento para integrar com carteiras digitais. A solu-
ção permite que o consumidor autorize pagamentos com 
reconhecimento facial e inteligência artificial, por meio 
de uma selfie em seu smartphone ou no estabelecimento 
por câmera de CFTV. Ela possibilita uma experiência de 
consumo invisível, e, com isso, é possível fazer pagamentos 
sem usar cartão ou senha. Saiba mais em (https://unike.
tech/).    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Eventos gratuitos para startups levarem 
inovações ao varejo

@O Condor Connect realiza um evento de imersão gratui-
to durante o mês de setembro, que trará um empresário 

diferente a cada semana para abordar os assuntos relacio-
nados à transformação digital. “Não é apenas jogando tudo 
na internet que a sua empresa será digital. Para o varejo, a 
transformação vai muito além”, destaca a CEO do Condor 
Connect, Kauana Vissotto. Ela explica que para a operação 
de um negócio estar online, existe toda uma estruturação 
de processos que devem ser aperfeiçoados e adaptados para 
isto. “O primeiro é, sem dúvidas, a tecnologia”. As vagas 
são limitadas e a inscrição pode ser feita pelo link: http://
materiais.condorconnect.com.br/evento-imersao-startups.  

 Leia a coluna  completa na página 2
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A Ticket, marca de benefícios de 
refeição e alimentação da Edenred, 
realizou, entre os dias 4 e 20 de 
agosto, um levantamento com 
1000 empregados usuários de 
seus benefícios, como o Ticket 
Restaurante e o Ticket Alimentação, 
em todo o Brasil.

Eles foram questionados sobre a experiên-
cia do home office durante a quarentena e 

sobre suas expectativas com relação à reto-
mada da atuação presencial nos escritórios. 

Entre as respostas destaca-se o fato de 
que, entre os 52% que se declararam em 
home office, 7% têm previsão de retorno aos 
escritórios nas próximas semanas.

"Essa é a quinta rodada de pesquisas que 
realizamos com nossos usuários. Ao ouví-los, 
ajudamos as empresas a entender seus desa-
fios e estratégias que possam vir a adotar para 
o próximo período, como as expectativas de 
seus empregados relacionadas ao momento 
mais atual desse cenário de retomada. 

Nosso objetivo é trazer contribuições para 
que as empresas possam desenvolver ações 
que lhes permitam maximizar a produtivida-
de sem perder de vista a busca por índices 
positivos de saúde e qualidade de vida no 
trabalho. Com isso, cumprimos nosso propó-
sito de multiplicar benefícios, apoiando tanto 
empresas quanto os trabalhadores neste novo 
momento”, ressalta Felipe Gomes, Diretor-
-Geral da Ticket.

A pesquisa também aponta que, entre as 
principais medidas adotadas pelas empresas 
para a retomada das atividades nos escritórios 
estão a escalonagem de dia e horário (13%), 
a flexibilidade de horários (11%), a mudança 
de layout (10%) e a redução dos treinamen-
tos e reuniões presenciais (10%). Também 
foram citadas a proibição de participação 
em eventos presenciais (9%) e a oferta de 
novas alternativas para deslocamento (5%). 

O plano desenhado para o processo de 
retomada ainda não foi comunicado pelas 
empresas de 24% dos respondentes. Do ponto 

Flexibilidade de horário e escala nos escritórios 
são principais mudanças na retomada

de vista dos trabalhadores, a principal vanta-
gem do trabalho nos escritórios é o melhor 
controle sobre o horário de trabalho (52%). A 
manutenção do home office até o fim de 2020 
é opção para apenas 9% das empresas onde 
os entrevistados trabalham. No contexto dos 
investimentos para a retomada das atividades 
presenciais, 51% dos trabalhadores disseram 
que gostariam de voltar para os escritórios, 
32% desejam permanecer no sistema de te-
letrabalho e 19% ainda apresentam indecisão 
sobre o tema. 

Entre os aspectos que levam parte dos 
trabalhadores a ansiar pela volta à rotina do 
trabalho fora de casa estão: o relacionamento 
com colegas de trabalho (28%); a sensação de 
apresentar maior produtividade e concentra-
ção no escritório (21%); aspectos relaciona-
dos à saúde mental (20%); preocupação com 
os resultados do negócio (15%); e a estrutura 
física oferecida pelas empresas (11%).

Do outro lado, os aspectos que contribuem 
para o desejo de permanência no sistema 
de teletrabalho estão: o medo de contrair o 
Coronavírus (18%); a possibilidade de evitar 
deslocamentos (17%); a maior produtivida-
de e concentração em casa (15%); o ganho 
de tempo para a realização de atividades 
particulares (15%); maior facilidade para 
administrar a realização de tarefas domésticas 
ou familiares (11%); o relacionaento com 

a família (10%); e aspectos relacionados à 
saúde mental (12%). 

Para 64% dos entrevistados, os times em 
sistema de teletrabalho foram capazes de 
manter as entregas em dia e com a mesma 
qualidade de quando o trabalho era execu-
tado nos escritórios. E 46% entendem que 
a quantidade e qualidade das entregas foi 
superior após a adoção do home office. Com 
relação à integração e aos momentos de des-
contração realizados pelas empresas durante 
a pandemia, 47% dos entrevistados disseram 
que as empresas se preocuparam em propor-
cionar atividades neste sentido, mas 26% 
entendem que a frequência esteve abaixo 
do esperado. Outros 53% disseram que a 
empresa não realizou ações com esse foco.

A Ticket foi uma das primeiras empresas 
brasileiras a adotar o home office – o que 
aconteceu, paulatinamente, a partir de 
2005. A implantação do sistema para a 
equipe comercial, concretizada em 2012, 
o programa avançou com a implantação 
do flexplace, um programa que permite 
que o colaborador atue de maneira remota 
em um ou dois dias da semana. Ambos os 
programas difundem a cultura de inovação 
e bem-estar e proporciona maior equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional, além de 
agregar dinamismo à rotina dos colabora-
dores, que podem exercer suas funções 
fora do escritório.

Durante a pandemia, com a expansão do 
home ofice a 100% da equipe da Ticket, a 
marca vê o modelo como uma prática de 
sucesso. Mesmo num cenário atípico, a 
implantação do modelo de teletrabalho a 
todos os colaboradores teve uma avaliação 
extremamente positiva e melhorias rela-
cionadas à produtividade e à satisfação dos 
profissionais; à ampliação de performance; 
ao aumento no nível de motivação da 
equipe; à instituição de novas formas de 
liderar e motivar pessoas; ao aumento da 
autonomia; e à maior proximidade entre 
líderes e liderados devido à cultura de 
feedback implementada. Fonte: Ticket 
uma marca Edenred.

EsTRATégIA

A INCRívEL 
AsCENsãO 
DO TIkTOk 
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vacina de Oxford em novembro
A Comissão Europeia pretende 

ter as primeiras doses da vacina 
contra o novo Coronavírus, desen-
volvida pela Universidade de Oxford, 
já no mês de novembro. A informa-
ção foi obtida com funcionários do 
poder Executivo da União Europeia, 
que assinou no fim de agosto um 
contrato para comprar pelo menos 
300 milhões de doses da vacina 
ChAdOx1 nCoV-19, com opção de 
adquirir outras 100 milhões (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-incrivel-ascensao-do-tiktok/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/o-time-do-presidente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-6-principais-erros-do-marketing-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pequenos-negocios-da-industria-da-construcao-devem-se-readaptar-para-a-retomada-das-atividades/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/last-miles-na-logistica-ou-quando-a-eficiencia-garante-o-sucesso-da-chegada/
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News@TI
Mais de 100 vagas para profissionais de TI e 
design

@Um dos consensos entre os analistas a respeito dos impactos 
da pandemia da Covid-19 é que as medidas de combate à 

disseminação do vírus provocaram uma aceleração no processo de 
transformação digital da maioria das empresas. O desempenho do 
CESAR - um dos maiores centros de inovação do país - durante os 
últimos meses vai na direção desta tendência. Prova disso é que a 
instituição busca no momento contratar mais de 100 profissionais 
de tecnologia e design. As inscrições devem ser feitas pelo site da 
instituição (https://vagas.cesar.org.br/).

Corrida do Conhecimento 

@A Faculdade SENAI CETIQT abre matrículas para a "Corrida do 
Conhecimento", iniciativa que tem como objetivo fomentar o de-

senvolvimento humano por meio de cursos livres auto instrucionais, 
gratuitos e a distância. Todas essas características possibilitam aos 
matriculados uma melhor gestão do tempo e por consequência, maior 
qualidade durante o processo de aprendizagem. Qualquer pessoa 
pode se matricular nos cursos (alunos da Faculdade e sociedade 
em geral), disponíveis no site do SENAI CETIQT. As inscrições vão 
do dia 1º de setembro ao dia 30 de novembro e cada pessoa, após 
matriculada, terá até 30 dias para finalizar o curso selecionado. “Essa 
atuação contribui muito para a sociedade e o crescimento industrial 
do país, pois nos possibilita ampliar o atendimento ao setor”, comen-
ta Celso Soares, Coordenador de Ensino a Distância da Faculdade 
SENAI CETIQT. O projeto tem como principais critérios de avaliação 
o maior número de carga horária nos cursos e a não evasão, após 
a matrícula. (https://senaicetiqt.com/wp-content/uploads/2020/08/
EDITAL-CORRIDA-DO-CONHECIMENTO-2020-vers%C3%A3o-
-final-1-Revisado-00000002_chancelado.-compactado.pdf)

Coluna do Heródoto

Não há pretendente 
à  presidência que 
também não seja  
torcedor de futebol. 

Não pode abrir mão 
do apoio da torcida 
nas urnas, ainda que  

sua paixão pelo time esteja 
sempre ligada às campanhas 
eleitorais. É mais uma estra-
tégia populista de manter o 
poder que conquistou e não 
abre mão de jeito nenhum. 
Leva por todo o mandato e 
uma vez ou outra aparece 
no estádio de futebol. 

É um símbolo da pere-
nidade de poucos que se 
apossam do poder público, 
privatizam o Estado e usam 
e abusam das benesses 
pagas com o dinheiro do 
contribuinte. Não se ouve 
alguém falar em renunciar 
à presidência do senado, 
da câmara, das diretorias 
das estatais, ou um cargo 
de confiança no gabinete 
de uma das excelências da 
república. 

Suponha que aquele cida-
dão de ficha suja, condena-
do em todas as instâncias, 
mas em liberdade, viesse 
com a cara lavada pedir o 
seu voto. O que você diria? 
Que tal a expressão popular 
“nem a pau Juvenal !!”. Os 
símbolos nacionais também 
não escapam da apropriação 
por grupos, movimentos 
ou partidos políticos. E o 
presidente sabe disso. 

Bandeiras estaduais  dão 
a impressão de divisão do 
país em vários pedaços e 
que o poder não está nas 
mãos do chefe da república. 
Por isso a melhor solução é 
mostrar as cores nacionais à 
exaustão, mandar pendurar 
bandeiras onde for possível, 
cantar o hino nacional em 
todas as solenidades oficiais 
ou não. 

As cores do país estão até 
mesmo na faixa presiden-
cial. Em época de naciona-
lismo intenso no mundo, 
os movimentos ditos pa-
trióticos são organizados e 
orquestrados para desfiles e 
apresentações onde se exal-
ta a figura do presidente. Ele 

é o dono do poder, o homem 
que representa mudança, 
melhoria nas condições de 
vida da população e é mos-
trado sempre sorridente. 
Sua foto está pendurada em 
todas as salas dos órgãos 
públicos como um Grande 
Irmão, observando o que se 
diz a respeito dele e do seu 
governo.

O presidente, ou ditador, 
como é chamado pela opo-
sição, toma uma medida 
drástica. Proíbe bandeiras 
estaduais. Isso lembra sepa-
ração, divisão do Brasil em 
vários países. Não reforça a 
ideia do nacionalismo e da 
unidade nacional. Com o 
poder absoluto conseguido 
em um golpe de estado, seu 
desejo é uma ordem. 

Getúlio Vargas monopo-
liza os símbolos nacionais, 
incentiva o culto à perso-
nalidade e persegue os que 
são contra. Vez por outra vai 
a estádios para comemorar 
datas como o dia do trabalho 
onde diz se encontrar com 
os operários e humildes. 
A ditadura não tem tem-
po para acabar, afinal, diz 
Vargas, se não fosse ele os 
comunistas teriam tomado 
o poder e implantado um 
regime soviético no Brasil. 

Tudo está sobre controle 
e nada escapa dos órgãos 
de repressão. Só a bandeira 
paulista escapou do rapa. 
Não devia, afinal São Paulo 
organizou um levante mili-
tar contra ele e foi derro-
tado. Onde estaria ela? No 
estádio de futebol. Mesmo 
durante o estado novo a 
bandeira paulista não sai do 
brasão do Corinthians ape-
sar de toda a vigilância do 
departamento de imprensa 
e propaganda da ditadura. 

Certa vez perguntei ao 
grande jornalista Nirlando 
Beirão, com quem trabalhei 
vários anos no Jornal da 
Record News, um dos meus 
mestres : “Sabendo disso 
você trocaria de time? Ele 
usou o jargão popular: Nem 
a pau Juvenal !”.

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

O time do 
Presidente

49% das empresas ainda 
não decidiram o futuro 

dos trabalhadores remotos

Muitos países já estão retoman-
do suas atividades e algumas 
regiões brasileiras também 

estão adotando esse ritmo e liberando 
a abertura de escritórios e estabeleci-
mentos comerciais, mesmo que as taxas 
de contágio da Covid-19 ainda estejam 
crescendo. Com isso, gestores analisam 
as mudanças e decidem sobre o futuro 
do trabalho.

Em pesquisa da Toluna encomendada 
pela Zoho com 850 brasileiros - dentre 
eles 450 empresários e tomadores de 
decisão - sobre business continuity, tra-
balho remoto e o futuro do home office, 
49% das empresas entrevistadas ainda 
estão incertas em relação ao futuro dos 
colaboradores após esse período de 
isolamento social e trabalho remoto. 

Segundo Rodrigo Vaca, Diretor-Geral 
da Zoho Brasil, é possível notar que as 
decisões sobre trabalho remoto serão 
tomadas após a normalização das 
atividades empresariais e controle da 
pandemia mundial. “Segundo nossa 
pesquisa, uma das grandes dificulda-
des dos empresários e tomadores de 
decisão foi acompanhar o que seus co-
laboradores estavam fazendo. Portanto, 
essa retomada acontecerá, grande 
parte, para suprir as necessidades da 
empresa de manter a excelência no tra-
balho dos colaboradores e a segurança 
ao lidar com documentos internos sem 
comprometer a segurança”, disse ele. 

