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Com grande parte do mundo vivendo em quarentena ou com medidas 
de isolamento social, não é novidade dizer que os seminários virtuais 
vêm crescendo e os números de participantes estão aumentando 
globalmente. De acordo com um relatório do ClickMeeting para 2020, 
algumas tendências no segmento de webinars eram confirmadas, como 
realidade virtual e aumentada, automação baseada em inteligência 
artificial, conteúdo visual e personalizado, além de foco na experiên-
cia do usuário. O que a entidade talvez não esperasse era que uma 
esmagadora maioria contaria com essa ferramenta para manter a vida 
profissional ativa por meses a fio.   

Fio condutor para mais colaboração

O título remete à famosa frase do filme "Sucesso a Qualquer Preço’’ 
(Glengarry Glen Ross, em inglês), no qual o intimidante Blake (Alec 
Baldwin) repreendeu um grupo de corretores de imóveis desanimados, 
colocando em seu quadro negro a sigla ABC: Always (sempre); Be 
(esteja); e Closing (fechando). Baseado na peça ganhadora do Prêmio 
Pulitzer, de David Mamet, com o mesmo título, o filme de 1992 retrata 
o capitalismo americano como algo brutal, de muita pressão e vendas 
forçadas.   

Impulsionar performance comercial

A reabertura parcial do comércio em todo o país vem suscitando 
a preocupação, tanto dos lojistas quanto dos consumidores, com as 
melhores práticas sanitárias no sentido de evitar a propagação do 
novo Coronavírus. Diminuição do público, obrigatoriedade do uso de 
máscaras, sinalização de piso indicando distanciamento e higienização 
de vitrines e objetos com álcool gel estão sendo algumas das medidas 
obrigatórias nas lojas e também estabelecimentos comerciais, como 
bares e restaurantes.   

Luz UV auxilia na prevenção ao vírus
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Negócios em Pauta

Dia do Cliente
Estabelecido no dia 15 de setembro, o Dia do Cliente é 

uma homenagem do setor comerciário aos consumidores 
brasileiros e exalta a fidelização dos clientes que compram 
em uma determinada empresa e ainda divulgam positiva-
mente os produtos comercializados. A data comemorativa 
foi idealizada por um empresário gaúcho em 2003. A ideia 
foi criar um dia especial para que os clientes pudessem ser 
homenageados, estreitando assim a relação de fidelidade 
entre consumidores e comerciantes. O Dia do Cliente 
alcança toda população porque pessoas físicas e jurídicas 
podem se tornar clientes de uma empresa ou comércio, 
contribuindo para o desenvolvimento local de diferentes 
regiões do país.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Congresso ABRAFAC 2020

@A Palestra Magna de abertura do Congresso Brasileiro de 
Facility Management, Property & Workplace 2020 será 

ministrada por Janete Vaz, fundadora e vice-presidente do 
Conselho de Administração do Grupo Sabin. A apresentação 
será às 9h do dia 6 de outubro (terça-feira). Promovida pela 
ABRAFAC - Associação Brasileira de Facility Management, 
Property & Workplace, a edição deste ano do mais importante 
evento do setor de FM do Brasil, será realizada nos dias 6 e 7 
de outubro. O congresso vai reunir os maiores especialistas 
do Brasil e terá como tema "Construindo o Futuro – Cele-
brando o Ambiente". As inscrições estão abertas em https://
www.abrafac.org.br/eventos/06-out-e-07-out-congresso-
-abrafac-2020/.    Leia a coluna  completa na página 2

AI/Hexagon

O investimento em ESG 
(Environmental, Social and 
Governance) é um requisito 
imperativo tanto para a atualidade 
quanto para o futuro.

Essa é a conclusão apontada pela publi-
cação "Fifth global institutional investor 

survey - How will ESG performance shape 
your future?".

Lançada pela EY em julho, traz as quatro 
principais razões para essa visão: a maior 
aposta nas questões ambientais, sociais e 
de governança, por parte dos investidores; 
a desconexão entre o desempenho de 
ESG e a necessidade de dados concretos 
e padronizados; o uso destas informações 
para determinar o valor de um negócio; e 
o futuro da performance em ESG com base 
em transparência e credibilidade. 

No entanto, para atuar nestas questões, 
é necessário que as empresas tenham 
a adequada visão, gestão e o reporte de 
riscos de ESG aos quais estão expostas. É 
de suma importância que as companhias 
tenham ciência das ameaças associadas a 
essas questões, assim como seus investido-
res, e que consigam entender as possíveis 
crises às quais estarão sujeitas caso não 
consigam realizar uma gestão adequada 
dos riscos relacionados. 

De acordo com o Relatório de Riscos 
Globais 2020, do Fórum Econômico Mun-
dial, os riscos referentes ao meio ambiente 
assumiram, pela primeira vez, as cinco 
primeiras posições do ranking no quesito 
probabilidade, além de serem listados 
como primeiro, terceiro e quarto lugares 
no quesito impacto. Vale ressaltar que a 
falha nas ações para as mudanças climáticas 
assumiu as posições 1 e 2 para impacto e 
probabilidade, respectivamente. 

Outra importante razão que resulta nesse 
olhar voltado para ESG é o fato de que 200 
das maiores empresas do mundo já estima-

Como as questões ambientais, sociais e 
de governança irão moldar o seu futuro?

ram que as mudanças climáticas podem 
custar quase US$ 1 trilhão a elas, no caso 
de uma inércia em relação à questão. Além 
disso, reconhecem que há oportunidades 
significativas para o negócio, ao se adotar 
as estratégias corretas. 

Tanto essas companhias quanto os ban-
cos centrais veem as mudanças climáticas 
como um risco sistêmico para o mercado 
de capitais global e reconhecem que não 
fazer nenhuma ação não é uma opção. 
No momento, mais de 40 bancos já estão 
examinando como as mudanças climáticas 
podem ser integradas em seus aspectos 
econômicos e financeiros. 

De acordo com o Banco da Inglaterra, 
por exemplo, empresas de indústrias com 
base em matrizes não renováveis podem 
ir à falência se não entenderem o risco 
de seus modelos de negócio se tornarem 
obsoletos, à medida que os investimentos 
seguem para alternativas de emissão líquida 
zero de carbono. 

A comunidade de investidores também 
está respondendo aos riscos climáticos, 
com o lançamento da Net-Zero Asset 
Owner Alliance, convocada pela ONU. 
Para endereçar estes riscos é necessário 
trabalhar nas seguintes frentes: 

	 •	Melhorar	 a	 conexão	 entre	 dados	
financeiros e não financeiros, já que 

investidores consideram que há um 
abismo entre eles; 

	 •	Construir	 uma	 abordagem	 mais	 ro-
busta para os riscos de ESG, como o 
TCFD (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures), visto por inves-
tidores como uma abordagem valiosa 
para divulgação dos riscos; 

	 •	Adquirir	 maior	 disciplina	 nos	 pro-
cessos e controles dos relatórios 
não financeiros, baseando-se em 
métricas específicas valorizadas pe-
los investidores, dentro da lógica de 
análise, visando gerar credibilidade 
e confiança. 

Diante desse cenário, é primordial que 
governos e empresas identifiquem e prio-
rizem os riscos das questões ambientais, 
sociais e de governança. 