Embora a decisão de continuar com 
o trabalho home-office ainda não tenha 
sido tomada por grande parte dos ges-
tores, alguns hábitos serão mantidos e 
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Remotely, uma plataforma composta 
por 11 softwares de produtividade, 
como Zoho Meeting (para reuniões 
virtuais), Cliq (comunicação interna), 
ShowTime (apresentações), Projects 
(gerenciamento de equipes e projetos), 
WorkDrive (armazenamento e compar-
tilhamento de documentos), Writer 
(editor de textos) e Sheet (planilhas).

“As empresas com maiores possibi-
lidades precisam auxiliar os pequenos 
e médios empresários a manter seus 
negócios. Acreditamos que as PMEs 
sejam o coração das comunidades e por 
isso, disponibilizamos gratuitamente 
nossos softwares para qualquer um 
que precise de ferramentas de ponta 
e que prezem pela segurança de dados 
e informações”, concluiu o executivo.

Segundo uma pesquisa recente com 850 brasileiros, a possibilidade de continuar trabalhando 
remotamente ainda é incerta para muitos funcionários

AI/Zoho

serão essenciais para garantir o desem-
penho e continuidade dos negócios. 

Cerca de 67% dos entrevistados estão 
em regime de trabalho remoto: 55% 
migraram para essa rotina por conta da 
COVID-19 e 12% já trabalhavam remo-
tamente. Os 33% restantes afirmaram 
não estarem trabalhando de casa. Para 
Rodrigo Vaca os dados demonstram 
que a maioria das empresas acabou se 
adaptando ao trabalho remoto, mesmo 
no curto prazo. 

Com o avanço da doença e a necessi-
dade de migrar para o trabalho remoto, 
a fim de que as empresas pudessem con-
tinuar desempenhando suas funções, a 
Zoho ofereceu gratuitamente o Zoho 

Durante a pandemia do novo Coro-
navírus, o uso do dinheiro físico caiu 
muito, pois o cuidado com higiene e 
também a praticidade viraram priori-
dade. Segundo pesquisa realizada pelo 
guia de finanças britânico BuyShares, 
o Brasil já é o quarto país que mais uti-
liza pagamentos pelo celular, atrás de 
China, Estados Unidos e Reino Unido. 

A Donus (www.soudonus.com.br) é 
uma plataforma de serviços financei-
ros que funciona como uma carteira 
digital. A empresa, que foi criada 
no hub de tecnologia da Ambev no 
Brasil, permite ao varejista receber 
o pagamento dos clientes por uma 
integração com as maquininhas de 
cartão da empresa. Segundo Alex 
Corcioli - CPO da plataforma, a ini-
ciativa da empresa é facilitar a vida 
do empreendedor. “Existem mais de 
800 mil donos de bares no Brasil. Eles 
podem ser ajudados por uma empresa 
que oferece um pacote financeiro 
justo”, explica. 

5 benefícios de ter uma conta 
digital para o seu negócio

2- Tarifa zero
Tarifas de manutenção ou ativação 

raramente são cobradas em contas 
digitais e muitas vezes, também ofere-
cem um pacote para TED’s sem custo.

3 - Processo de abertura
O processo de abertura de uma 

conta digital é bastante simples, basta 
enviar os documentos solicitados de 
forma digital e aguardar o processo 
de liberação, que em média demora 
24 horas. 

4 - Cartão de crédito sem tarifa
O cartão de crédito para contas 

digitais empresariais, não cobra tarifa 
e geralmente tem limite negociável, 
além de também não cobrar a taxa 
de anuidade. 

5- Linha de crédito
Bancos fornecem a linha de crédito 

para empresas, que também são cha-
madas de cheque especial ou crédito 
para capital de giro.

1 - Facilidade
A facilidade de poder fazer pagamen-

tos,  transferências e checar recebimen-
tos de modo digital otimiza o tempo do 
empreendedor, além de oferecer mais 
praticidade aos serviços. 
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Samsung abre inscrições para programa de estágio
A Samsung está com inscrições abertas 

até 28 de setembro para seu Programa de 
Estágio 2021. Existem vagas para estu-
dantes de mais de dez áreas diferentes, 
com formação prevista entre dezembro 
de 2021 e julho de 2022. O processo sele-
tivo conta com etapas realizadas de forma 
online e os jovens que forem aprovados 
começarão em janeiro de 2021.

Para estar apto a participar do 
processo o candidato precisa estar 
cursando a graduação nas áreas de 
Administração, Comunicação Social, 
Contabilidade, Direito, Economia, 

Engenharia (todas), Marketing, Publi-
cidade e Propaganda, Relações Inter-
nacionais e cursos correlatos.

As vagas são destinadas ao escritório 
da empresa localizado em São Paulo 
nas áreas de Administração de Vendas, 
Finanças, Inteligência de Negócio, Ino-
vação de Processos, Jurídico, Logística, 
Marketing, Produto, Serviços Pós-Venda 
e Supply Chain (cadeia de suprimentos).

Todo o processo de seleção ocorrerá ao 
longo do segundo semestre. Entre setem-
bro e outubro, estão programadas etapas 
online, com testes de conhecimentos cul-

turais, em inglês e lógica, uma entrevista 
gravada pelo candidato respondendo a 
algumas perguntas, dinâmica de grupo 
e entrevista individual com os gestores.

O estágio no escritório tem duração 
de 12 meses. O processo de desen-
volvimento é baseado na metodologia 
70:20:10: 70% do aprendizado acontece 
participando ativamente dos processos, 
20% na interação com demais profissio-
nais por meio de feedbacks, orientações 
e workshops e 10% pautado em treina-
mentos formais, online e presenciais 
(http://samsung.across.jobs/).
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D - Desafios na Mineração
A quarta edição do Vallourec Open Brasil, programa que seleciona startups 
para desenvolver projetos em conjunto com as empresas Vallourec no 
Brasil, está com as inscrições abertas. A procura é por empreendedores 
que possam resolver questões relacionadas ao aumento de eficiência 
operacional na unidade Mineração da Empresa. Podem participar do 
Vallourec Open Brasil 2020 startups de base tecnológica no Brasil e as 
interessadas deverão preencher o formulário disponível no site: (www.
vallourecopenbrasil.com.br). Serão selecionadas na primeira fase aquelas 
cuja atuação e modelo de negócio estiverem em sintonia com pelo menos 
um dos desafios propostos. O resultado será anunciado no dia 9 de outubro.

E - Tecnologia e Design
O Cesar - um dos maiores centros de inovação do país - está contratando 
100 profissionais de tecnologia e design. Com a possibilidade de home 
office e jornada flexível, as vagas podem ser preenchidas por candidatos 
de qualquer região do país. Os selecionados terão ainda, entre outros 
benefícios, vantagens na hora de se aperfeiçoar na Cesar School, escola 
de inovação da instituição que acaba de anunciar a quinta parceria de uma 
acelerada estratégia de expansão internacional. Outro diferencial oferecido 
é a oportunidade de conciliação entre a carreira corporativa e acadêmica, 
já que os colaboradores da instituição podem se tornar professores na 
Cesar School. Inscrições e mais informações: (https://vagas.cesar.org.br/).

F - Nota Fiscal Paulista 
Os usuários cadastrados no programa da Nota Fiscal Paulista já podem 
consultar os bilhetes eletrônicos com que concorrerão ao sorteio de 
número 142, neste mês de setembro. A extração contemplará 655 
prêmios, que contabilizarão um total de R$ 6,7 milhões distribuídos aos 
ganhadores, sendo um deles o de valor de R$ 1 milhão para pessoa física. 
Estão participando um total de 7.958.787 consumidores cadastrados, 
sendo 7.955.230 pessoas físicas e 3.630 condomínios, que efetuaram 
compras em maio deste ano e solicitaram notas fiscais com CPF ou CNPJs 
(no caso dos condomínios) nos cupons fiscais. São ao todo 62.429.774 
bilhetes eletrônicos. O resultado poderá ser consultado no próximo dia 
15 no (portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp). 

G - Ampliando Conhecimento  
Com presença marcante na América do Sul e em outras regiões 
do Planeta, o idioma espanhol representa o acesso a uma vasta 

A - Programa de Talentos 
A Ericsson recebe inscrições de jovens que tenham interesse em parti-
cipar do Programa de Estágio e Trainees 2021. Há 46 vagas para Estágio 
e 3 para Trainees para atuação na Ericsson Brasil. Há também 2 vagas 
adicionais de Trainee (1 para atuar na Argentina e 1 para atuar no Chile. 
A inciativa objetiva atrair talentos com mentes inovadoras, espírito de 
curiosidade, interesse genuíno em tecnologia, e que queiram contribuir 
para o desenvolvimento dos próximos avanços tecnológicos que mar-
carão o setor de Telecom e transformarão toda a sociedade - como por 
exemplo o 5G, próxima geração de conectividade móvel que habilitará 
um número expressivo de novos negócios e aplicações. Saiba mais em: 
(https://www.ericsson.com/pt/careers/global-locations/latin-america/
talentos-2021).

B - Contratação de Psicólogos
O governado João Doria anunciou o lançamento do programa Psicó-
logos da Educação, que vai contratar pelo menos mil profissionais da 
área para atender 3,5 milhões de estudantes e 250 mil professores e 
servidores da rede estadual paulista. O atendimento remoto vai ser 
feito em mais de 5 mil escolas a partir de novembro.  Os atendimen-
tos serão feitos inicialmente por videoconferência, remotamente, e 
vão apoiar o desenvolvimento das ações do Programa de Melhoria 
da Convivência e Proteção Escolar e orientar profissionais sobre 
possíveis sinais passíveis de identificação de traumas e abusos en-
tre os alunos, além de conduzir testes e ferramentas psicológicas, 
conforme planejamento de cada escola. Mais informações (www.
educacao.sp.gov.br).

C - Trabalho Remoto
A Cognizant, uma das líderes mundiais em tecnologia e negócios, 
anuncia a expansão de suas contratações para todo o país, seguindo 
um modelo de negócios - o trabalho remoto - que permite que seus 
colaboradores trabalhem remotamente em qualquer região do Brasil. 
Os processos seletivo e admissional já são realizados totalmente online 
e foram desenvolvidos para criar uma experiência positiva garantin-
do a integração do novo colaborador com a companhia. Visando à 
contratação de um público diversificado, a empresa foi reconhecida, 
este ano, pelo Great Place to Work, como uma das melhores empresas 
para mulheres e LGBTs trabalharem no Brasil. As inscrições seguem 
abertas através do link: (https://careers.cognizant.com/br/pt).

gama de oportunidades e conteúdos internacionais. Com as reco-
mendações de distanciamento social e a interrupção de diversas 
atividades motivadas pela pandemia do novo Coronavírus, estudar 
em casa é uma ótima opção para quem busca capacitação e cres-
cimento pessoal para preencher o tempo livre. Pensando nisso, a 
startup Kultivi (www.kultivi.com), plataforma gratuita de ensino 
que conta com mais de 80 cursos em diferentes áreas, oferece um 
curso completo, com mais de 200 aulas, para quem deseja aprender 
espanhol gratuitamente.  

H - Aceleração para Startups
A WOW, maior aceleradora independente do país, anuncia a abertura 
de inscrições para a 18ª rodada de seu programa de aceleração para 
startups. Empreendedores de todas as regiões e segmentos têm até 
o próximo dia 29 para se inscrever por meio do site (https://www.
wow.ac/inscricao-batch18/). As selecionadas receberão investimentos 
R$ 200 mil (growth stage) e R$ 80 mil (early stage), além de todo o 
processo de mentoria 1-on-1 em produto, marketing, vendas e gestão, 
networking com investidores, consultorias em marketing digital, vendas 
e UX, workshops e acesso a produtos e serviços, como ferramentas de 
CRM, hospedagem na nuvem e pagamentos, ajudando-os a focarem nas 
prioridades para alavancar os negócios. A cessão de equity é de 8%.

I - Mercado de Autopeças
Maior movimento de fusões e aquisições da história da Fras-le, a compra 
da empresa Nakata Automotiva foi concluída. Essa união, que somou o 
investimento de R$ 457 milhões, combina a experiência de serviços em 
reposição automotiva das duas companhias, que são referência neste 
mercado, e amplia a gama de produtos reunidos sob um mesmo grupo, 
com a junção do portfólio da Nakata ao mix das marcas Fras-le, Controil, 
Fremax e Lonaflex. A sinergia entre as companhias vai desde a fabricação 
da variedade de componentes, até a comercialização. Entre os principais 
itens estão amortecedores, terminais e barras de ligação e direção, pivô 
e bandejas de suspensão, juntas homocinéticas, componentes de eixos 
cardan e diferencial. 

J - Alta Liderança 
A Afferolab, uma das líderes do país no setor de Aprendizagem Cor-
porativa, acaba de lançar parceria com o IE Escola de Negócios para a 
oferta de soluções de desenvolvimento de alta liderança, destinada a 
executivos de todas as áreas de negócios. Com a crise gerada a partir 
das transformações econômicas e sociais impostas pela pandemia, a 
necessidade de se adaptar a um novo mundo de negócios vem exigindo 
líderes e organizações mais resilientes, que se planejem com antece-
dência, se adaptando às mudanças e se recuperando mais rapidamente. 
A parceria prevê três ofertas: os programas Leaderships Skills for Fast 
Recovery e Driving Exponential Growth & Recovery, além de palestras 
virtuais e presenciais (quando for o momento) com o corpo docente da 
IE. Mais informações: (https://www.afferolab.com.br/).

Como a pandemia 
mudou o cenário de 

cibersegurança 

Na mesma proporção 
em que o cenário de 
adversidade pode 
reforçar o lado bom das 
pessoas, este também 
pode intensificar más 
intenções

Cibercriminosos foram 
rápidos em aproveitar 
uma nova oportunidade 

de agir – isso pode ser notado 
no crescimento de softwares 
maliciosos e golpes de phishing 
(tentativa de obter infor-
mações confidenciais, como 
nomes de usuário, senhas e 
detalhes de cartão de crédito) 
relacionados à Covid-19.

Foram identificados regis-
tros de centenas de novos do-
mínios da web potencialmente 
suspeitos, com cibercrimino-
sos se aproveitando do fato 
de que muitas pessoas podem 
estar usando seus próprios 
computadores para acessar 
redes corporativas. Como 
essas máquinas não são neces-
sariamente regulamentadas e 
protegidas com tanta rigidez 
quanto os PCs empresariais, 
isso expõe novos vetores de 
ameaças.

Inúmeras campanhas de 
phishing surgiram na forma 
de e-mails disfarçados de 
atualizações sobre o novo 
Coronavírus. Recente campa-
nha específica tentou apelar 
à natureza humana, pedindo 
doações (em bitcoin) para 
falsa iniciativa da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) que 
“busca garantir que todos os 
países estejam preparados, 
especialmente aqueles com 
sistemas de saúde mais fracos”.

A maioria das atividades 
fraudulentas relacionadas 
à Covid-19 se caracterizam 
como: 
	 •	Gratuidade: serviços 

selecionados, como video-
conferência, treinamento 
online e até entrega de co-
mida oferecidos gratuita-
mente. Os cibercriminosos 
também oferecem serviços 
como um honeypot, enga-
nando os usuários para que 
forneçam dados bancários 
e informações pessoais. É 
necessário refletir – esta 
é uma oferta genuína ou 
é boa demais para ser 
verdade – antes de assinar 
novos serviços.

	 •	Vales-presente digi-
tais: os golpistas por trás 

dos populares ataques 
de comprometimento de 
e-mail comercial (BEC) 
começaram a tentar persu-
adir as pessoas a comprar 
vales-presente digitais, já 
que muitas lojas físicas 
estão fechadas.

	 •	Esquemas de compen-
sação: com milhões de 
pessoas afetadas por fe-
riados e voos cancelados, 
houve aumento no número 
de sites de compensação 
duvidosos – esquemas 
que prometem aos via-
jantes a chance de obter 
seu dinheiro de volta. 
Uma abordagem particu-
larmente eficaz tem sido 
pressionar os usuários a 
fornecer espontaneamen-
te informações pessoais, 
sob o pretexto de que 
uma “oferta de compen-
sação de viagem expira 
em 12 horas”, porque os 
cibercriminosos sempre 
querem que as vítimas 
ajam primeiro e pensem 
depois.

A melhor linha de defesa é 
usar o bom senso e não baixar 
a guarda. Qualquer coisa que 
pareça boa demais para ser 
verdade provavelmente é ape-
nas isso. Manter suas defesas 
também significa instalar atu-
alizações de software, mesmo 
que levem muito tempo para 
baixar. Muitas variedades de 
malware usam vulnerabilida-
des de software para manter 
a persistência e o sigilo nos 
sistemas infectados. 

Todos nós precisamos ter 
em mente que especialmente 
agora, é a hora de aderir a 
algumas regras básicas, como 
evitar abrir anexos ou links em 
e-mails de contatos externos 
desconhecidos. Os golpistas 
tornaram-se sofisticados, e 
muitas vezes é difícil diferen-
ciar um e-mail genuíno de um 
falso, por isso enfatizamos a 
importância de nunca intera-
gir com e-mails, mesmo que 
pareçam legítimos.

Recentemente, ouvimos 
muitos contos extraordiná-
rios sobre como as pessoas 
superaram as adversidades 
decorrentes da pandemia 
de Covid-19. Infelizmente, 
também há um lado escuro: 
aqueles que procuram tirar 
vantagem da situação.

(*) - É Diretor de Operações 
da Fujitsu do Brasil.

Jun Ueda (*)

Detran-SP autoriza 
retomada de aulas 
presenciais

Desde ontem (3), o Detran-SP 
liberou as aulas presenciais dos 
cursos de formação e capacitação 
de profissionais que atuam no 
trânsito. Cerca de 300 empresas 
no Estado de São Paulo creden-
ciadas pela Escola Pública de 
Trânsito do Detran.SP ministram 
cursos especializados e de for-
mação de motoristas, para que 
possam conduzir veículos como 
ambulâncias, ônibus, caminhões 
tanques e de carga, além de mo-
tofrete, entre outros. 

Também estão contempladas 
as entidades que ministram cur-
sos de capacitação para formação 
de instrutores e examinadores 
de trânsito, além de diretores de 
Centro de Formação de Condu-
tores (CFCs). “O trabalho dessas 
entidades é de fundamental 
importância na formação dos  pro-
fissionais que prestam serviços 
essenciais, como transporte de 
produtos perigosos e de emer-
gência, tão necessários neste 
período de pandemia”, destaca o 
presidente do Detran-SP, Ernesto 
Mascellani Neto. 

A reabertura consciente das 
entidades segue as diretrizes do 
Plano São Paulo, com a flexibili-
zação permitida para cidades que 
estiverem a partir da fase laranja. 
Como medidas de segurança 
e distanciamento social, será 
obrigatório o uso de máscaras, 
disponibilização de álcool gel, 
distanciamento entre as carteiras 
e cadeiras escolares, higieniza-
ção de balcões, computadores, 
maçanetas, corrimões e rampas 
de acessibilidade, ente outros 
equipamentos (AC/Detran-SP).

Segundo estudo iné-
dito da Serasa Experian 
realizado com base nas 
informações do Cadastro 
Positivo, os consumidores 
idosos – acima de 60 anos 
– são os que mais fazem 
o pagamento em dia do 
empréstimo pessoal. De 
acordo com o levantamen-
to feito em maio, a popula-
ção desta faixa etária que 
tinha a modalidade con-
tratada teve uma taxa de 
pontualidade de 91,3%. É 
o maior índice na compara-
ção com os demais grupos 
de idade e está acima da 
média nacional (85,8%), 
veja todos os detalhes na 
tabela abaixo:

“O empréstimo pessoal 
é uma linha de crédi-
to procurada por quem 
precisa, por exemplo, 
quitar uma dívida, fazer 
uma compra mais cara 
evitando financiamento 
a juros mais altos e até 
mesmo substituir dívidas 
caras, como o rotativo 
do cartão de crédito e o 
cheque especial. Os idosos 
estão em uma fase mais 
madura e experiente, por 
isso, costumam priorizar 
melhor o pagamento em 
dia de suas contas para 
não desequilibrar o orça-

Os idosos costumam priorizar melhor o pagamento 
em dia de suas conta.
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A principal alta ocorreu no setor de veículos automotores, 
reboques e carrocerias (43,9%).
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O avanço de 8% na 
passagem de junho 
para julho foi resul-

tado de altas nas quatro 
grandes categorias eco-
nômicas da indústria, com 
destaque para os bens de 
consumo duráveis (42%). 

Os bens de capital, isto 
é, as máquinas e equi-
pamentos usados no se-
tor produtivo, cresceram 
15%. No caso dos bens 
intermediários, isto é, os 
insumos industrializados 
usados no setor produtivo, 
houve alta de 8,4%. Já os 
bens de consumo semi e 
não duráveis cresceram 

Produção industrial cresceu 
8% de junho para julho, diz IBGE
A produção também registrou alta (8,8%) na média móvel trimestral. Nos demais tipos de comparação, 
no entanto, houve quedas: na comparação com julho de 2019 (-3%), no acumulado do ano (-9,6%) e 
no acumulado em 12 meses (-5,7%)

e carrocerias (43,9%). 
“A indústria automotiva 
puxa diversos setores em 
conjunto, sendo o ponto 
principal de outras cadeias 
produtivas”, afirma o pes-
quisador do IBGE André 
Macedo. Também houve 
altas importantes na me-
talurgia (18,7%), indús-
trias extrativas (6,7%), 
máquinas e equipamentos 
(14,2%), coque e produtos 
derivados do petróleo e 
biocombustíveis (3,8%). 
Por outro lado, o ramo de 
impressão e reprodução de 
gravações foi o único setor 
em queda (-40,6%) (ABr).

4,7%. Entre as atividades 
industriais, houve altas 
em 25 dos 26 ramos pes-

quisados. A principal alta 
ocorreu no setor de veícu-
los automotores, reboques 

mento e manter uma vida 
financeira mais saudável”, 
diz o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi.

O estudo também mostra 
que 16,8% da população do 
país que está no Cadastro 
Positivo tinha algum em-
préstimo pessoal ativo em 
maio. Na visão por idade, 
a maior utilização fica na 
faixa dos idosos – acima 
de 60 anos, com 22,4%, e a 
menor no grupo de jovens 
– 18 a 25 anos, com 11,1%. 
No intervalo estão: 26 a 35 
anos (14,8%), 36 a 50 anos 
(16,4%) e 51 a 60 anos 
(17,8%).

Quando o recorte é por 
faixa de renda a distribuição 

é mais homogênea. Quem 
mais utiliza são aqueles 
que ganham até R$ 1 mil 
(17,8%). Na sequência te-
mos os que estão na faixa 
de R$ 5 mil a R$ 10 mil 
(17,5%), de R$ 1 mil a R$ 2 
mil (17,4%) e por último os 
que recebem acima de R$ 10 
mil (17,0%). A faixa inter-
mediária de R$ 2 mil a R$ 5 
mil, é a que menos procura 
esse tipo de empréstimo, 
com uma taxa de 15,3%. O 
levantamento revelou que 
o empréstimo pessoal com-
promete, em média, 13,7% 
da renda dos brasileiros que 
tinham esta modalidade de 
crédito ativa em maio (AI/
SerasaExperian).
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Transpondo barreiras 
no ramo imobiliário 

com ajuda 
da tecnologia

É fato que a 
tecnologia tem 
mudado o mercado 
como um todo e que, 
com a pandemia, 
a aceleração da 
digitalização só fez 
se intensificar 

Assim como a discus-
são sobre o tema 
em muitos setores, 

como o imobiliário. O dis-
tanciamento social intro-
duziu milhões de pessoas 
no ambiente digital, todos 
vimos reuniões, eventos, 
cursos, compras e ativi-
dades rotineiras passarem 
para o online, e fomos apre-
sentados a um universo de 
possibilidades. 

Com isso, para os corre-
tores, por exemplo, estar 
na internet por meio de um 
site, redes sociais, ou co-
nectado a um aplicativo de 
parcerias como o Homer, se 
mostrou fundamental - eu 
diria, o primeiro passo rumo 
à evolução -, pois vejo que é 
desta forma que adentram 
o mesmo ambiente onde 
estão potenciais compra-
dores/ locadores, e têm a 
oportunidade de atender 
a demanda deles - além 
de obter uma presença 
forte no setor imobiliário 
de forma ágil, prática, e 
confortável. 

No entanto, fazer uso da 
tecnologia a seu próprio 
favor pode não parecer ta-
refa fácil para alguns, ainda 
mais quando levamos em 
consideração a urgência 
disso, e nos perguntamos: 
como acompanhar as rápi-
das mudanças? Diante des-
sa questão, destaco aqui a 
importância de se ofere-
cer um backoffice para o 
profissional não estagnar 
perante as barreiras, mas 
sim transpô-las utilizando 
a tecnologia. Para tornar 
isso viável, coloco como 
segundo passo fundamen-
tal a atualização de seus 
conhecimentos. 

O Homer, por exemplo, 
tem priorizado oferecer 
treinamentos, lives, guias, 
e-books, e até mesmo 
assessoria de marketing 
gratuita, para garantir que 
os corretores possam co-
nhecer e explorar o que de 
melhor a tecnologia pode 
oferecer - caso contrário, 
de nada adianta estar na 
internet. A meu ver, o 
olhar das empresas e dos 
próprios profissionais in-
dependentes tem que estar 
nisso. 

Vale ressaltar que não é 
preciso começar do zero, 
mas sim aprimorar e au-
mentar o potencial de cada 
um. Utilizando ao menos 

um canal de comunicação 
online, e aplicando no 
ambiente digital toda a 
experiência que adquiriu 
no analógico, por exemplo, 
dá para o corretor obter um 
retorno bastante positivo. 
Digo isso com convicção, 
porque temos notado que, 
apesar de os potenciais 
compradores/ locadores 
estarem na internet, o que 
eles têm buscado de fato é 
personalização. 

Não podemos desconsi-
derar que os possíveis com-
pradores querem poupar 
tempo na procura ou na 
venda de uma proprieda-
de via internet, mas eles 
não querem deixar de ver 
cada detalhe do imóvel, se 
sentir dentro desse imóvel, 
e ter a possibilidade de 
acessar propriedades em 
locais mais distantes. Po-
rém, não à toa, corretores 
que implementaram novas 
práticas de atendimento e 
relacionamento com seus 
clientes através de canais 
de digitais, ganharam des-
taque neste período de 
quarentena. 

Graças à tecnologia, há 
sim facilidades quanto a 
agilidade nos processos, 
possibilidade de visitas a 
distância, ajuda do algorit-
mo, e de aplicativos como 
Homer, por exemplo, que 
se baseia no modelo MLS e 
conecta corretores a outros 
corretores, clientes ou imó-
veis dentro de um mesmo 
perfil desejado - o que já 
aumenta as possibilidades 
do negócio ser fechado de 
forma mais rápida. 

Entretanto, as nego-
ciações não deixaram de 
envolver pessoas - com 
sonhos de ter uma casa 
própria, um escritório, uma 
propriedade na praia, ou, 
no caso dos corretores, 
de proporcionar isso aos 
clientes e efetuar uma 
venda para seu sustento. O 
que nos leva a refletir que a 
transformação digital não é 
sobre tecnologia, mas sobre 
como nos relacionamos 
utilizando a tecnologia. 

Não podemos ser pre-
cisos quanto ao que vai 
acontecer no futuro. Mas, 
observando o comporta-
mento dos clientes e do 
mercado neste período 
de distanciamento social, 
dá para perceber que os 
benefícios que a tecno-
logia traz vêm para ficar. 
De que forma você está se 
preparando para o hoje que 
provavelmente será tam-
bém o amanhã? Cabe a nós 
mesmos transpor barreiras 
ou parar por causa delas. 

(*) -  Engenheira de formação, é CEO 
do Homer e sócia-investidora da 

venture builder Ipanema Ventures.

Livia Rigueiral (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: MAX DE SOUSA FREITAS, profissão: jardineiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Severino Francisco de Freitas e de Antonia Mariano de 
Sousa. A pretendente: FABIANA SARAIVA MENEZES, profissão: op. de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edimildes Saraiva Menezes.

O pretendente: JEFERSON SILVA TAVARES, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 22/03/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Antonio Tavares e de Francisca Teixeira da Silva. A 
pretendente: LETICIA RIBEIRO BORGES, profissão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jailton Oliveira Borges e de Lucimara Ribeiro Tenorio.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: MARCELO MELILLO DIAS, profissão: gastrônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 28/12/1991, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Amaury Dias e de Vânia 
Melillo Dias. A pretendente: BRUNA MANCINI ZAGO DA COSTA, profissão: médica, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Jaú, SP, data-nascimento: 07/09/1993, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Amauri René Gouvêa da Costa 
e de Daniela Paula Zago da Costa.