Para tanto, devem desenvolver métricas 
e estratégias para gerenciá-los. Isso se 
tornará essencial não só para redução das 
emissões, mas também para desenvolver 
estratégias de adaptação coerentes, in-
cluindo infraestrutura à prova de clima, 
preenchendo a lacuna de proteção do 
seguro e aumentando financiamentos de 
adaptação público e privado. 

(Mariana Faria é Gerente Sênior de Sustentabilidade 
e Mudanças Climáticas, EY.

AS AMEAçAS ESTãO EM TODOS OS LUGARES

COMO ESTABELECER SEGURANçA 
QUANDO NãO ExISTE MAIS PERíMETRO?

    Leia na página 6
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Brasileiros proibidos
Após o governo dos Estados Unidos 

anunciar a suspensão das restrições 
de voos oriundos do Brasil, a em-
baixada norte-americana esclareceu 
que seguem mantidas as exigências 
anteriores para quem deseja entrar 
no país. Só podem embarcar em um 
voo para os EUA cidadãos do próprio 
país, residentes permanentes legais, 
familiares imediatos de cidadãos norte-
-americanos e residentes permanentes 
legais e categorias específicas. Cida-
dãos brasileiros que não se enquadrem 
nas exceções continuam tendo entrada 
vedada em território estadunidense.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-estabelecer-seguranca-quando-nao-existe-mais-perimetro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-15-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/nossas-vidas-no-amanha/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/impulsionar-performance-comercial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/conectividade-o-fio-condutor-para-um-momento-mais-colaborativo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tecnologia-com-luz-uv-auxilia-lojistas-na-prevencao-e-combate-ao-virus/
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Tiktok: será que chegamos 
ao último capítulo?

Vivaldo José Breternitz (*)

Sempre acreditamos que essas or-
dens têm um viés eleitoreiro, pois   
o governo Trump, extremamente 

preocupado com as eleições que se 
aproximam, estaria apenas tentando 
mostrar serviço em uma área que é 
especialmente cara ao povo americano, 
a da segurança nacional. 

Uma alternativa à proibição é a venda 
do aplicativo a uma empresa ameri-
cana. De forma estranha, o governo 
Trump envolveu-se nas negociações 
para venda do TikTok à Microsoft, 
inclusive dizendo querer uma com-
pensação financeira caso o negócio se 
concretizasse.

Foi estabelecido um prazo para a ven-
da, que se encerra em 15 de setembro. 
Há poucos dias, a Microsoft anunciou 
que não estava mais interessada na 
compra do aplicativo, que agora parece 
que ficará com a Oracle, não através de 
uma compra propriamente dita, mas 
com a empresa americana tornando-se 
uma parceira da ByteDance, a proprie-
tária do TikTok.

O negócio envolveria a aquisição, pela 
Oracle, de   uma parte das operações 
da ByteDance nos Estados Unidos. 
Essa aquisição não tornaria a empresa 
americana controladora do TikTok, mas 

São Paulo, terça-feira, 15 de setembro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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Nossas vidas 
no amanhã

Um exercício de 
paciência. Missão 
de persistência. 
Uma vida de mais 
renúncias. 

Essas três frases ser-
vem para circuns-
crever nossas vidas 

no amanhã. O biólogo e 
pesquisador Átila Iamarino 
dá a dica: “não tem volta 
mágica para 2019 sem 
vírus. É uma adaptação 
pragmática para 2021 com 
ele. ”Portanto, devemos já 
começar a gigantesca tarefa 
de fazer as mudanças que 
se fizerem necessárias para 
convivermos com os dias 
futuros. Urge termos cons-
ciência dessa necessidade. 
Não se espere pela volta 
pura e simples aos dias de 
ontem, com a manutenção 
de velhas regras, padrões de 
comportamento, atitudes e 
gostos.

A reforma na área dos 
costumes é uma das mais 
árduas. Afinal, costume faz 
parte da tradição, carrega 
o dna de todo um processo 
civilizatório. Mas há de se 
compreender que a vida 
segue seu curso e avança 
na esteira das descobertas 
e inovações resultantes 
das pesquisas nas áreas 
da biologia, biomedicina, 
inteligência artificial etc. 
Portanto, qualquer arranjo 
no sentido de salvaguardar a 
integridade da vida é e será 
bem-vinda, principalmente 
se olharmos um pano de 
fundo cheio de ameaças.

Como lembram os cien-
tistas, o nosso foco será 
sempre o dos impulsos 
inatos aos seres vivos. 
Analisando as reações do 
comportamento, Pavlov se 
vale do exemplo da ameba 
para explicar os reflexos do 
ser humano. A ameba foge 
do perigo, absorve alimen-
tos, multiplica-se, forma 
quistos dentro dos quais se 
multiplica em um enxame 
de pequenas amebas. Por 
aí, podemos ter a primeira 
resposta para a questão da 
metáfora de guerra, tão do 
gosto dos indivíduos. 

As pessoas, como as 
amebas, procuram evitar 
o perigo e preservar sua 
espécie. Se um vírus, um 
Coronavírus qualquer, apa-
rece de repente ameaçando 
o fluxo vital, o ser vivo tenta 
dele se afastar, matando-o 
ou tomando as precauções 
para que ele desapareça. A 
natureza procura conser-
var a vida, de acordo com 
dois grandes princípios: o 
do soma e o do gérmen. O 
primeiro, o indivíduo, con-
duz o segundo, a espécie; o 
primeiro é mortal, descontí-
nuo, e o segundo é imortal, 
contínuo. 

Para preservar o indivíduo 
do aniquilamento, antes que 
tenha cumprido a tarefa 
de transmitir o gérmen da 
espécie, a natureza o do-
tou de dois mecanismos 
especiais; e da mesma for-
ma, para a preservação da 
espécie, proporcionou dois 
mecanismos. Os primeiros 

são os impulsos combativo 
e nutritivo; os segundos, 
sexual e paternal. Eis a base 
do argumento que sustenta 
a tese de que haveremos de 
adotar o pragmatismo para 
prolongar nossa preserva-
ção. A adaptação à realidade 
dos ciclos de vida é condição 
sine qua non.

Dito isto, emergem as 
questões: que mudanças, 
que novos costumes adotar, 
quais as esferas que deverão 
ser mais impactadas, a indi-
vidual ou a coletiva? Com o 
perdão dos amigos da área 
biomédica, arrisco a inferir 
que o rol de adaptações 
assumirá uma proporção 
circular, sistêmica, abran-
gente, na medida em que os 
elos da cadeia da saúde de 
um povo abrigam mudan-
ças nos padrões e normas 
governamentais, atitudes 
pessoais e comportamentos 
coletivos. 

Entidades e pessoas fí-
sicas deverão entrar na 
composição, operando as 
políticas de saúde, com 
maior controle de cuida-
dos sanitários, programas 
intensivos de prevenção, 
inserção de uma visão 
interdisciplinar, capaz de 
contemplar o todo e não 
apenas as partes. É claro 
que uma eficaz revolução 
de costumes depende da 
chave da porta do futuro: a 
educação. 

Por isso, o sistema edu-
cacional, a partir do ensino 
de base até os níveis su-
periores, haverá de focar 
as políticas de prevenção 
e mudança de hábitos, o 
que implicará modelagem 
inovadora nas áreas dos 
divertimentos, conservação 
ambiental, educação, mo-
bilidade urbana, seguran-
ça pública, manifestações 
coletivas, como eventos de 
massa. 

A grita será barulhenta, 
prevendo-se, desde já, 
um discurso crítico aos 
governantes, que estariam 
fazendo censura, opressão 
à liberdade de manifestação 
etc. Mas não se faz reforma 
sem ponto e contraponto. 
Como fortaleza de defesa 
de uma nova ordem mundial 
no campo sanitário, será 
necessária a chegada ao 
poder de um núcleo com 
novas visões, olhar de esta-
dista, empreendedorismo e 
coragem para enfrentar os 
infortúnios. 

Só assim a Humanidade 
será capaz de implantar um 
regramento que garanta a 
sobrevivência da espécie, 
com destaque para a vida 
saudável do planeta, o que 
exigirá forte intervenção 
nas políticas preservacio-
nistas e de melhor distri-
buição de renda. 

A continuar a imensa 
disparidade de classes, os 
grupos mais poderosos ha-
verão de dar o tom maior 
e, nesse caso, a orquestra 
mundial ameaça continuar 
bastante desafinada.

 
(*) - Jornalista, é professor titular da 

USP, consultor político 
e de comunicação 

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

Gaudêncio Torquato (*)

foto com ele. E por US$ 250 mil seria 
possível ter esses itens e bater um papo 
com o candidato.  

Vale lembrar também que o governo 
chinês pode impedir o negócio, caso 
prefira que o TikTok não seja vendido 
e suas operações nos Estados Unidos 
encerradas.

Será que este é o último capítulo 
da novela ou ainda teremos novas 
emoções?

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Há algumas semanas, o governo Trump publicou ordens executivas que visam proibir que um 
aplicativo de origem chinesa, o TikTok, opere nos Estados Unidos, sob a alegação que o mesmo, 
voltado principalmente ao compartilhamento de vídeos curtos, passa ao governo chinês informações 
que coleta acerca dos cidadãos americanos e distribui propaganda pró-China
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News@TI 

Serviço para pequenas e médias se adaptarem 
à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

@A Embratel lança essa semana o serviço de consultoria de segu-
rança Quick Assessment LGPD para auxiliar pequenas e médias 

empresas no atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD). A oferta visa apoiar o mercado empresarial a lidar com as 
novas determinações obrigatórias para gestão de dados pessoais de 
clientes, fornecedores e colaboradores, orientando companhias para 
atender à nova legislação. O novo serviço é uma versão compacta da 
metodologia Assessment LGPD Embratel, já reconhecida no mercado, 
que foi concebida tendo como base normas e padrões internacionais 
de segurança e proteção de dados.  Com o Quick Assessment LGPD, 
especialistas em segurança, privacidade, governança e proteção de 
dados pessoais da Embratel prestam consultoria de forma remota, por 
meio de plataformas de videoconferência, para identificar os principais 
gargalos de não conformidade com a lei (www.embratel.com.br).

Solução de manutenção preditiva alimentada 
por Inteligência Artificial

@A TeamViewer, fornecedora líder global de soluções seguras de 
conectividade remota, lançou novo módulo do TeamViewer IoT 

para manutenção remota preditiva e análise de dados com suporte de 
Inteligência Artificial. O novo módulo de software ML-Trainer fornece 
ao algoritmo de aprendizado, dados das máquinas que podem ter dis-
parado alarmes, instruindo-o assim a reconhecer padrões específicos. 
Como resultado, os alarmes não ficam mais limitados a limites rígidos, 
passando a obedecer a critérios muito mais amplos e constantemente 
otimizados. Os tempos de inatividade e os falsos alarmes são reduzidos 
significativamente dessa forma, no presente e no longo prazo, já que 
a Inteligência Artificial está em constante processo de aprendizagem 
(www.teamviewer.com/pt-br).

TOP 100 Open Corps 2020

@O Koerich, uma das maiores varejistas catarinenses, está entre as 
empresas mais engajadas em inovação aberta no Brasil. O ranking 

"Top 100 Open Corps" foi anunciado recentemente, durante a 12ª 
edição da Oiweek (Open Innovation Week). Segundo levantamento 

da 100 Open Startups, plataforma que conecta startups a empresas, 
1.635 companhias estabeleceram parcerias com startups em estágio 
inicial nos últimos 12 meses, com 12.436 negócios realizados. O nú-
mero representa um crescimento de 20 vezes em cinco anos de dados 
apresentados pelo movimento. Em 2016, eram 82 empresas com algum 
tipo de parceria com startups. Neste ano, são 1.635 companhias com 
contratos firmados. O Koerich criou em 2019 o KLAB, sob direção do 
gestor de inovação, Rafael Koerich.

PUC-SP promove curso online e gratuito sobre 
Brasil pós 2020

@O mundo não será o mesmo após 2020, não apenas devido à imensa 
crise de saúde e sanitária associada à pandemia da Covid-19 e 

à paralisação da economia mundial, que já produz a maior recessão 
vivida por esta geração, mas também pela explicitação das desigual-
dades sociais, pela polarização das tendências políticas e pelos efeitos 
subjetivos que a vivência dos períodos de isolamento social acarreta. 
Como forma de estudar e refletir sobre o Brasil neste contexto, e a 
partir dele, a Reitoria da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) realizará nos meses de setembro e outubro a atividade mo-
dular e interdisciplinar “Brasil em Curso”. As aulas têm o intuito de 
valorizar o debate sobre temas importantes em pauta na sociedade e a 
convivência entre a comunidade, ainda que virtualmente. Estruturado 
no formato online, o curso é gratuito e terá módulos ministrados entre 
os dias 15 de setembro e 27 de outubro por professores e pesquisadores 
da PUC-SP e convidados. Todas as informações estão disponíveis no 
site www.pucsp.br/brasil-em-curso.

Soluções em serviços financeiros

@A Afinz inicia as operações no mercado brasileiro. A companhia 
já nasce com uma tradição de 30 anos, herdada da financeira So-

rocred, e sobre este alicerce implementa um novo modelo de negócios 
em total sintonia com as demandas atuais do mercado. Os serviços 
financeiros da Afinz atendem pessoas jurídicas e físicas, além de micro 
e pequenos empreendedores, que frequentemente não são servidos 
adequadamente pelos serviços e produtos bancários tradicionais, 
sendo alguns até totalmente desbancarizados ainda que produtivos 
economicamente.

ricardosouza@netjen.com.br

a tornaria a provedora dos serviços 
de nuvem para o aplicativo, ou algo 
semelhante.

Para a concretização do negócio, ain-
da são necessárias algumas aprovações 
de órgãos do governo americano, o que 
não parece ser difícil, pois a Oracle tem 
um bom relacionamento com Trump. 