O pretendente: EDSON COSTA LEITE, profissão: leiturista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Entre Rios, BA, data-nascimento: 16/08/1987, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Domingos Leite e de Railda dos Santos Costa. 
A pretendente: BIANCA SANTANA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 17/10/1994, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Cicero Donizeti da Silva e de 
Silvia Belarmino de Santana.

O pretendente: THIAGO CIVALLI, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/12/2000, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ovidio Civalli Junior e de Vera Priscila 
Civalli. A pretendente: THAINA DA SILVA GOMES, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/04/1999, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Maria Jucineide 
da Silva Gomes.

O pretendente: PEDRO TIAGO BARBOSA DOS SANTOS, profissão: analista de 
marketing, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Joaquim, SC, data-nascimento: 
18/11/1983, residente e domiciliado em Osasco, SP, filho de Joaquim Manuel dos Santos e 
de Magda Aguilar Barbosa. O pretendente: ALESSANDRO GRANADO LOPES, profissão: 
autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 
07/07/1988, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Dercio 
Lopes e de Roseli Granado Lopes.

O pretendente: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, profissão: analista de marketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/06/1991, resi-
dente e domiciliado em Itaquera, São Paulo, SP, filho de Miguel Rodrigues da Silva Filho 
e de Rosemeire Aparecida Correa da Silva. A pretendente: DANIELA FOLONI VIEIRA, 
profissão: analista de dados, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, 
SP, data-nascimento: 25/01/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Sabino Rodrigues Vieira e de Regina Celia Foloni Rodrigues Vieira.

O pretendente: HERMESON ZANELATO DE OLIVEIRA, profissão: técnico de informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Pimenta Bueno, RO, data-nascimento: 26/12/1989, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo, SP, filho de Orlando Cabral de Oliveira e 
de Ilena Bach Zanelato de Oliveira. A pretendente: ANNA KARINA MARQUEZI DO NAS-
CIMENTO, profissão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Pari, SP, data-nascimento: 04/04/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Luiz Antonio do Nascimento e de Cleusa Marquezi.

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE MARQUES POLICARPO SILVA, profissão: 
consultor de vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, da-
ta-nascimento: 23/03/1994, residente e domiciliado em Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP, 
filho de Geraldo Policarpo Silva e de Izaura Marques Policarpo Silva. A pretendente: BIANCA 
TEIXEIRA MENDES, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cerqueira César, SP, data-nascimento: 02/07/1993, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Valter Neto Teixeira Mendes e de Rosana Guerreiro Mendes.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA DA SILVA, profissão: engenheiro eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 21/04/1992, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antenor Pereira da Silva e de 
Marilene Donisete de Souza Silva. A pretendente: BRUNA NICCOLE FERNANDES PE-
QUENO, profissão: analista de back office, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 02/03/1996, residente e domiciliada em Vila Formosa, 
São Paulo, SP, filha de José Ricardo Bezerra Pequeno e de Polyanna Fernandes Pequeno.

O pretendente: FERNANDO ALVES LIGEIRO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 20/10/1977, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Fernando João de Araujo Ligeiro e 
de Levina Alves Ligeiro. A pretendente: RAFAELA SAMPAIO VITOR, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/11/1980, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Orlando Vitor e de Sandra Sampaio Vitor.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Roberta Minuzzo (*)

Segundo o professor De-
nis Borges Barbosa, um 
dos princípios básicos 

do sistema marcário é o da 
especialidade da proteção: 
“a exclusividade de um signo 
se esgota nas fronteiras do 
gênero de atividades que ele 
designa”. 

Isso quer dizer que é 
possível a convivência pa-
cífica de marcas idênticas 
ou semelhantes, desde que 
assinalem produtos ou ser-
viços distintos. A exemplo 
disso, podemos citar a marca 
Globo, registrada por dife-
rentes titulares para distin-
guir diferentes produtos e 
serviços, como, biscoitos, 
pincéis de pintura, bebidas 
não alcoólicas, serviços de 
rádio difusão (televisão e 
rádio), entre outros. A marca 
Renner, também é outro caso 
de aplicação do princípio da 
especialidade, uma vez que 
foi concedida para proprietá-
rios distintos e visa distinguir 
alimentos, roupas, serviços 
bancários, tintas e pincéis 
para pinturas. 

Toda regra comporta uma 
exceção e, no mundo mar-
cário, não seria diferente. 
Estamos falando das marcas 
de alto renome. De acordo 
com a Lei da Propriedade 
Industrial, as marcas de 

As marcas de alto renome têm proteção automática em todos os 
segmentos mercadológicos.
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Com o uso mais intenso dos meios di-
gitais para atividades cotidianas durante 
a pandemia do Coronavírus, criminosos 
aproveitam o maior tempo online das 
pessoas para tentar aplicar golpes. Um 
levantamento da Febraban (Federação 
Brasileira de Bancos) revela que no perí-
odo de quarentena houve um aumento de 
60% em tentativas de golpes financeiros 
contra idosos. 

Para combater as fraudes financeiras, a 
Febraban lança uma campanha para in-
formar e conscientizar sobre as tentativas 
de golpes financeiros. A iniciativa conta 
com medidas para proteção e enfrenta-
mento à violação de direitos das pessoas 
idosas. “Os bancos investem R$ 2 bilhões 
por ano em segurança da informação para 
garantir tranquilidade e segurança a seus 
clientes e colaboradores e desenvolvem 
os mais modernos sistemas, tecnologias 
e ferramentas destinados a assegurar a 
autenticidade de transações e operações 
financeiras”, afirma Isaac Sidney, presi-
dente da Febraban.

“Entretanto, estamos intensificando 
nossas ações, pois quadrilhas se apro-
veitaram do aumento das transações 
digitais causado pelo isolamento social 
e da vulnerabilidade dos consumi-

A iniciativa conta com medidas para 
proteção e enfrentamento à violação de 

direitos das pessoas idosas.
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A proteção das marcas 
de alto renome

A propriedade da marca é adquirida através da emissão do registro pelo Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) e a sua proteção está ligada ao ramo de atividade empresarial, observado o princípio da 
especialidade

as marcas registradas terão 
exclusividade em território 
nacional, conforme o prin-
cípio da territorialidade. 
Por isso, ainda que a marca 
seja conhecidamente de 
alto renome, a sua proteção 
está limitada ao país onde 
está registrada. Importante 
destacar que não existe um 
“registro mundial”, em que 
há proteção automática para 
todos os países, mediante um 
único registro. 

Existem algumas possibi-
lidades que proporcionam a 
proteção em diversos países, 
mediante pedido único, 
como é o caso da União Eu-
ropeia, porém, novamente, 
deve ser observado o prin-
cípio da territorialidade, 
pois a marca terá validade 
após concedida, apenas 
nos países que fazem parte 
da comunidade. Enfim, as 
marcas de alto renome, 
quando reconhecidas pelo 
INPI, recebem proteção 
especial em todos os ramos 
de atividades, observado o 
princípio da territorialidade, 
ou seja, os seus titulares 
têm o direito de exploração 
exclusiva, somente no país 
onde a ela estiver registrada.

(*) - Graduada em direito pela 
Universidade Luterana do Brasil, 

com especialização em propriedade 
intelectual pela PUCRS, é advogada da 
Dmark Registros de Marcas e Patentes 

(https://dmk.group/).

alto renome terão proteção 
automática em todos os 
segmentos mercadológicos, 
porque ao atingirem o alto 
grau de reconhecimento 
merecem, especialmente, 
serem protegidas. Isso quer 
dizer que, independente-
mente da classe (ramo de 
atividade) em que a marca 
esteja inserida, ao receber 
o reconhecimento de alto 
renome terá a proteção nas 
demais classes, ou seja, para 
todos os produtos e serviços.

No Brasil, o INPI reconhe-
ceu algumas marcas como 
sendo de alto renome, como 
por exemplo, “Flamengo”, 
de titularidade do Clube de 
Regatas do Flamengo, “Per-
digão”, “Olympikus”, “Da-
noninho”, “Fusca”, “Maize-
na”, “Unimed”, “Facebook”, 
“Walmarrt”, “SBT”, “Goo-

gle”, “BIS”, dentre outras. 
Uma marca muito conhecida 
obteve o reconhecimento 
do alto renome, não pelo 
seu nome, mas, pela forma 
plástica (tridimensional) do 
seu objeto, ou seja, a garrafa 
da Coca-Cola. Ainda que não 
esteja envolvida por nenhum 
outro elemento, seja pelo 
nome ou qualquer figura,  
o consumidor é capaz de 
identificá-la como sendo o 
produto da Coca-Cola o que, 
de certa forma, o levou ao 
reconhecimento do alto re-
nome, dada a fama adquirida 
ao longo dos anos.

Tendo em vista essa forma 
de proteção, muitas vezes 
surgem perguntas como: A 
marca de alto renome tem 
proteção automática mun-
dialmente? A resposta é não!

Segundo a lei brasileira, 

Febraban lança campanha de orientação sobre 
golpes financeiros contra idosos

informar os seus códigos e senhas para 
os estelionatários.

Um exemplo de ataque de engenharia 
social se dá quando o criminoso liga para 
a casa do cliente, diz ser do banco e pede 
para confirmar algumas informações, 
como dados pessoais e senhas. Ao for-
necer informações pessoais e sigilosas, 
como a senha, o consumidor expõe sua 
conta bancária e seu patrimônio aos 
golpistas. O golpe do falso motoboy 
teve aumento de 65% durante o período 
de isolamento social. Nele, criminosos 
entram em contato com as vítimas se fa-
zendo passar pelo banco para comunicar 
a realização de transações suspeitas com 
o cartão de crédito do cliente. 

Para passar uma imagem de seguran-
ça, os criminosos orientam a vítima a 
cortar o cartão ao meio, para inutilizar 
a tarja magnética, antes de entregá-lo ao 
motoboy. No entanto, o chip permanece 
intacto, o que permite que a quadrilha 
faça compras com o cartão, ainda que o 
plástico esteja partido ao meio. A cam-
panha de orientação conta com posta-
gens e vídeos com dicas sobre como se 
proteger dos principais golpes aplicados 
atualmente contra os clientes bancários 
(DC/Febraban).

dores, em especial dos idosos, para 
aplicar golpes por meio da engenharia 
social, que consiste na manipulação 
psicológica do usuário para que ele 
lhe forneça informações confiden-
ciais”, acrescenta Isaac. De acordo 
com o diretor da Comissão Executiva 
de Prevenção a Fraudes da Febraban, 
Adriano Volpini, atualmente, 70% das 
fraudes estão vinculadas à engenharia 
social, quando o cliente é induzido a 
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br

SAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL

Aviso de Retificação e Reabertura de Licitação - TP 001/2020-SAE
Comunicamos que o Edital da Tomada de Preços n° 001/2020 cujo 
objeto é a execução de serviço de engenharia para reconstrução da rede 
de distribuição de água no bairro Vila Santana, sofreu alteração em seu 
item 6.5.4, alínea c.2.3. Em função da modificação do edital fica alterada 
a data de abertura para 23/09/2020 às 09:00 horas. Local: Departamento 
de Licitações e Compras, Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem 
Grande do Sul - SP. O edital RETIFICADO estará disponível na página 
eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado 
através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

INAL INTERAUDIOVISÃO LABORAINAL INTERAUDIOVISÃO LABORAINAL INTERAUDIOVISÃO LABORAINAL INTERAUDIOVISÃO LABORAINAL INTERAUDIOVISÃO LABORATÓRIO, EMPREENDIMENTOS E PTÓRIO, EMPREENDIMENTOS E PTÓRIO, EMPREENDIMENTOS E PTÓRIO, EMPREENDIMENTOS E PTÓRIO, EMPREENDIMENTOS E PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.AÇÕES S.A.
CNPJ/MF 56.785.793/0001-56

Demonstrações Contábeis
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)

       Controladora        Consolidado
Ativos Nota      2019      2018      2019      2018
Circulante 147.643 133.527 201.956 175.250
Caixa e equivalentes de caixa 5 4.337 21 13.790 4.336
Contas a receber de
  clientes e outros recebíveis 6 - - 33.809 29.027
Estoques - - 9.190 7.578
Ativo não circulante
  disponível para venda 7 139.101 128.537 139.101 128.537
Antecipação de dividendos 17 4.203 4.203 4.203 4.203
Pagamentos antecipados - 391 957 1.032
Impostos a recuperar 2 375 460 535
Outros ativos - - 446 2
Não circulante   53.067   45.377   61.571   34.521
Realizável a longo prazo           -           -       487       191
Depósitos para demandas judiciais - - 300 191
Impostos diferidos - - 187 -
Investimentos em controladas 9 51.459 43.769 - -
Propriedade para investimento 8 1.608 1.608 1.608 1.608
Imobilizado 10 - - 38.981 31.491
Direito de uso 11 - - 19.302 -
Intangível 10 - - 1.193 1.231

  53.067   45.377   61.084   34.330

Total do ativo 200.710 178.904 263.527 209.771

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)       Controladora        Consolidado

Passivos Nota      2019      2018      2019      2018
Circulante   12.015    8.503   34.907   27.025
Fornecedores e
  outras contas a pagar 12 - - 9.448 10.236
Arrendamentos a pagar 11 - - 3.862 -
Obrigações sociais,
  trabalhistas e tributárias 13 15 60 7.267 6.209
Empréstimos e financiamentos 14 10.783 4.082 10.863 4.098
Dividendos a pagar - 3.800 - 3.800
Impostos a recolher 1.217 561 3.467 2.682
Não circulante   61.936   52.214   96.395   61.309
Obrigações sociais,
  trabalhistas e tributárias 13 2.244 1.918 9.710 10.206
Arrendamentos a pagar 11 - - 16.186 -
Empréstimos e financiamentos 14 59.692 50.296 69.692 50.296
Provisão para contingências 15 - - 807 807
Patrimônio líquido 17 126.759 118.187 132.225 121.436
Capital social 19.000 19.000 19.000 19.000
Adiantamento para futuro
  aumento de capital - - - -
Reserva legal 3.800 3.800 3.800 3.800
Reservas de lucros 103.959 95.387 103.959 95.387
Patrimônio líquido atribuível aos
  acionistas controladores 126.759 118.187 126.759 118.187
Participação de não controladores           -           -    5.466    3.249
Total do passivo e
  do patrimônio líquido 200.710 178.904 263.527 209.771