No início deste ano, Larry Ellison, 
cofundador e presidente executivo da 
empresa, coordenou uma campanha 
para arrecadação de fundos para a 
campanha pela reeleição do presidente: 
por US$ 100 mil, os apoiadores podiam 
jogar golfe com o Trump e tirar uma 

A Frete com Lucro, consultoria 
especializada em ferramentas para o 
segmento de transporte e logística, 
lança um aplicativo gratuito para 
ajudar profissionais de todo o País 
a calcular com precisão o valor do 
frete. Disponível para Android, o app 
Frete com Lucro foi desenvolvido para 
todos os envolvidos diretamente com 
o mercado de transporte de mercado-
rias que precisam realizar orçamentos 
de maneira prática e segura, como 
motoristas autônomos, transportado-
ras, embarcadores de mercadorias e 
agentes de importação e exportação. 
Em breve, o app também será dispo-

App automatiza cálculo de frete para profissionais do setor
“Os usuários do aplicativo con-

tarão com um novo canal de dis-
tribuição exclusivo, repleto de 
ferramentas agregadas em um 
único aplicativo. As funcionalidades 
permitirão com que motoristas e 
transportadoras impulsionem ain-
da mais seus negócios”, diz Daniel 
Nascimento, diretor de tecnologia 
da Frete com Lucro, startup que 
faz parte do portifólio da WOW, 
maior aceleradora independente 
de startups do Brasil.

Link para download: https://play.
google.com/store/apps/details?id=br.
com.fretecomlucro

nibilizado na versão iOS.
A composição do valor do frete é com-

plexa e apresenta diversas variáveis, 
desde as características da carga até 
o preço do combustível. O aplicativo 
Frete com Lucro oferece aos profis-
sionais de transporte e logística uma 
calculadora digital que traz os valores 
exatos, sem margens de erro. O cálculo 
é feito de acordo com a tabela vigente da 
Agência Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT), e considera também os 
custos ocultos, como pedágios e seguro 
da carga, muitas vezes esquecidos e 
que comprometem a saúde financeira 
das empresas.
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D - Profissionais de Tecnologia
A Meta, empresa de soluções tecnológicas com sede em São Paulo e unidades 
de negócios em seis Capitais do país, reforça o seu time de profissionais 
com a abertura de 350 vagas para especialistas do segmento de tecnologia. 
Entre as especialidades prioritárias, destaque para as posições de Analista 
de Automação de Testes, Desenvolvedor Java e React e Scrum Master. 
Também, vagas para América Latina, Canadá e Espanha, para Engenheiros 
de Dados, Analista de Requisitos, QA Backend, Backend Developer, Release 
Manager, Cloud Architect, Especialista APIGEE e Consultos SAP MDM, 
entre outros.  Mais informações no site (meta.com.br/talentos).

E - Vagas de Trainees
A Vivo abre inscrições para o seu novo Programa de Trainee, com seleção 
100% digital para profissionais formados nos últimos dois anos ou estu-
dantes com formação prevista até dezembro. Do total de vagas, 30% serão 
destinadas ao público negro. A proposta é atrair candidatos com pluralidade 
de perfis. Fluência em idiomas não será necessária. A empresa ficará res-
ponsável por desenvolver essa habilidade, durante o ciclo do programa, nos 
candidatos que não a possuírem. A companhia busca características como 
empatia, coragem, criatividade, inovação, espírito de dono, colaboração, 
comprometimento e, principalmente, alinhamento com a cultura e com o 
propósito da empresa, de digitalizar para aproximar. Interessados devem 
acessar: (http://traineevivo.ciadetalentos.com.br/). 

F -  Pecuaristas no Magalu
Uma loja de suplementos nutricionais para bovinos (corte e leite) e equídeos 
da marca Tortuga®, no site e aplicativo do Magazine Luiza, o Magalu? Sim! 
Confirme em: (https://www.magazineluiza.com.br/lojista/tortugaumamar-
cadsm/). É uma inovação inédita no setor de agropecuária do Brasil e facilita 
o acesso de produtores de todo o país a soluções de nutrição animal que 
ajudam a melhorar os índices zootécnicos e a rentabilidade da atividade. Com 
a agilidade de alguns cliques e entregas em todo o território nacional, essa 
é mais uma inovação da trajetória da DSM e da marca Tortuga® no sentido 
de democratizar ainda mais o acesso dos pecuaristas às suas tecnologias. 

G - Rodada de Negócios 
Micro e pequenos empresários de todo o Estado de São Paulo podem se 
inscrever para participar da Rodada de Negócios Virtual, promovida pelo 

A - Experiência do Cliente 
A 7ª edição de um dos principais prêmios sobre Customer Experience está 
com inscrições abertas e vai até o próximo dia 30. O “Prêmio Experiência 
do Cliente”, é organizado pela Track e reconhece profissionais e empresas 
com iniciativas que têm mudado a experiência dos consumidores no 
Brasil. Está dividido entre as categorias: cultura, inovação disruptiva, 
métrica, profissional, jornada do cliente, história de destaque e prêmio 
de destaque. Os empreendedores ou empresas que querem concorrer, 
precisam se cadastrar em (https://premioexperienciadocliente.com.br/). 
Os primeiros selecionados serão divulgados na página da premiação, 
em seguida, acontecerá a votação em geral para a categoria História de 
Destaque. Já a divulgação dos ganhadores será em dezembro . 

B - Tentativas de Fraudes
De acordo com um estudo realizado pela Konduto, antifraude para 
e-commerces e pagamentos digitais, a taxa de tentativas de fraude 
no e-commerce brasileiro ficou em 3,49% no primeiro semestre de 
2020,tendo aumentado em meio à pandemia do novo Coronavírus. O 
mês de março, quando muitos consumidores e varejistas migraram 
para o online, registrou a maior taxa, com 3,99%, ou seja, a cada 100 
compras feitas no Brasil, quatro tiveram origem fraudulenta. Os dados 
foram colhidos a partir da análise dos mais de 123 milhões de pedidos 
que passaram pelos sistemas da empresa de 1 de janeiro a 30 de junho e 
que foram feitos em mais de 4 mil lojas virtuais de todos os segmentos. 
Siba mais: (https://www.konduto.com/). 

C - Qualificação Profissional
O governador de São Paulo anunciou a oferta de 9.060 vagas para 11 
cursos rápidos e gratuitos de qualificação profissional do programa No-
votec Expresso, com apoio das ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. 
No total, 88 municípios das 16 Regiões Administrativas do Estado serão 
contemplados com a modalidade. As aulas semipresenciais começam 
no dia 5 de outubro e vão até 18 de dezembro. O programa é voltado 
aos alunos do ensino médio da rede pública e oferece cursos nas áreas 
de Gestão e Negócios, Tecnologia da Informação e Produção Cultural 
e Design. Desenvolvidos para alinhar as demandas atuais do mercado 
de trabalho com as necessidades dos jovens por profissionalização mais 
rápida. Inscrições até o próximo dia 23, pelo site (www.novotec.sp.gov.br). 

Sebrae-SP. Será uma oportunidade para negociar produtos e serviços com 
grandes compradores no próximo dia 17 (quinta-feira). O evento reúne 
empresas de diversas cadeias produtivas. É a oportunidade de estar em 
contato direto com quem busca exatamente o que sua empresa vende, 
com a segurança do ambiente digital e sem custo nenhum. Após fazer sua 
pré-inscrição: (http://sebrae.rodadasonline.com.br/), o Sebrae-SP fará o 
mapeamento de oportunidades de negócios e o cruzamento de oferta e 
demanda. Tudo online e gratuito. Outras informações no tel. 0800 570 0800.

H - Bateria Estacionária 
Seguindo a forte demanda do mercado por baterias estacionárias de 
pequeno porte, a marca Freedom, da Clarios, amplia seu portfólio com 
o lançamento da linha VRLA, destinada a alimentar sistemas de ilumi-
nação de emergência e nobreaks de pequeno porte, para residências e 
pequenas empresas. As baterias já podem ser encontradas na rede de 
distribuição da marca. A linha possui baterias com correntes de 4 a 18 
amper/hora e tensão de 6 a 12 volts. Esse tipo de acumulador de energia 
tem o diferencial de ser selado, evitando a liberação dos gases que exis-
tem dentro do suporte plástico. Mais informações: (www.clarios.com). 

I - Setor de Cannabis
A The Green Hub, consultoria e aceleradora de startups com foco específico 
no mercado da cannabis, abriu as inscrições de uma chamada de startups. 
A iniciativa tem como objetivo encontrar soluções criativas e inovadoras 
para o mercado nacional da cannabis. Com exceção do uso recreativo da 
cannabis, a chamada de startups está aberta a projetos de todas as áreas, 
incluindo extração, ciência, genética, cultivo da cannabis, controle de quali-
dade, educação e digital health (apps, inteligência artificial, blockchain, etc), 
além de comunicação e colaboração, distribuição e logística, equipamentos, 
produtos e dispositivos. Todos os empreendimentos serão avaliados por 
profissionais especializados do mercado, considerando aspectos como 
equipe, criatividade, ineditismo e escalabilidade, entre outros. Inscrições 
e mais informações: (www.thegreenhub.com.br). 

J - Cursos da SingularityU
A HSM University acaba de anunciar parceria para vendas de cursos 
online da SingularityU Brazil. A plataforma de educação corporativa 
que oferece cursos livres e pós-graduação 100% online disponibiliza 
para os alunos dois cursos: Praticando a Previsão Exponencial, no qual 
o estudante irá colaborar e aprender com outros líderes em atividades 
de habilidades práticas de previsão para influenciar o melhor futuro 
possível. E, Fundamentos do Pensamento Exponencial, em que o aluno 
irá explorar os conceitos das tecnologias exponenciais, aprendendo a 
pensar exponencialmente e a desenvolver as habilidades que o ajudarão 
a navegar em direção a um futuro marcado pela abundância em uma 
época de inovação tecnológica sem precedentes. Mais informações: 
(https://hsmuniversity.com.br/singularityu-brazil/). 

Qual será o rumo dos 
concursos públicos com a 
Reforma Administrativa?

Tenho escutado com 
frequência de meus 
estudantes uma 
mesma pergunta 
relacionada aos 
concursos públicos: 
os concursos públicos 
vão acabar?

E a resposta, que digo 
para todos, é a mes-
ma e elementar de 

sempre: é claro que não! 
Ainda que a tendência seja a 
de que tenhamos um estado 
mais enxuto nos próximos 
anos, os entes e entidades 
da Federação continuarão 
existindo e necessitando de 
agentes públicos.

Agora, com a Reforma 
Administrativa sendo publi-
cada pelo governo federal, 
a grande discussão que se 
apresenta no momento é 
sobre quais cargos terão a 
definição de atividades “ex-
clusivas de estado”. Porém, 
antes de falarmos sobre isso, 
vale ressaltar os principais 
pontos do projeto. Ele esta-
belece diversas mudanças 
para os futuros servidores 
que estão ingressando no 
serviço público. 

Grosso modo, ela proíbe 
progressões automáticas de 
carreira, como as gratifica-
ções por tempo de serviço, 
e abre caminho para o fim 
da estabilidade em grande 
parte dos cargos, maior 
rigidez nas avaliações de 
desempenho e redução do 
número de carreiras. 

Para os mais preocupados 
a respeito da estabilidade 
garantida no serviço públi-
co, ela deverá ser exclusiva 
para carreiras que serão 
consideradas de Estado, 
àquelas que mantêm a má-
quina pública funcionando 
independentemente do 
governo que entrar. Para 
os demais servidores, a 
contratação será feita sob 
regime CLT.

No entanto, o ponto que 
certamente está geran-
do maior expectativa de 
quem está direcionando 
a vida para o mundo dos 
concursos é a definição de 
quais seriam essas carreiras 
exclusivas de estado que te-
rão a proteção tão sonhada 
estabilidade. Entidades de 

classe, sindicatos, órgãos e 
associações protetivas dos 
interesses dos servidores 
seguramente irão lutar pelo 
reconhecimento e a inclu-
são no rol desses tipos de 
atividades.

Curiosamente, o Estado 
brasileiro já considera algu-
mas carreiras como sendo 
essenciais para seu funcio-
namento. Alguns exemplos 
de carreiras de estado são: 
auditores fiscais da Re-
ceita Federal, diplomatas, 
procuradores da Fazenda, 
servidores do TCU, mem-
bros do Ministério Público, 
defensores públicos, advo-
gados Federais, policiais e 
militares. 

Esse entendimento já 
reflete a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, 
ao estabelecer a expressão 
“carreiras típicas de Estado” 
(por todos, cf. ADI 3.043/
MG, Rel. min. Eros Grau, 
j. 26.4.2006, DJ 27.10.06). 
Ou seja, por mais que 
mudanças sejam feitas na 
estrutura hierárquica do 
Estado, carreiras como as 
que foram mencionadas 
provavelmente não serão 
impactadas, por serem con-
sideradas essenciais. 

É importante também di-
zer que há uma perspectiva 
de concursos para serem 
realizados em 2021, como 
o próprio Projeto de Lei 
Orçamentária Anual para 
2021 já prevê. Mais de 50 
mil cargos serão destinados, 
bem como a criação de mais 
2 mil para funções que ainda 
não foram definidas. 

Outro ponto que vale 
ressaltar é que o ano ainda 
não acabou, e muitos edi-
tais estão acontecendo ou 
acontecerão ao longo desses 
meses. Exames da Polícia 
Federal e de Tribunais de 
Justiça são alguns dos exa-
mes que os concurseiros 
podem esperar.

De maneira geral, há exce-
lentes empregos públicos, 
inclusive antes da reforma 
administrativa ser aprova-
da, não cabendo ao estudan-
te, no presente momento, 
interromper os estudos e a 
rotina já instalada em busca 
da realização profissional.

(*) - É coordenador de carreiras e 
professor de Direito Administrativo 

do AlfaCon Concursos.

Vinicius Rodrigues (*)

O Brasil exportou US$ 
8,91 bilhões em produtos 
do agronegócio, em agos-
to. O valor representa uma 
elevação de 7,8% em relação 
ao mesmo mês do ano pas-
sado (US$ 8,26 bilhões). O 
aumento ocorreu em função 
da quantidade dos produtos 
exportados, que registrou 
aumento de 16,5% na com-
paração entre agosto de 
2019 e 2020. O crescimento 
foi de US$ 646,24 milhões 
em valores absolutos.