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das       Controladora        Consolidado
  atividades operacionais      2019      2018      2019      2018
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 11.997 2.171 17.675 5.071
Ajustes ao resultado do período
Participação nos lucros das empresas investidas
  por equivalência patrimonial (9.690) (6.996) - -
Resultado líquido na baixa de ativos fixos - 20 - 21
Depreciação e amortização - - 6.068 5.038
Depreciação do direito de uso - - 4.008 -
Juros de empréstimos e financiamento 7.335 2.210 7.393 2.210
Juros e ajustes de arrendamentos - - 1.716 -
(Reversão) Provisão estimada para
  crédito de liquidação duvidosa - - (561) -
(Aumento) redução nos ativos
Contas a receber de clientes
  e outros recebíveis - - (4.221) (1.822)
Estoques - - (1.613) 144
Pagamentos antecipados 391 (391) 75 468
Impostos a recuperar 374 (102) 76 57
Outros ativos - - (481) (1)
Depósitos para demandas judiciais - - (71) (104)
Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores e outras contas a pagar - (945) (789) (506)
Obrigações sociais,
  trabalhistas e tributárias 281 449 562 226
Impostos a recolher      (578)       505      (521)      (911)

  10.110   (3.079)   29.316    9.891
Juros pagos de arendamentos - - (960) -
Juros pagos de empréstimos
  e financiamentos (7.062) (2.208) (7.120) (2.210)
Impostos pagos (1.042) (235) (4.618) (2.497)
Fluxos de caixa (aplicado nas) decorrentes
  das atividades operacionais     2.006   (5.522)   16.618    5.184
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Dividendos recebido de controlada 2.000 - - -
Aquisição de ativo imobilizado - Ativo não circulante
  disponível para venda (10.564) - (10.564) -
Aquisição de ativo imobilizado - (63.363) (13.199) (70.415)
Aquisição de ativo intangível           -           -      (321)      (219)
Fluxos de caixa aplicado
  nas atividades de investimentos    (8.564)  (63.363)  (24.084)  (70.634)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos e juros sobre
  capital próprio pagos (4.950) (2.475) (4.950) (2.475)
Antecipação de dividendos - (4.203) - (4.203)
Devolução de adiantamento
  para futuro aumento de capital - (400) - (400)
Captação de empréstimos
  e financiamentos 22.547 43.305 32.627 43.383
Pagamentos de empréstimos
  e financiamentos (6.723) (3.363) (6.739) (3.425)
Pagameno de arrendamentos - - (4.018) -
Pagamento (captação) de
  contas-correntes coligadas           -    8.360           -    7.757
Fluxos de caixa decorrente
  das atividades de financiamentos   10.874   41.224   16.920   40.637
Aumento (redução) líquido
  do caixa e equivalentes de caixa    4.316  (27.661)    9.454  (24.813)
Demonstração da aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 21 27.682 4.336 29.149
No fim do exercício    4.337         21   13.790    4.336

   4.316  (27.661)    9.454  (24.813)
Transações que não envolvem caixa e equivalentes de caixa
Reclassificação de ativo imobilizado para Ativo
  não circulante disponível para venda - 128.537 - 128.537
Integralização de capital em
  controladas por meio de mútuo           - (32.000)           -           -

          - 96.537           - 128.537

                                                           Controladora Participação dos Total do
Capital Reserva Reserva Reserva Patrimônio quotistas não patrimônio

Nota   social de capital de legal de lucros       líquido      controladores       líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017  19.000          400     3.800     97.392      120.592                  2.839      123.431
Multa e juros adesão ao parcelamento de impostos IOF - - - (1.514) (1.514) - (1.514)
Devolução de adiantamento para futuro aumento de capital - (400) - - (400) - (400)
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos - - - (2.475) (2.475) - (2.475)
Lucro líquido do exercício           -              -           -       1.984         1.984                     410         2.394
Saldos em 31 de dezembro de 2018  19.000              -     3.800     95.387      118.187                  3.249      121.436
Multa e juros adesão ao parcelamento de impostos 13 - - - (852) (852) - (852)
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos 17b - - - (1.150) (1.150) - (1.150)
Lucro líquido do exercício           -              -           -     10.574       10.574                  2.217       12.791
Saldos em 31 de dezembro de 2019  19.000              -     3.800   103.959      126.759                  5.466      132.225

Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)
       Controladora          Consolidado

Resultado operacional Nota      2019      2018       2019       2018
Receitas operacionais líquidas 18 12.544 - 231.155 193.868
Custo das mercadorias
  e serviços 19           -           - (158.784) (144.042)
Lucro operacional bruto 12.544 - 72.371 49.826
Despesas administrativas
  e tributárias 20   (1.557)   (2.132)   (43.175)   (39.898)
Resultado antes das (despesas) receitas
  financeiras líquidas e impostos 10.987 (2.132) 29.196 9.928
Resultado financeiro
Receitas financeiras 21 105 601 1.496 1.208
Despesas financeiras 21   (8.785)   (3.294)   (13.017)    (6.065)

       Controladora          Consolidado
Resultado operacional Nota      2019      2018       2019       2018
Total resultado financeiro, líquido (8.680) (2.693) (11.521) (4.857)
Participação nos lucros das empresas investidas
  por equivalência patrimonial 9 9.690 6.996 - -
Lucro antes do IRPJ e CSLL 11.997 2.171 17.675 5.071
IRPJ e CSLL - Diferido 22 - - 187 -
IRPJ e CSLL - Corrente 22 (1.423) (187) (5.071) (2.677)
Lucro líquido do exercício 10.574 1.984 12.791 2.394
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores 10.574 1.984 10.574 1.984
Acionistas não controladores           -           -     2.217        410
Lucro líquido do exercício   10.574    1.984    12.791     2.394

Antonio Aquino Neto
Sócio

“As demonstrações financeiras completas acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes,
encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.”

Angelo Roberto Zanin
Contador - CRC 1SP 102090/0-3

O comprador deve ler com atenção as condições da 
promoção para que não seja pego de surpresa no futuro. 
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Para tentar alavancar as vendas, 
evitar futuros problemas eco-
nômicos e aproveitar as taxas 

de juros mais atraentes, construtoras 
têm oferecido diversos benefícios na 
aquisição da casa própria. No entanto, 
é importante ficar atento para não cair 
em pegadinhas.

Presidente da Associação Brasileira 
dos Mutuários da Habitação (ABMH). 
Vinícius Costa diz que, primeiramente, 
devemos destacar que a compra e venda 
com finalidade de aquisição da casa 
própria é uma operação que se enquadra 
dentro das regras do Código de Defesa 
do Consumidor. “Daí, é importante que 
o comprador/consumidor saiba que 
possui direitos que podem ser exigidos 
do construtor vendedor”, conta.

Segundo ele, inicialmente, tratamos 
da oferta, que, veiculada pelo constru-
tor por material publicitário (encartes, 
folders, propaganda por televisão, rádio 
e outdoor), vincula a empresa ao seu 
cumprimento. “Ou seja, qualquer oferta 
atraente que implique em condição 
benéfica ao consumidor disponibilizada 
no mercado obriga o fornecedor ao seu 
cumprimento”, aponta.

Essa publicidade, que é a fase pré-con-
tratual, antes da assinatura do contrato, 
deve ser guardada pelo consumidor e 
também precisa ser devidamente descrita 
no contrato de compra e venda firmado 

A prata, juntamente ao 
ouro foi sinônimo de rique-
za. Ela é representada pela 
sigla “Ag” por conta da ori-
gem do seu nome que vem 
do latim argentum. Uma 
curiosidade é que entre os 
anos de 1580 a 1870. esse 
elemento tinha mais valor 
financeiro que o ouro. Em 
meados de agosto foi con-
siderada a prata da vez com 
a notícia de elevação de 
18%, atingindo uma alta de 
US $ 23,24 a onça, ou seja, 
aumentou 28% este ano. 

A prata é um elemento 
eficaz nos carros elétricos 
e o aumento da demanda 
por soluções de energia 
renovável pode contribuir 
para preços mais altos. Me-
tade da demanda pelo metal 
vem de clientes industriais. 
De acordo com Paulo Caus, 
economista e sócio da 3A In-
vestimentos, com a recessão 
global em função da pande-
mia do novo Coronavírus, a 
pressa dos investidores de 
comprar metais preciosos 
é intensa. 

“O dólar enfraquecido 
torna a compra de ouro e 
prata mais barata para os 
investidores estrangeiros, 
enquanto as taxas de ju-
ros menores fazem com 
que outros investimentos 
seguros simbólicos, como 
os títulos do Tesouro dos 
EUA, pareçam menos in-
teressantes”, comenta. 
Mesmo com essa subida 
ao pódio, normalmente a 

Metade da demanda 
pelo metal vem de clientes 

industriais.
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BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

Carta de Renúncia 
São Paulo, 13 de Julho de 2020. Ao Conselho de Administração do: Banco BMG S.A.. Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01 - Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição - CEP 04543-900, São Paulo - 
SP, Brasil. Prezados Senhores, Pela presente, para todos os fi ns e efeitos legais do artigo 151 da Lei nº 6.404, de 15 de de-
zembro de 1976, conforme alterada, eu, Eliane Aleixo Lustosa de Andrade, brasileira, divorciada, economista, por-
tadora da célula de identidade RG nº 04445722-4 SSP/RJ, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Econo-
mia (CPF/ME) sob o nº 783.519.367-15, residente e domiciliada na Cidade de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, ve-
nho apresentar minha renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de membro independente do Conse-
lho de Administração da Companhia do BANCO BMG S.A., instituição fi nanceira com sede na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Con-
ceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Minis-
tério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 61.186.680/0001-74 (“Companhia”), cargo para o qual fui eleita na Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia de 03 de abril de 2020 e homologada pelo Banco Central do Brasil nos termos do Ofí-
cio 10500/2020-BCB/Deorf/GTSP3, de 27 de maio de 2020. Adicionalmente, declaro que não tenho nada a reclamar e/ou 
receber da Companhia a qualquer momento, por qualquer razão ou sob qualquer pretexto, com relação a quaisquer obri-
gações potenciais, penhoras, dívidas ou encargos de qualquer natureza (incluindo, entre outros, direitos trabalhistas, pre-
videnciários e civis) relativas ao cargo membro independente do Conselho de Administração, concedendo à Companhia a 
mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação. Por fi m, peço que tomem as providências necessárias junto aos ór-
gãos públicos e reguladores para efetivação da renúncia, colocando-me à disposição para o que for necessário. Convicta 
de que sempre cumpri dignamente as funções que me foram conferidas, valho-me da presente para agradecer a confi an-
ça em mim depositada. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente, Eliane Aleixo Lustosa de Andra-
de - CPF/ME: 783.519.367-15. Recebido em: 13.07.2020. Por: Maria Fernanda Bussamra, Advogada Plena (OAB) SP: 
350.995. JUCESP nº 345.123/20-7 em 27.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ nº 07.862.801/0001-05 - NIRE nº 35220085900

Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 31.08.2020
Data, hora, local: 31.08.2020, 09hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Presença: Tota-
lidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; e Gerson Cohen - Secretário. Deliberações apro-
vadas: 1. Disponibilização das Contas. Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as 
demonstrações fi nanceiras abaixo aprovadas com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sa-
nando-se assim todas as formalidades prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Socieda-
de. Registrar que a Sociedade não se enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições 
do Artigo 3º, Lei 11.638/2007, sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabi-
lista da Sociedade, para os fi ns do disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas. As contas dos admi-
nistradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado econômico relativos ao exercício encerrado em 
31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 4. Destinação dos Resultados. Registrar que o prejuízo apu-
rado pela Sociedade no exercício social de 2019, no valor de R$ 1.480.312,33, conforme balanço patrimonial aprovado, será 
integralmente destinado à Conta do Prejuízo Acumulado da Sociedade. 5. Redução do capital social. Redução do capital 
social, que passa dos atuais R$13.902.162,00, para R$9.487.827,00, uma redução, portanto, no valor total de R$4.414.335,00, 
com o consequente cancelamento de 4.414.335 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada. A redução do capital social será 
realizada da seguinte forma: (i) R$1.480.512,47, serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios 
sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) R$2.933.822,53 serão reduzidos em razão de o 
capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existentes em 31.05.2020, nos termos do artigo 1.082, 
inciso II, do Código Civil; 5.1. Consignar que o balanço patrimonial de 31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme 
item 3 supra, serve de base para a redução do capital social descrita no item 5 acima. 5.2. Durante o prazo de 90 dias con-
tados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data 
de publicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5, “(ii)” acima. 5.3. Consignar, 
ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o pra-
zo mencionado no item 5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à 
data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou de-
pósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias de-
verão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.4. Con-
signar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima, no montante 
de R$ 2.933.822,53, será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Socieda-
de, em moeda corrente nacional. 5.5. Alterar a Cláusula Quinta, caput, do Contrato Social passará a vigorar, com a seguinte 
redação: “Cláusula Quinta: O capital social é de R$9.487.827,00, dividido em 9.487.827 quotas, no valor de R$1,00 cada, to-
talmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 9.487.826 quotas subscritas e integralizadas pela 
sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 (uma) quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A.”. 5.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria autorizados a tomar todas as providências que se 
fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo 
quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
31.08.2020. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen, Alphaville Empreendimentos 
Imobiliários S.A. Por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Alphaville Belem Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
CNPJ nº 11.360.261/0001-39 - NIRE nº 35223851514