De acordo com o Ministé-
rio da Agricultura, a eleva-
ção das vendas externas da 
soja em grãos e de açúcar de 
cana foram os responsáveis 
pelo resultado do mês. O 
agronegócio representou 
mais de 50% na participação 
das exportações totais do 
país. As exportações de soja 
em grão atingiram US$ 2,21 
bilhões (+25,1%). Desse 
total, a China comprou perto 
de 75%, o que representou 

O agronegócio representou mais de 50% na participação das 
exportações totais do país.
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Mais de 136 mil empresas fecharam contratos com taxas e 
condições especiais.
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Ao todo, mais de 136 
mil empresas fecha-
ram contratos com 

taxas e condições especiais 
para enfrentar os efeitos da 
pandemia da COVID-19 na 
economia. Só no Programa 
Nacional de Apoio às Micro-
empresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe), 
quase 99 mil empresas já fe-
charam contrato, em um total 
de R$ 9,81 bilhões. Apenas na 
última semana, foram R$ 2,55 
bilhões emprestados.

A Caixa seguirá empres-
tando pelo Pronampe até 
o limite do Fundo Garanti-
dor de Operações (FGO), 
conforme determinação do 

Atividade 
econômica cresceu 
2,15% em julho

A atividade econômica re-
gistrou três meses seguidos 
de crescimento. O Índice de 
Atividade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br) apresentou 
em julho expansão de 2,15%, 
segundo dados divulgados on-
tem (14) pelo Banco Central 
(BC). Nos meses anteriores, em 
maio e junho, também houve 
crescimento: 1,86% e 5,32%, 
respectivamente, de acordo 
com dados revisados pelo BC. 

Em março, início das medidas 
de isolamento social neces-
sárias para o enfrentamento 
da pandemia da Covid-19, o 
IBC-Br caiu 5,89%. Em abril, foi 
registrada a pior queda: 9,37%. 
Esses resultados são dessazo-
nalizados, ou seja, ajustados 
para o período.

Na comparação com julho de 
2019, houve queda de 4,89% 
(sem ajuste para o período, 
já que a comparação é entre 
meses iguais). Em 12 meses en-
cerrados em julho, o indicador 
teve retração de 2,90%. No ano, 
o IBC-Br registrou queda de 
5,77%. O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda 
o BC a tomar decisões sobre 
a taxa básica de juros, a Selic.

O índice incorpora informa-
ções sobre o nível de atividade 
dos três setores da economia: 
indústria, comércio e serviços e 
agropecuária, além do volume de 
impostos. No entanto, o indica-
dor oficial sobre o desempenho 
da economia é o PIB, calculado 
pelo IBGE. Para o mercado 
financeiro, o PIB deve registrar 
queda de 5,11%, em 2020 (ABr).

Caixa disponibiliza R$ 15 bilhões 
para pequenas e micro empresas
As principais linhas de crédito da Caixa voltadas para atender às necessidades das pequenas e 
microempresas já injetaram na economia R$ 15 bilhões desde março

bilhões para 8,3 mil clientes.
O presidente da Caixa, 

Pedro Guimarães, ressal-
tou: “Estivemos ao lado 
dos empreendedores do 
país no momento mais 
difícil da pandemia. Ago-
ra, vamos seguir juntos e 
apoiá-los na retomada da 
economia”. Para contratar, 
os clientes?devem?acessar 
ao site (www.caixa.gov.br/
caixacomsuaempresa) e 
preencher um formulário 
de interesse ao crédito. O 
banco entrará em contato 
se a empresa estiver apta a 
contratar o financiamento. 
A solicitação também pode 
ser feita nas agências.

gestor do Fundo, o Banco 
do Brasil. A expectativa é 
que sejam contratados mais 
R$ 2 bilhões pela linha. No 
Crédito Assistido, que conta 
com a parceria do Sebrae 

para antes e após a contra-
tação com a Caixa, foram 
atendidas mais de 31 mil 
empresas, num montante de 
R$ 2,2 bilhões. O Giro Caixa 
FGI disponibilizou R$ 2,6 

Exportações do agronegócio somaram 
quase US$ 9 bilhões em agosto

US$ 1,65 bilhão.
Com a queda de produção 

de açúcar na Índia e Tailândia 
na safra 2019/2020, houve no-
vas oportunidades para o Bra-
sil aumentar as exportações 
do produto, que alcançou 
em agosto US$ 960 milhões, 
com incremento de 107%. Os 
embarques dos produtos do 
agronegócio brasileiro para 
a China também explicam o 
incremento no mês analisado. 
Foram despachados para o 

país asiático 30% a mais que 
o registrado em 2019 (US$ 
639 milhões), totalizando 
em agosto US$ 2,7 bilhões.

As importações de pro-
dutos agropecuários dimi-
nuíram de US$ 1,10 bilhão 
(agosto/2019) para US$ 
912 milhões (agosto/2020), 
o que significou um recuo 
de 17,3%. Desta forma, o 
saldo da balança comercial 
de agosto somou US$ 7,1 
bilhões (Mapa).

Mercado aumenta estimativa de inflação
O mercado financeiro espera por inflação maior 

este ano. Instituições financeiras consultadas 
pelo Banco Central (BC) alteraram a projeção 
para o IPCA de 1,78% para 1,94%, neste ano. 
A revisão na estimativa ocorreu após o IBGE 
informar que o IPCA ficou em 0,24% em agosto, 
a maior taxa para o mês desde 2016 (0,44%). 
A inflação de agosto foi influenciada principal-
mente pelo aumento do custo dos transportes 

(0,82%) e dos alimentos (0,78%). 
O IPCA acumula taxas de inflação de 0,70% no 

ano e de 2,44% em 12 meses. Para 2021, a estima-
tiva de inflação foi ajustada de 3% para 3,01%. A 
previsão para 2022 e 2023 não teve alteração: 3,50% 
e 3,25%, respectivamente. A meta de inflação para 
2021 é 3,75%, para 2022, 3,50%, e para 2023, 3,25%, 
com intervalo de 1,5 ponto percentual para cima 
ou para baixo, em cada ano (ABr).
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 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GILMAR TOMAz, profissão: contador, estado civil: divorciado, naturali-
dade: Boa Esperança, ES, data-nascimento: 14/02/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Tomaz e de Ana Maria Tomaz. A pretendente: NADIA 
KELy TORTORELLI, profissão: confeiteira, estado civil: divorciada, naturalidade: Ribeirão 
Bonito, SP, data-nascimento: 28/09/1983, residente e domiciliada em Ribeirão Bonito, 
SP, filha de José Francisco Tortorelli e de Rosana Maria Pavanello.

O pretendente: JAIME ANDRES TENIENTE, profissão: aposentado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Texas, USA, data-nascimento: 15/11/1980, residente e domiciliado no 
Texas, USA, filho de Abel Moreno Teniente e de Maria Partida Teniente A pretendente: 
KARINI ALExIA FERREIRA DOS SANTOS, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre dos Santos e de Lucilene Ferreira dos Santos.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: LuIS GuILhERME VIDINhA BEzERRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 19/09/1997, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Pedro do Nascimento Bezerra e de Rosemeire Aparecida 
Vidinha; A pretendente: BRENDA DE JESuS MARTINS, brasileira, solteira, nascida aos 
12/11/2000, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Willian Donizetti Martins e de Priscila Fernanda de Jesus.

O pretendente: JOAquIM MOREIRA SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
30/11/1952, porteiro, natural de Itaipé - MG, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Donatália Moreira dos Santos; A pretendente: ROSáRIA CORDEIRO 
DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 26/06/1978, auxiliar de limpeza, natural de 
Turmalina - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Joaquim 
Cordeiro de Oliveira e de Tereza Caetano de Carvalho.

O pretendente: MOISES RODRIGuES DO AMARAL, brasileiro, divorciado, nascido aos 
04/01/1965, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Lusia Rodrigues do Amaral; A pretendente: VANILMA PEREIRA 
DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 15/09/1967, auxiliar de serviços gerais, 
natural de São Francisco - SE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Valdomiro Pereira dos Santos e de Maria José Souza.

O pretendente: JOSIMAR SANTOS PEREIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
10/03/1987, lider de acabamento, natural de Camacan - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de José Pereira do Amor Divino e de Gilderlane Agustinho 
dos Santos; A pretendente: MARIA APARECIDA SOuzA NASCIMENTO, brasileira, 
solteiro, nascida aos 29/08/1991, auxiliar de cozinha, natural de Camacan - BA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Raimundo Pereira do Nascimento e 
de Maria do Carmo Souza Nascimento.

O pretendente: DANIEL MENDES SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/02/1995, 
azulegista, natural de Águas Belas - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, filho de Damião Mendes da Silva e de Rosileide Quitéria da Conceição Mendes; 
A pretendente: JuCIVâNIA LEONARDO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
23/03/1997, operadora de caixa, natural de Caetés - PE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Benedito Leonardo Marcelino e de Geneci Joana da 
Silva Marcelino.

O pretendente: DOuGLAS DE SOuSA ARAuJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/07/1983, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Juarez Santos de Araujo e de Francisca Pereira de Sousa Araujo; 
A pretendente: TAMAR RODRIGuES INACIA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 31/08/1982, cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Paulino Inacio Pereira e de Geni das Graças Pereira.

O pretendente: hELIO FELIPE NERIS JuNIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/08/2001, auxiliar de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Helio Felipe Neris e de Lourian Idelva Nunes Acioli; A 
pretendente: ANA VITORIA BELO COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 16/02/2003, 
operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Gilberto Belo dos Santos e de Tatiana Jesus da Costa.

O pretendente: TERCIO BATISTA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/12/1990, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Sergio Paixão de Oliveira e de Jacira Batista Pereira; A pretendente: 
MARIA LuCIVâNIA PEREIRA DE SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 07/11/1999, 
do lar, natural de São Miguel do Tapuio - PI, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Luis Gonçalves de Sousa e de Valdelice Pereira Rufino.

O pretendente: LuCAS SILVA DE LIMA, brasileira, solteiro, nascido aos 27/12/1993, 
analista de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Levir Ferreira de Lima e de Maria do Carmo Ciriaco da Silva 
de Lima; A pretendente: PRISCILA CAMPOS DE FREITAS, brasileira, divorciada, 
nascida aos 02/02/1986, inspetora de qualidade, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Daniel José de Freitas e de Maria de 
Lourdes Campos de Freitas.

O pretendente: JOSE MENDES DA SILVA FILhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/03/1997, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Jose Mendes da Silva e de Mercia Figueiredo da Silva; A pretendente: 
MARIA VITORIA RODRIGuES FERNANDES SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
06/06/2003, estudante, natural de Guarabira - PB, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Cosmo Fernandes da Silva e de Geane Rodrigues de Lima.

O pretendente: MARCOS PAuLO RODRIGuES DE SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 17/10/1996, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Julio de Souza Sobrinho e de Maria Divina Rodrigues 
de Souza; A pretendente: GABRIELA ALINE DE SOuzA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 20/11/1992, copeira, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Aurelino Gabriel de Souza e de Maria Jose Souza.

O pretendente: ThIAGO DA SILVA ARCANJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/10/1997, operador de máquina, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de João Carlos da Silva Arcanjo e de Vera Lucia da 
Silva; A pretendente: JAquELINE PONTES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
16/01/1997, do lar, natural de Pariquera-açu - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Valdemir Livramento da Silva e de Gilmara Pontes da Costa.

O pretendente: GENTIL JOSé DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 16/10/1965, 
funcionário público, natural de Caratinga - MG, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Pedro da Silva e de Regina Lina da Silva; A pretendente: VILMA 
APARECIDA DE FRIAS, brasileira, solteira, nascida aos 11/03/1985, do lar, natural de 
São Domingos das Dores - MG, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Geraldo José de Frias e de Maria de Fátima Soares Frias.

O pretendente: LuCIANO BEzERRA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/10/1983, auxiliar de pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Bezerra dos Santos e de Maria Solemar da Silva 
Santos; A pretendente: CARLA REGINA DE MOuRA, brasileira, solteira, nascida aos 
31/05/1984, cozinheira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Celso Vanderlei de Moura e de Marcia Regina da Silva Pereira.

O pretendente: JOãO APARECIDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/08/1978, metalúrgico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Manoel Jose dos Santos e de Julita Maria Alves dos Santos; A 
pretendente: JOSIANE ALVES DA SILVA, brasileira, solteiro, nascida aos 06/11/1984, 
auxiliar de limpeza, natural de Santana do Mundaú - AL, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Alves da Silva e de Alzira Maria da Silva.

O pretendente: JOSé APARECIDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/09/1975, mestre de obras, natural de Teodoro Sampaio - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Juarez Rogério dos Santos e de Francisca Maria 
da Conceição Santos; A pretendente: MARA NúBIA DOS SANTOS MELO, brasileira, 
divorciada, nascida aos 26/08/1970, agente social, natural de Itororó - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edvaldo Conceição Melo e de Lindaura 
Maria dos Santos Melo.

O pretendente: CAIO CéSAR PASSOS DE SOuzA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 15/09/1990, policial militar, natural de Morro do Chapéu - BA, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, filho de César Alves de Souza e de Simone Passos 
Montenegro; A pretendente: NADJANE SANTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 25/01/1989, policial militar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Ednaldo Santos Silva e de Edilene Rosa dos Santos.

O pretendente: WILLIAN ALExSANDRO DA CONCEIçãO ROquE, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 11/03/1993, aplicador automotivo, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Roque e de Sandra 
Cristina da Conceição; A pretendente: ISABELLA FERREIRA DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 11/07/1995, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edmilson Ferreira da Silva e de Vilma 
Aparecida de Araujo.

O pretendente: DOuGLAS DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 29/04/1985, 
empresário, natural de Campo Grande - MS, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de João da Silva e de Valéria Cristina Gomes da Silva; A pretendente: 
BRuNA CARINA DE ANDRADE, brasileira, solteira, nascida aos 17/07/1989, assessora 
comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, filha de Adenir Paulo de Andrade e de Nelita Maria de Andrade.

O pretendente: DêNIS DANILO ALVES DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/04/1999, técnico em indústria, natural de Bonito - PE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Dimas José de Lima e de Silvânia Alves de Lima; A pre-
tendente: GECIARA CRuz GÓES, brasileira, solteira, nascida aos 02/04/1998, babá, 
natural de Araci - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José 
Cruz Góes e de Maria Cruz Góes.