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 31.08.2020
Data, Hora, Local: 31.08.2020, às 09hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. Presença: To-
talidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; e Gerson Cohen - Secretário. Deliberações Apro-
vadas: 1. Disponibilização das Contas. Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as de-
monstrações fi nanceiras abaixo aprovadas com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-
se assim todas as formalidades prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Sociedade. Regis-
trar que a Sociedade não se enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 
3º, Lei nº 11.638/2007, sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da So-
ciedade, para os fi ns do disposto na JUCESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas. As contas dos administradores, represen-
tadas pelo balanço patrimonial e o de resultado econômico relativos ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arqui-
vadas na sede da Sociedade. 4. Destinação dos Resultados. Registrar que o prejuízo apurado no exercício social de 2019, 
no valor de R$ 14.226.509,16, conforme balanço patrimonial aprovado, será parcialmente compensado com o saldo da conta 
de Reserva de Retenção de Lucros da Sociedade, no valor de R$ 4.873.516,37, restando, portanto, um prejuízo acumulado de 
R$ 9.352.992,79. 5. Distribuição de Dividendos. Ratifi car a distribuição de dividendos, debitados da conta de Reserva de 
Retenção de Lucros, no valor de R$ 511.611,28, aos sócios, de forma proporcional às suas respectivas participações no capital 
social da Sociedade. 6. Redução do Capital Social. Redução do capital social, que passa dos atuais R$ 23.668.471,00, para 
R$ 11.613.119,00, uma redução, portanto, no valor total de R$ 12.055.352,00, com o consequente cancelamento de 12.055.352 
quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$ 9.352.992,15, 
serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, in-
ciso I, do Código Civil; (ii) R$ 2.702.359,85 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do 
saldo de créditos existentes em 31.05.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 6.1. Consignar que o balan-
ço patrimonial de 31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 3 supra, serve de base para a redução do capital 
social descrita no item 6 acima. 6.2. Durante o prazo de 90 dias contados da data de publicação da presente, eventuais credo-
res quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de publicação poderão se opor à redução do capital social 
da Sociedade deliberada no item 6, “(ii)” acima. 6.3. Consignar, ainda, que a redução do capital social da Sociedade descrita 
no item 6, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no item 6.2 acima: (i) mediante inexistência de 
oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da presente ata, ou (ii) existindo oposição de 
algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância respectiva, conforme disposto no ar-
tigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato Social da Sociedade de forma 
a refl etir a referida redução de capital social. 6.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução do capital social da Socie-
dade descrita no item 6, “(ii)” acima, no montante de R$ 2.702.359,85, será restituída às sócias, proporcionalmente à partici-
pação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 6.5. Alterar a Cláusula Quinta do Contrato 
Social: “Cláusula Quinta: O capital social é de R$ 11.613.119,00, dividido em 11.613.119 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, 
totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 11.613.118 quotas subscritas e integralizadas pela 
sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliá-
rios S.A.”. 6.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria autorizados a tomar todas as providências que se fi zerem ne-
cessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto for neces-
sário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.08.2020. Sócias: Alphavil-
le Urbanismo S.A. e Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Alphaville D. Pedro Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
NIRE nº 35217535797 - CNPJ nº 05.043.614/0001-74

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 31.08.2020
Data, Hora, Local: 31.08.2020, às 09hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente; Gerson 
Cohen – Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Disponibilização das Contas: As demonstrações fi nanceiras aprova-
das com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as formalidades pres-
critas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Sociedade: Registrar que a Sociedade não se enqua-
dra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3° da Lei n° 11.638/2007, sendo o 
presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, para os fi ns do dispos-
to na Portaria JUCESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas: As contas dos administradores, representadas pelo balanço pa-
trimonial e o de resultado econômico relativos ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da So-
ciedade. 4. Destinação dos Resultados: O prejuízo apurado no exercício social de 2019, no valor de R$ 2.105.107,72, con-
forme balanço patrimonial aprovado, será integralmente destinado à Conta do Prejuízo Acumulado da Sociedade. 5. Redu-
ção do capital social: Redução do capital social, que passa dos atuais R$10.738.800,00, para R$1.553.270,00, uma redu-
ção, no valor total de R$9.185.530,00, com o consequente cancelamento de 9.185.530 quotas, no valor nominal de R$1,00 
cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$7.301.229,46, serão reduzidos mediante absor-
ção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) 
R$1.884.300,54 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo de créditos existen-
tes em 31.05.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.1. Consignar que o balanço patrimonial de 
31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 3 supra, serve de base para a redução do capital social descrita no 
item 5 acima. 5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 dias contados da data 
de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de Publicação 
poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5, “(ii)” acima. 5.3. Consignar, ainda, que a re-
dução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado 
no item 5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publica-
ção da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da 
importância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a al-
teração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.4. Consignar, por fi m, que 
a quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima, no montante de R$1.884.300,54, 
será restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corren-
te nacional. 5.5. Alterar a Cláusula Quinta, caput, do Contrato Social: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$1.553.270,00, 
dividido em 1.553.270 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do 
país, sendo 1.553.269 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quota subscrita e inte-
gralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 5.6. Ficam autorizados a tomar todas as providên-
cias que se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo reque-
rer tudo quanto for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
31.08.2020. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanis-
mo S.A. e Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. - ambas por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Alphaville Juiz de Fora Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
NIRE nº 35220085896 - CNPJ nº 07.739.161/0001-04

Extrato da Ata de Reunião de Sócios de 31.08.2020
Data, hora, local: 31.08.2020, 09hs, na sede, São Paulo/SP, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; e Gerson Cohen - Secretário. Deliberações Apro-
vadas: 1. Disponibilização das Contas. Consignar, para os fi ns do Artigo 1.078, § 1º do Código Civil, que receberam as demons-
trações fi nanceiras abaixo aprovadas com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim 
todas as formalidades prescritas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Sociedade. Registrar que a So-
ciedade não se enquadra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3º, Lei nº 
11.638/2007, sendo o presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, para 
os fi ns do disposto na Portaria JUCESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, sem res-
salvas ou emendas, as contas dos administradores, representadas pelo balanço patrimonial e o de resultado econômico relativos 
ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da Sociedade. 4. Destinação dos Resultados. Registrar 
que o prejuízo apurado pela Sociedade no exercício de 2019, no valor de R$3.404.558,11, será integralmente destinado à Conta do 
Prejuízo Acumulado da Sociedade. 5. Redução do Capital Social. Redução do capital social, que passa dos atuais 
R$10.437.669,00, para R$5.095.431,00, uma redução, portanto, no valor total de R$5.342.238,00, com o consequente cancelamen-
to de 5.342.238 quotas, no valor nominal de R$1,00 cada. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) 
R$3.404.560,94, serão reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do ar-
tigo 1.082, inciso I, do Código Civil; (ii) R$1.937.677,06 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decor-
rentes do saldo de créditos existentes em 31.05.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.1. Consignar que o 
balanço patrimonial de 31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 3 supra, serve de base para a redução do capital 
social descrita no item 5 acima. 5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 dias con-
tados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data de pu-
blicação poderão se opor à redução do capital social da Sociedade deliberada no item 5, “(ii)” acima. 5.3. Consignar, ainda, que a 
redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no 
item 5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação da pre-
sente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da importância res-
pectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alteração do Contrato 
Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.4. Consignar, por fi m, que a quantia total da redução 
do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima, no montante de R$1.937.677,06, será restituída às sócias, propor-
cionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente nacional. 5.5. Alterar a Cláusula Quin-
ta, caput, do Contrato Social: “Cláusula Quinta: O capital social é de R$5.095.431,00, dividido em 5.095.431 quotas, no valor de 
R$1,00 cada, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 5.095.430 quotas subscritas e integraliza-
das pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 1 quota subscrita e integralizada pela sócia Alphaville Empreendimentos Imo-
biliários S.A.” 5.6. Ficam expressamente os membros da Diretoria da Sociedade autorizados a tomar todas as providências que 
se fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quanto 
for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.08.2020. Sócias: Al-
phaville Urbanismo S.A. e Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Alphaville Sant’Anna Empreedimentos Imobiliarios Ltda.
NIRE nº 35218971230 - CNPJ nº 06.269.502/0001-07

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 31.08.2020
Data, Hora, Local: 31.08.2020, às 09hs, na sede, Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Guilherme de Puppi e Silva – Presidente; Gerson 
Cohen – Secretário. Deliberações Aprovadas: 1. Disponibilização das Contas: As demonstrações fi nanceiras aprova-
das com antecedência de 30 dias, em testemunho do que fi rmam a presente, sanando-se assim todas as formalidades pres-
critas em lei neste particular, para todos os fi ns e efeitos. 2. Porte da Sociedade: Registrar que a Sociedade não se enqua-
dra como sociedade de grande porte, não se aplicando à mesma as prescrições do Artigo 3º da Lei nº 11.638/2007, sendo o 
presente instrumento fi rmado por dois administradores em conjunto com o contabilista da Sociedade, para os fi ns do dispos-
to na Portaria JUCESP nº 2/2015. 3. Aprovação de Contas: As contas dos administradores, representadas pelo balanço pa-
trimonial e o de resultado econômico relativos ao exercício encerrado em 31.12.2019, que fi caram arquivadas na sede da So-
ciedade. 4. Destinação dos Resultados: O lucro apurado no exercício social de 2019, no valor de R$275.877,01, conforme 
balanço patrimonial aprovado, será integralmente destinado à absorção de prejuízos acumulados pela Sociedade em exercí-
cios sociais anteriores. 5. Redução do capital social: Redução do capital social, que passa dos atuais R$10.914.621,00, 
para R$3.841.588,00, uma redução, no valor total de R$7.073.033,00, com o consequente cancelamento de 7.073.033 quotas, 
no valor nominal de R$1,00 cada uma. A redução do capital social será realizada da seguinte forma: (i) R$469.700,06, serão 
reduzidos mediante absorção de prejuízos acumulados dos exercícios sociais anteriores, nos termos do artigo 1.082, inciso I, 
do Código Civil; (ii) R$6.603.332,94 serão reduzidos em razão de o capital social ser julgado excessivo, decorrentes do saldo 
de créditos existentes em 31.05.2020, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; 5.1. Consignar que o balanço pa-
trimonial de 31.12.2019, aprovado na presente reunião, conforme item 3 supra, serve de base para a redução do capital so-
cial descrita no item 5 acima. 5.2. Consignar que, nos termos do artigo 1.084, §1º do Código Civil, durante o prazo de 90 dias 
contados da data de publicação da presente, eventuais credores quirografários por títulos que sejam anteriores à referida data 
de publicação poderão se opor à redução do capital social deliberada no item 5, “(ii)” acima. 5.3. Consignar, ainda, que a re-
dução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima somente se tornará efetiva, fi ndo o prazo mencionado no 
item 5.2 acima: (i) mediante inexistência de oposição de credores quirografários por títulos anteriores à data de publicação 
da presente ata, ou (ii) existindo oposição de algum credor, mediante o pagamento do seu crédito ou depósito judicial da im-
portância respectiva, conforme disposto no artigo 1.084, §2º do Código Civil, ocasião que as sócias deverão promover a alte-
ração do Contrato Social da Sociedade de forma a refl etir a referida redução de capital social. 5.4. Consignar, por fi m, que a 
quantia total da redução do capital social da Sociedade descrita no item 5, “(ii)” acima, no montante de R$6.603.332,94, será 
restituída às sócias, proporcionalmente à participação de cada sócia no capital social da Sociedade, em moeda corrente na-
cional. 5.5. Alterar a Cláusula Quinta do Contrato Social: “Cláusula Quinta – O capital social é de R$3.841.588,00, dividido em 
3.841.588 quotas, no valor de R$1,00 cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, sendo 
3.841.586 quotas subscritas e integralizadas pela sócia Alphaville Urbanismo S.A. e 2 quotas subscritas e integralizadas 
pela sócia Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A.” 5.6. Ficam autorizados a tomar todas as providências que se 
fi zerem necessárias para a formalização e concretização da deliberação objeto dos itens acima, podendo requerer tudo quan-
to for necessário junto aos órgãos e repartições públicas e privadas. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 31.08.2020. Mesa: 
Guilherme de Puppi e Silva - Presidente; Gerson Cohen - Secretário. Sócias: Alphaville Urbanismo S.A. e Alphavil-
le Empreendimentos Imobiliários S.A. - ambas por Guilherme de Puppi e Silva e Gerson Cohen.

Cuidado com falsas promoções 
para aquisição da casa própria

Mesmo com a redução das taxas de juros dos financiamentos habitacionais, o mercado imobiliário 
ainda não sofreu o avanço nos negócios que se esperava

entre as partes. “Isso porque o contrato 
fará lei entre as partes. Logo, tudo aquilo 
que ali estiver, implicará em obrigação a 
ser cumprida pelo construtor. Isso vale 
para desconto na compra, para instala-
ção de churrasqueiras, troca de pisos, 
isenção de tributos e registro do imóvel 
dentre outras melhorias que por ventura 
venham a ser ofertadas ao consumidor 
para compra”, completa Vinícius Costa.

Por outro lado, o presidente da ABMH 
diz que é importante ter muita atenção 
ao que chamamos de venda casada, que 
é o ato de condicionar a aquisição de 
um produto ou serviço à aquisição de 
outro produto ou serviço. “Não pode o 
construtor, por exemplo, condicionar a 
aquisição de um imóvel à aquisição de 

uma troca de piso. Receber a troca como 
um ‘brinde’ pela aquisição do imóvel 
não é venda casada, mas condicionar 
um ao outro, sim”, explica.

Cabe destaque ainda às promoções 
que possuem regulamento próprio. An-
tes de adquirir um imóvel para participar 
de uma promoção, o consumidor deverá 
ler com bastante atenção as condições 
da promoção para que não seja pego de 
surpresa no futuro. “Caso não entenda 
as condições ou as cláusulas do contrato 
de compra e venda, o mais importante 
é buscar orientação com um advogado 
com conhecimento na área para que não 
tenha dor de cabeça”, orienta Vinícius 
Costa. Fonte e mais informações: (www.
abmh.com.br).

A prata é a bola da vez

prata é apelidada de metal 
precioso dos pobres. 

Existe indício de que o 
preço vai subir muito mais, 
mas diversos analistas 
se mantêm atentos. Para 
Caus, a prata se favoreceu 
do bom período do ouro, 
embora a conexão ouro
-prata está em seu nível 
mais elevado. A prata está 
em um ano notável desde 
sua correção a partir das 
máximas de 2019. Até que 
o metal sofra um rigoroso 
revés, é improvável que o 
movimento de alta enfra-
queça nos mercados de 
ações, energia e commo-
dities.

“O que esperamos daqui 
para frente é que dados de 
confiança nos negócios e 
nos consumidores alcance 
totalmente a Europa, que 
deve mostrar uma dispo-
sição geral de progresso à 
medida que a zona do euro 
deixe de ter os lockdowns”, 
afirma. Fonte e mais infor-
mações: (www.3ainvesti-
mentos.com.br).
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 04 de setembro de 20206

Dennis Nakamura (*)

 

Veja a seguir as oito principais estratégias que ajuda-
ram o TikTok a se tornar a rede social mais rápida 
de todos os tempos: 

1Detalhes e mais detalhes - O início da ascensão 
se deu principalmente à sua capacidade de dar atenção 
aos pequenos detalhes. Primeiro que sua UI (Interface de 
usuário) revolucionou a internet possibilitando que qualquer 
um crie, edite e poste videos curtos facilmente dentro do 
próprio *app automaticamente aparecendo para milhares 
de outros usuários. Inclusive caprichou nos filtros e efeitos 
especiais divertidos e engraçados que o usuário pode usar 
ao criar e editar seus vídeos, gerando emoções positivas 
em quem assiste aos vídeos, 
além de gerar curiosidade 
para explorar novos filtros. 

Sua UX (experiência do 
usuário) também não foi 
deixada para trás. Ao acessar 
o app você já entra direta-
mente no feed de conteúdo 
e, diferentemente dos seus 
principais concorrentes 
Facebook e Instagram, é 
imediatamente puxado por 
vídeos que ocupam a tela 
inteira do seu smartphone 
gerando maior imersão no 
conteúdo, o que realmente 
importa. 

2Parcerias - Apesar do rápido crescimento inicial, o 
TikTok acabou tendo sua ascensão reduzida e para conti-
nuar acelerando, apostou em parcerias com celebridades e 
influenciadores locais gerando curiosidade em milhões de 
usuários de outras plataformas, incentivando sua migração 
e/ou utilização paralela 

Em seguida partiu para grandes marcas de serviços ou 
produtos, como a GM (Chevrolet), com a criação de con-
teúdos instigantes e divertidos pelas próprias marcas, uma 
abordagem bastante diferente do que estão habituadas a 
ter em outras redes. 

 

Nascido na China em setembro de 2016 e batizado primeiro de Douyin, o aplicativo recheado de dancinhas e sincronia labial nas músicas, já é 
utilizado mensalmente por mais de 1,5 bilhões de usuários em mais de 150 países. Se você ainda não possui uma conta no TikTok, 

certamente já se deparou com vídeos "dele" em sua *timeline ou story do Facebook, Whatsapp e Instagram.

estratégia

Fotos: dennisnakamura.com/reprodução

a incríVel 
ascensão 
Do tiktok

Pi
xa

ba
y3integrações com os campeões - De forma a 

reduzir ainda mais o atrito de espalhamento, o TikTok foi 
atrás de integrar seu sistema com outras redes sociais já 
consolidadas na China como os mensageiros QQ e WeChat, 
espécies de WhatsApp no país. Com isso se tornaria fácil de 
compartilhar os vídeos do TikTok para pessoas que ainda 
não possuíam cadastros, dando um tipo de amostra grátis 
do que o app pode fazer. 

 

4M&a: aquisição da Musica.ly por Us$ 1B - Em 
2017 a ByteDance, mãe do TikTok adquiriu a Musica.Ly, 
também chinesa, porém com grande penetração nos EUA. 
A aquisição trouxe enormes vantagens competitivas para a 
startup como a função de *lip-sync, na qual os usuários podem 

sincronizar seus movimentos 
de lábio e dança com músicas 
reais, e a parceria com pro-
dutoras musicais ocidentais 
como a Warner, que permitiu 
que seus mais novos lança-
mentos (músicas) já estives-
sem automaticamente licen-
ciadas para utilização sem a 
necessidade de burocracia e 
pagamento música a música, 
possibilitando o maior enga-
jamento dos usuários mais 
jovens e antenados. Além do 
mais, a fusão com a Musica.Ly 
trouxe 200 milhões de novos 
usuários para o TikTok, claro. 

5Made in china - Não podemos deixar de mencionar 
que o app nasceu em terras de Jackie Chan e Bruce Lee, 
onde moram mais de 1,4 bilhão de pessoas. O crescimento 
dentro da cultura dos grandes centros urbanos chineses, 
que é de abundância de internet (apesar de regulada) e 
smartphones proporcionou ultrapassar a barreira dos 100 
milhões de usuários mensais ativos e 1 bilhão de vídeos 
assistidos todos os dias com apenas 1 ano de vida. 

 

6os Millennials - Ao analisarmos a base de usuá-
rios do TikTok, encontramos quase metade dos usuários 
entre 15 e 25 anos de idade. Adolescentes e jovens adultos 

dessa faixa etária são seres que estão sempre motivados 
para criar vídeos cativantes e cheios de energia positiva, 
além de incessantemente conectados, o que facilita muito 
o engajamento no app, "aprisionando" os demais usuários 
que o assistem. 

7como o coronavírus - Uma excelente tática da 
empresa para continuar atingindo usuários de outras redes 
sociais foi a pequena barreira de compartilhamento criada. 

Vou explicar, para você exportar o vídeo que acabou de 
gravar e editar, você primeiro precisa postá-lo na platafor-
ma, garantindo a geração de conteúdo interno, só assim 
pode salvá-lo no celular para compartilhar nas demais 
redes sociais. 

Ainda há a famosa marca d'água do TikTok na margem in-
ferior da tela em todos os vídeos compartilhados nas demais 
plataformas, o que gerou muita curiosidade em todos que a 
viam nos posts de seus influenciadores preferidos nas outras 
redes sociais como Whatsapp, Facebook e principalmente, 
no Instagram. Fazendo sua marca aparecer para milhões de 
usuários do concorrente de forma orgânica e espontânea. 

 

8e com o coronavírus - Durante a quarentena, a 
estratégia foi incentivar a utilização do TikTok para novos 
tipos de conteúdos como Lives, Tutoriais e DIYs (do inglês 
Do It Yourself, ou Faça Você Mesmo), que são vídeos educa-
tivos ensinando diversidades como por exemplo, construir 
uma escrivaninha à partir de uma velha porta que não lhe 
é mais útil.  Com a união desse tipo de conteúdo com a 
pandemia e epidemia, que "quarentenou", não apenas os 
jovens, mas também os adultos, o aplicativo iniciou uma 
escalada também nos usuários mais velhos em busca desse 
tipo de conteúdo regado a entretenimento. 

Conclusão - Assim como diversas outras startups, o fe-
nômeno TikTok teve seu sucesso baseado principalmente 
em planejamento, visão estratégica, boa execução, timing, 
flexibilidade e melhoria contínua. A vida do TikTok não é 
apenas um mar de rosas, mas conto isso em num próximo 
artigo. Agora em 2020 seu valuation é de aproximadamente 
75 bilhões de dólares. 

glossário
valuation = valor da empresa / valor de mercado 

M&a = mergers and acquisitions / fusões e aquisições 

timeline = linha do tempo / feed de conteúdo 

app = redução para palavra aplicativo / application 

lyp-sync = sincronização de lábios 

lives = vídeos para que seus seguidores assistam ao vivo 
 

(*) - Engenheiro e especialista em project finance, gestor de 2 Unicórnios, é 
Mentor de startups para a Oracle Brasil, aceleradora Bluefields ligada à Univ. 

Mackenzie, mentor de carreira na Poli-USP, sócio de startups de Foodtech, 
HRTech, HealthTech e investimentos (dennisnakamura.com). 



Conveniência x 
Segurança: pandemia 

deixa lições a 
desenvolvedores

Como as empresas estão 
fazendo para corrigir 
vulnerabilidades 
exploradas pelos hackers

Desde que as empresas 
começaram a enviar seus 
funcionários para traba-

lhar remotamente, os profissio-
nais de segurança tiveram que 
se familiarizar com uma série 
de ataques cibernéticos que 
passaram a ser mais frequentes e 
a vulnerabilidades que se sobres-
saíram durante a crise, como as 
reveladas em aplicativos como 
Zoom e Microsoft Teams. 

No caso do Zoom, que só no 
mês de maio cresceu 30 vezes, 
boa parte das falhas detectadas 
se tornou conhecida devido a 
configurações padrão do aplicati-
vo, que tinham o objetivo de levar 
conveniência ao usuário - deixan-
do a segurança e a privacidade de 
lado. Isso permitiu, por exemplo, 
que hackers pudessem adivinhar 
URLs do Zoom e ganhar acesso a 
conferências com pouquíssimas 
barreiras.

No caso do Microsoft Teams, 
foi divulgada recentemente uma 
vulnerabilidade que permitia aos 
hackers usarem GIFs maliciosos 
para obter dados de usuários e, 
finalmente, assumir a lista inteira 
de contas das equipes de uma 
organização. Com o súbito au-
mento no uso desses aplicativos, 
as empresas responsáveis pelo 
seu desenvolvimento têm anun-
ciado uma série de atualizações 
para corrigir vulnerabilidades 
exploradas pelos hackers. 

Ao contar com a segurança 
inserida em todos os estágios do 
desenvolvimento de aplicativos, 
no entanto, é possível solucionar 
vulnerabilidades com mais rapi-
dez, evitando falhas que possam 
ser exploradas. Essa é uma das 
principais lições deixadas pela 
pandemia do Coronavírus aos 
desenvolvedores. Existem várias 
maneiras de incorporar a segu-
rança, mas uma das etapas mais 
críticas para eliminar vulnerabili-
dades é remover a codificação de 
credenciais, secrets e chaves de 
acesso do código do aplicativo. 

Essas credenciais são impor-
tantes para que os aplicativos 

possam acessar bancos de dados, 
plataformas na nuvem e outros 
recursos confidenciais. Em vez 
de codificar essas credenciais 
privilegiadas no aplicativo, é 
preciso protegê-las, gerenciá
-las e monitorá-las usando uma 
plataforma de gerenciamento 
de secrets. Os repositórios de 
código são muito usados, mas 
com o gerenciamento de se-
crets, mesmo quando o código 
é inadvertidamente exposto, não 
há credenciais comprometidas. 

Um dos desafios disso é que 
os desenvolvedores precisam 
codificar seus aplicativos para 
buscar as senhas e credenciais 
necessárias para acessar os 
recursos. Embora seja relativa-
mente fácil substituir credenciais 
codificadas por uma API no início 
do processo de desenvolvimen-
to, isso pode gerar retrabalho 
se a equipe esperar até que as 
credenciais sejam codificadas. 
Isso, porém, pode ser facilmente 
resolvido no início do ciclo de vida 
do desenvolvimento. 

Especialmente quando in-
serem a segurança mais tarde 
no processo, é comum que 
os desenvolvedores vejam a 
segurança como um obstáculo. 
Neste contexto, a melhor forma 
de fazer os times de segurança 
e DevOps trabalharem juntos 
é transformar os profissionais 
de segurança em parceiros dos 
desenvolvedores por meio do 
desenvolvimento de habilidades 
básicas para entender o processo 
de desenvolvimento para que 
ambos possam se comunicar na 
mesma linguagem. 

Ao mesmo tempo, a equipe 
de segurança precisa ajudar os 
desenvolvedores a entenderem 
as vulnerabilidades de seguran-
ça e os desafios de corrigi-las, 
comunicando os problemas em 
termos que os desenvolvedores 
possam facilmente relacionar ao 
restante do trabalho. 

Com isso, ambos os times po-
dem trabalhar juntos com suces-
so na construção de aplicações 
mais seguras, reconhecendo 
a importância de incorporar a 
segurança o quanto antes na 
jornada do DevOps. 

(*) - É executivo de vendas 
da CyberArk. 

Geraldo Bravo (*)
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Conveniência x 
Segurança: pandemia 

deixa lições a 
desenvolvedores

Como as empresas 
estão fazendo 
para corrigir 
vulnerabilidades 
exploradas pelos 
hackers

Desde que as empre-
sas começaram a 
enviar seus funcio-

nários para trabalhar remo-
tamente, os profissionais de 
segurança tiveram que se 
familiarizar com uma série 
de ataques cibernéticos que 
passaram a ser mais fre-
quentes e a vulnerabilidades 
que se sobressaíram duran-
te a crise, como as reveladas 
em aplicativos como Zoom 
e Microsoft Teams. 

No caso do Zoom, que só 
no mês de maio cresceu 30 
vezes, boa parte das falhas 
detectadas se tornou conhe-
cida devido a configurações 
padrão do aplicativo, que 
tinham o objetivo de levar 
conveniência ao usuário - 
deixando a segurança e a 
privacidade de lado. Isso 
permitiu, por exemplo, 
que hackers pudessem 
adivinhar URLs do Zoom 
e ganhar acesso a confe-
rências com pouquíssimas 
barreiras.

No caso do Microsoft Te-
ams, foi divulgada recente-
mente uma vulnerabilidade 
que permitia aos hackers 
usarem GIFs maliciosos 
para obter dados de usuá-
rios e, finalmente, assumir 
a lista inteira de contas das 
equipes de uma organiza-
ção. Com o súbito aumento 
no uso desses aplicativos, 
as empresas responsáveis 
pelo seu desenvolvimento 
têm anunciado uma série 
de atualizações para corrigir 
vulnerabilidades explora-
das pelos hackers. 

Ao contar com a seguran-
ça inserida em todos os es-
tágios do desenvolvimento 
de aplicativos, no entanto, é 
possível solucionar vulnera-
bilidades com mais rapidez, 
evitando falhas que possam 
ser exploradas. Essa é 
uma das principais lições 
deixadas pela pandemia 
do Coronavírus aos desen-
volvedores. Existem várias 
maneiras de incorporar a 
segurança, mas uma das 
etapas mais críticas para 
eliminar vulnerabilidades 
é remover a codificação de 
credenciais, secrets e cha-
ves de acesso do código do 
aplicativo. 

Essas credenciais são im-

portantes para que os apli-
cativos possam acessar ban-
cos de dados, plataformas 
na nuvem e outros recursos 
confidenciais. Em vez de 
codificar essas credenciais 
privilegiadas no aplicativo, 
é preciso protegê-las, ge-
renciá-las e monitorá-las 
usando uma plataforma de 
gerenciamento de secrets. 
Os repositórios de código 
são muito usados, mas com 
o gerenciamento de secrets, 
mesmo quando o código é 
inadvertidamente exposto, 
não há credenciais compro-
metidas. 

Um dos desafios disso é 
que os desenvolvedores 
precisam codificar seus 
aplicativos para buscar as 
senhas e credenciais ne-
cessárias para acessar os 
recursos. Embora seja re-
lativamente fácil substituir 
credenciais codificadas por 
uma API no início do pro-
cesso de desenvolvimento, 
isso pode gerar retrabalho 
se a equipe esperar até que 
as credenciais sejam codi-
ficadas. Isso, porém, pode 
ser facilmente resolvido no 
início do ciclo de vida do 
desenvolvimento. 

Especialmente quando 
inserem a segurança mais 
tarde no processo, é comum 
que os desenvolvedores 
vejam a segurança como um 
obstáculo. Neste contexto, 
a melhor forma de fazer os 
times de segurança e De-
vOps trabalharem juntos é 
transformar os profissionais 
de segurança em parceiros 
dos desenvolvedores por 
meio do desenvolvimento 
de habilidades básicas para 
entender o processo de 
desenvolvimento para que 
ambos possam se comunicar 
na mesma linguagem. 

Ao mesmo tempo, a equi-
pe de segurança precisa 
ajudar os desenvolvedores 
a entenderem as vulnera-
bilidades de segurança e 
os desafios de corrigi-las, 
comunicando os problemas 
em termos que os desenvol-
vedores possam facilmente 
relacionar ao restante do 
trabalho. 

Com isso, ambos os times 
podem trabalhar juntos com 
sucesso na construção de 
aplicações mais seguras, re-
conhecendo a importância 
de incorporar a segurança 
o quanto antes na jornada 
do DevOps. 

(*) - É executivo de vendas 
da CyberArk. 

Geraldo Bravo (*)
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O foodservice foi um dos mais afetados pela pandemia. 
O setor sofreu variações, chegando até a ter até 80% de 
queda em alguns setores de bebidas, segundo o estudo 
Foodcheck MacroTrends. No entanto, segundo especialista 
Alex Corcioli - CPO da plataforma de serviços financeiros 
Donus - o pior ficou pra trás e o setor é uma das tendências 
de investimento para os próximos anos.

Foodservice é o mercado que compreende alimentação 
fora do ambiente de casa, ou seja, lanches e bebidas que 
são entregues por delivery. Os serviços que oferecem 
conveniência ao consumidor tendem a crescer acelerada-
mente nos próximos anos. De um lado temos as pessoas 
que estão mais abertas à conveniência e praticidade, do 
outro as pessoas que começaram a valorizar momentos 
de lazer em família e amigos e usufruem de serviços de 
entrega de alimentos. 

Ambos comportamentos mostram que o foodservice vai 
crescer muito nos próximos meses. Pensando em alterna-
tivas para o setor, o especialista elencou três tendências 
para o empreendedor que quer investir em foodservice 
ainda em 2020.
 1) Conveniência é a palavra chave - Com a flexibi-

lização da quarentena e retorno dos trabalhadores 
às ruas, o consumo imediato de refeições se mantém 
em potencial. Dessa forma, a oportunidade torna-se 
ampla ao abranger refeições rápidas e estritamente 
funcionais, como marmitas e lanches ao longo do 
dia.

 2) Delivery e serviço para viagem cresceram - Al-
guns setores dentro do foodservice têm performances 

O setor é uma das tendências de investimento 
para os próximos anos.
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Experimentar é testar, capturar 
feedbacks e melhorar constantemente.
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No cenário em que vivemos, ser 
flexível não basta, é importante 
desenvolver a resiliência evolutiva, 
que não só nos permite lidar com 
problemas, superar obstáculos 
ou resistir à pressão de situações 
adversas “voltando ao estado ori-
ginal” mas voltar melhor do que se 
era, atendendo assim ao propósito 
essencial de todo ser humano: ser 
hoje, melhor que ontem, e amanhã 
melhor que hoje. 

E para desenvolver esta compe-
tência temos que dar a cara a tapa. 
Isso mesmo: experimentar e falhar! 
Experimentar é a chave para gerir 
o tão falado cenário incerto e am-
bíguo que vivemos, afinal por meio 
dela podemos entender melhor no 
que somos bons, e onde não somos, 
e com isso compreender melhor os 
dias atuais. Experimentar é testar, 
capturar feedbacks e melhorar 
constantemente. E como vamos 
fazer isso?
 1) Teste - Questione, provoque, 

investigue e implemente a 
sua ideia. Seja ela qual for, se 

A tecnologia tem pa-
vimentado de forma 
consistente o cami-

nho para que os funcionários 
realizem seus trabalhos 
com eficácia - facilitando o 
acesso às ferramentas do 
local de trabalho, ajudando 
a melhorar a produtividade, 
aumentando a velocidade 
dos negócios e mudando fun-
damentalmente a maneira 
como as organizações e sua 
força de trabalho interagem 
e realizam transações. 

“Um maior  envolvimento 
dos funcionários aumenta 
a satisfação do cliente e 
os resultados gerais dos 
negócios”, afirma Anand 
Venkatraman, VP de Parce-
rias Globais da Freshworks, 
empresa de software de 
engajamento do cliente. 
De fato, em uma recente 
pesquisa  da Harvard Busi-
ness Review sobre o papel 
decisivo da tecnologia no 
engajamento dos funcio-
nários, patrocinada pela 
Freshworks - 92% dos en-
trevistados afirmaram que 
o engajamento dos funcio-
nários é fundamental para o 
sucesso de sua organização.  
Mais que a metade  (54%) 
dos entrevistados indicou 
que um melhor envolvimen-

A qualidade dos produtos ou serviços é melhor quando os 
funcionários estão mais felizes.
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A tecnologia no engajamento 
dos funcionários e no 

sucesso das organizações
“A tecnologia no local de trabalho desempenha um papel fundamental em ajudar o engajamento dos 
funcionários e a escolha de ferramentas e tecnologia deve ser democratizada

funcionários procurarão um 
novo empregador se seu em-
prego atual não fornecer as 
ferramentas, tecnologia ou 
informações de que precisam 
para fazer bem seu trabalho. 
Ainda assim, obter as fer-
ramentas certas é apenas 
parte da solução. Capacitar 
os funcionários a opinar na 
seleção das ferramentas 
é igualmente importante.  
Em uma pesquisa “Voice in 
the Choice” encomendada 
pela Freshworks, 96% dos 
funcionários entrevistados 
disseram que tiveram pouco 
ou nenhum envolvimento 
na decisão de compra de 
software e mais da metade 
disse que ter as ferramentas 
certas resultaria em clientes 
mais felizes e em melhor 
produtividade.

“A tecnologia no local 
de trabalho desempenha 
um papel fundamental em 
ajudar o engajamento dos 
funcionários e a escolha de 
ferramentas e tecnologia 
deve ser democratizada. Em 
última análise, precisamos 
nos concentrar nos resul-
tados para o funcionário 
e para o cliente”, conclui  
Anand Venkatraman. Fonte 
e mais informações: (www.
freshworks.com).

to dos funcionários resulta 
em clientes satisfeitos. 

Cerca de 53% dos entrevis-
tados também concordaram 
que há benefícios adicionais: 
a qualidade dos produtos ou 
serviços é melhor quando 
os funcionários estão mais 
felizes. De acordo com o 
instituto Gallup, funcioná-
rios desligados custam às 
empresas dos EUA US $ 450 
bilhões a US $ 550 bilhões 
por ano em produtividade 
perdida. Manter os funcioná-
rios engajados é um desafio 
eterno - que é duplicado  
quando eles estão espalha-
dos por locais de trabalho 
remotos devido à pandemia 
global. O desafio de manter 
uma força de trabalho cada 
vez mais digital engajada é 
maior à medida que mais 

empresas migram para o 
trabalho remoto. 

Vivemos na era digital - 
82% dos entrevistados dis-
seram que a felicidade dos 
funcionários no trabalho é 
significativamente afetada 
pelo desempenho da tecno-
logia no local de trabalho. 
De acordo com a pesquisa, 
um software poderoso e 
fácil de usar contribui para 
a satisfação do funcionário, 
permitindo uma experiência 
mais produtiva. É claro que 
um software difícil de usar 
e inflexível terá o efeito 
oposto, deixando os funcio-
nários desanimados - pode 
até mesmo levá-los a buscar 
melhores condições de tra-
balho em outro lugar. 

Na verdade, 77% dos entre-
vistados disseram que bons 

Três tendências no setor de foodservice ainda em 2020

positivas quando comparados à 2019. O delivery e o 
serviço para viagem triplicaram em relação ao ano 
anterior. Este movimento se tornou uma tendência 
quando a indústria alimentícia passou a entrar nos 
apps de delivery e entregar não apenas refeições 
e sim compras de alimentos industrializados para 
consumo a longo prazo.

 3) Pagamentos via maquininhas e apps - Com a 
pandemia, o brasileiro passou a valorizar ainda mais 
a facilidade no pagamento. O uso do dinheiro físico 
vem caindo no Brasil e o país já é o 4º do mundo 
em pagamentos pelo celular, segundo a consultoria 
Statista.  Além de oferecer uma conta digital sem 
taxas, o aplicativo disponibiliza o dinheiro da tran-
sação feita pela maquininha Donus em até um dia. 
Fonte e mais informações: (www.soudonus.com.br). 

Entenda como é possível ampliar a sua resiliência evolutiva
sibilidade de aprendizado. E 
aqui está o pulo do gato. Fa-
lhar treina nossa resiliência, a 
nossa capacidade de cair e se 
levantar novamente, quantas 
vezes forem necessárias e 
entender o que deu errado 
e o que deu certo. 

Existiu um experimento, com 
duas companhias de soldados 
das Forças de Defesa de Israel, 
em exercícios de navegação. E 
o resultado comprovou que os 
soldados que discutiram sucessos 
e fracassos aprenderam de forma 
mais rápida porque desenvolve-
ram modelos mentais mais ricos 
do que os soldados que só haviam 
discutido suas falhas. 

Aplique as três dicas e verá o 
quanto conseguirá ampliar a sua 
resiliência evolutiva, a competên-
cia que fará com que você, após 
cair, levante melhor do que antes.

(*) - Graduada em Psicologia pela USP, pós 
em Administração pela FGV-SP, MBA em 

Conselho pela Saint Paul e European School 
of Management and Technology, é coach, 

mentora e palestrante 
(www.bianobrega.com.br).

servirá para atender alguma 
necessidade, não atendida de 
alguém, coloque em prática.

 2) Falhe - Falhar significará que 
a sua ideia neste momento e 
neste contexto não atende à 
necessidade. Em outro mo-
mento ou em outro contexto 
poderá ser válida.

 3) Aprenda com a falha - En-
care a falha não como algo 
negativo, mas como uma pos-

Resultados inéditos do Unisys 
Security Index™ (USI) 2020, 
estudo anual conduzido global-
mente realizado desde 2007 sobre 
as preocupações com segurança 
do consumidor, apontam que 
cerca de metade dos brasileiros 
confiam que a Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD) venha 
garantir um melhor sigilo de 
informações privadas. Segundo 
a pesquisa, 55% dos brasileiros 
disseram estar extremamente 
ou muito confiantes de que a lei 
trará avanços requeridos para 
proteger seus dados mantidos por 
organizações públicas e privadas. 

O regulamento sobre proteção 
de dados no Brasil obriga em-
presas e instituições a cumprir 
normas de segurança para evitar 
roubo, vazamento e venda não au-
torizada de informações pessoais. 
Com a LGPD em vigor, o Brasil 
se juntará a mais de 120 países 

ao redor do mundo que possuem 
uma lei de proteção de dados 
parecida com o modelo europeu 
(GDPR). A receptividade à nova 
lei revela que a regulamentação 
governamental atual da compu-
tação em nuvem é considerada 
uma questão no Brasil. 

Apenas 29% dos entrevistados 
disseram estar extremamente 
ou muito confiantes de que or-
ganizações públicas e privadas 
que possuem dados de usuários 
na nuvem tomem as medidas 
necessárias de proteção contra 
ameaças cibernéticas. O USI 
2020 aponta ainda, que 49% 
está confiante de que uma iden-
tidade cidadã unificada, que use 
autenticação de diferentes tipos 
de biometria - como impressão 
digital, reconhecimento fácil e 
de íris - protegerá melhor seus 
dados. Fonte e mais informações 
(www.unisys.com).

Brasileiros confiam 
que a LGPD ajudará a proteger 

informações privadas

Tecnopar Administradora S.A.
CNPJ/MF nº 53.854.894/0001-01 - NIRE nº 35.300.104.692 - Companhia Fechada

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da Tecnopar Administradora S.A. para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, exclusivamente digital, no dia
14.09.2020, às 15h30, com uso do sistema eletrônico indicado no item 3 das Instruções abaixo. A assembleia (a) permitirá a participação 
e a votação a distância, mediante atuação remota, nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração (“IN DREI nº 81/2020”) e será gravada, (b) será considerada como realizada na sede da Companhia, em São
Bernardo do Campo, SP, na Rua José Versolato, nº 101, Sala 01, Centro, CEP: 09750-730, e (c) terá a seguinte ordem do dia: (i) aprovação
das contas dos administradores e demonstrações fi nanceiras do exercício encerrado em 31.12.2019; (ii) destinação do resultado do
exercício encerrado em 31.12.2019; (iii) fi xação da remuneração da diretoria. Instruções: 1. Os documentos referidos no art. 133 da
Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) foram colocados à disposição dos acionistas em 14.08.2020, na sede da Companhia, e digitalmente aos
acionistas que o solicitassem. 2. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A. e da IN DREI nº 81/2020, para participar da Assembleia, o acionista 
deverá apresentar à Companhia documento de identifi cação e/ou o documento societário que comprove os poderes do representante
presente. A outorga de poderes de representação deverá cumprir o art. 126 da Lei das S.A.. 3. A Assembleia será exclusivamente digital,
por meio do sistema eletrônico Zoom. 4. Credenciamento: os acionistas que desejarem participar da assembleia deverão solicitar o link
de acesso ao sistema eletrônico, preferencialmente, até 12h30min do dia 11.09.2020 e, obrigatoriamente, até 30 (trinta) minutos antes
da abertura dos trabalhos da Assembleia, mediante envio de e-mail ao endereço assembleia.tecnopar@mangels.com.br, para o qual
também deverão ser encaminhados os documentos de identifi cação e representação mencionados no item 2 destas Instruções. O e-mail
enviado com a solicitação e respectivos documentos será considerado e-mail de credenciamento, sendo permitido um credenciamento por
acionista. Os acionistas que não enviarem tempestivamente e-mail com a solicitação do link de acesso, acompanhado dos documentos
de representação aplicáveis, no prazo máximo aqui estipulado, não estarão credenciados a participar da Assembleia. Os acionistas que se
credenciarem e participarem via Zoom serão considerados presentes à Assembleia; a presença será atestada em ata e livro de presença,
que poderão ser fi rmados exclusivamente por Presidente e Secretário da mesa. 5. Acesso: Após o envio do e-mail pelo acionista, com os 
documentos de representação aplicáveis, a Companhia enviará convite individual com o link de acesso ao sistema eletrônico. Os convites 
individuais para acesso virtual serão enviados aos endereços de e-mail que foram validados no credenciamento. 6. Participação e voto a
Distância: qualquer acionista poderá se manifestar de forma remota durante a Assembleia, bem como proferir os seus respectivos votos 
de forma remota. As manifestações de voto e/ou outras manifestações, por escrito, dos acionistas, se aplicável, serão entregues pelos
acionistas na respectiva ordem, durante a realização da Assembleia. Manifestações e votos escritos poderão ser enviados pelos acionistas
presentes, durante a Assembleia, para o e-mail assembleia.tecnopar@mangels.com.br. São Bernardo do Campo, 04 de setembro de 2020. 
Robert Max Mangels - Diretor Presidente. (4, 5 e 9/9)
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