O pretendente: LuCAS SATuRNINO SACChI, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/10/1995, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Rogerio Sacchi e de Tatiana Paula Saturnino Sacchi; A pretendente: 
LAIS PEREIRA DE MORAIS, brasileira, solteira, nascida aos 05/01/1995, contadora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Leonicio Francisco de Morais e de Laura Maria Pereira de Morais.

O pretendente: PAuLO CESAR PEREIRA DELMONDES, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 05/05/1982, policial militar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Daniel Delmondes e de Maria de Lourdes 
Pereira; A pretendente: APARECIDA GLEIDIVANIA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 27/11/1998, do lar, natural de Acopiara - CE, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Agripino Geraldo da Silva e de Francilene Pereira da Silva.

O pretendente: ADRIANO ALVES DE MENESES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/11/1978, diretor técnico, natural de Piracicaba - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de João Teles de Meneses e de Ilda Inacia Alves de Meneses; 
A pretendente: DANIELA Luz PINTOR, brasileira, solteira, nascida aos 19/05/1993, 
assistente financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Sidnei Pintor e de Genesia Pereira Luz Pintor.

O pretendente: GERCINO SILVA DE LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/05/1997, 
atendente, natural de Fátima do Sul - MS, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Gercino Manoel de Lima e de Luciana Maria da Silva; A pretendente: 
éMILLy MARIA PORTELA ALMEIDA NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 
09/09/1998, jovem aprendiz, natural de Seabra - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Marivaldo Almeida Nascimento e de Noelidia Portela Maciel.

O pretendente: ALLAN LACERDA BEzERRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
13/10/1984, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Vicente de Souza Bezerra e de Marinolia Lacerda Silva; A 
pretendente: TANIA DA CRuz LIMA, brasileira, divorciada, nascida aos 22/02/1988, 
assistente administrativo, natural de Ubatuba - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Valdemar de Souza Lima e de Valdeni Gonçalves da Cruz Lima.

O pretendente: FRANCISCO FRANCO DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 
09/07/1960, aposentado, natural de Pereiro - CE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Raimundo Celestino da Silva e de Rocilda Franco e Silva; A 
pretendente: ELIANA DEL VALLE RODRIGuEz RODRIGuEz, venezuelana, solteira, 
nascida aos 09/09/1981, do lar, natural da Venezuela, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Eligio Natalio Rodriguez Mata e de Lerta Cilda Rodriguez Garcia.

O pretendente: ERICK ELIAS ROChA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/05/2000, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Edson Rocha de Oliveira e de Luciana Elias de Oliveira; A preten-
dente: LIDIANE MIChELE DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 25/10/1991, 
boleira, natural de Aracaju - SE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Gervasio dos Santos e de Edna Marta Soares dos Santos.

O pretendente: MARCuS VINICIuS ANTuNES TuTSChKy, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 06/01/1995, chapeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Simone Antunes Tutschky; A pretendente: PAMELA ROChA 
SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 06/07/1994, auxiliar de serviços gerais, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Gilson 
Luiz dos Santos e de Ivonilde Rocha.

O pretendente: ARThuR ANDRADE LIMA DE SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/08/1999, operador de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Rodrigues de Sousa e de Maria Dalva Lima 
de Sousa; A pretendente: NAyARA DE PAuLA FRANCO, brasileira, solteira, nascida 
aos 15/10/2000, do lar, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Oseias de Souza Franco e de Precila de Paula Maia.

O pretendente: GuSTAVO AuGuSTO JESuS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 22/05/1999, comerciante, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Antonio da Silva e de Sandra Regina Bernardo 
de Paula Silva; A pretendente: ThAIS BRITO GIEMBA JuAREz, brasileira, solteira, 
nascida aos 12/02/2001, do lar, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Hernan Augusto Juarez e de Leticia de Brito Lima.

O pretendente: MILTON ALVES CANDEIAS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
20/04/1972, técnico de radiologia, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Terencio da Costa Candeias e de Doralice Alves Sobrinho 
Costa; A pretendente: FABIANA DA CONCEIçãO MORAIS, brasileira, divorciada, 
nascida aos 31/10/1980, de serviços domésticos, natural de Recife - PE, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Marta de Souza Morais.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: TONI BATISTA DA SILVA, profissão: empilhador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Recife, PE, data-nascimento: 01/08/1969, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Batista da Silva e de Tereza Maria da Cruz. A pretendente: 
ALAIDES DE SOuzA GOMES, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Central, BA, data-nascimento: 25/09/1966, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson de Souza Gomes e de Cleonice de Souza Santos.

O pretendente: EuGêNIO GABRIEL BEzERRA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Panelas, PE, data-nascimento: 06/10/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito São Paulo, SP, filho de Gabriel Sebastião Bezerra e de Maria Josefa Be-
zerra. A pretendente: AMANDA KELLy DA SILVA GONçALVES DANTAS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 07/04/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Silvestre Gonçalves Dantas 
e de Ana Claudia da Silva.

O pretendente: ELIAS SILVA DE SOuzA, profissão: desempregado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 24/11/1978, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Rodrigues de Souza e de Tereza 
Gomes da Silva de Souza. A pretendente: ELIzABETh SODRé DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 10/06/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Sodré da Silva e de 
Edina Brandão da Silva.

O pretendente: GuSTAVO SANTOS xAVIER, profissão: repositor de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Goiânia, GO, data-nascimento: 21/02/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jesualdo Alves Xavier e de Cicera Araujo 
dos Santos Xavier. A pretendente: ALINE NEVES DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 26/05/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião da Silva e de Sebastiana 
Maria das Neves.

O pretendente: FERNANDO RODRIGuES AzEVEDO, profissão: analista de tecnologia 
da info, estado civil: solteiro, naturalidade: em Valinhos, SP, data-nascimento: 10/02/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Aparecido Azevedo e 
de Marina Rodrigues Lima Azevedo. A pretendente: hANNA KAROLINE Sá LACERDA, 
profissão: auxiliar parlamentar, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-
nascimento: 13/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonilde Ramos Ferreira Lacerda e de Maria Edileide Ferreira de Sá.

O pretendente: MIChEL MuNIz DE FREITAS, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/03/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito São Paulo, SP, filho de João de Freitas Sobrinho e de Sebastiana Muniz 
de Freitas. A pretendente: ANDRESSA CRISTINA MARTINS LEITE, profissão: empre-
sária, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 20/08/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Leite e 
de Maria de Lourdes Martins Ronceti.

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

O pretendente: SEVERINO JOSé RODRIGuES, nascido em João Alfredo - PE, no dia 
(14/06/1951), profissão zelador, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria Madalena de Jesus . A pretendente: FLORI-
PES FRANCISCA ROChA DOS SANTOS, nascida em Oliveira dos Brejinhos - BA, no 
dia (17/10/1965), profissão doméstica, estado civil viúva, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Salvari Silva Rocha e de Helena Francisca Rocha.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATuRAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial
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PESSOAS NATuRAIS 
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PESSOAS NATuRAIS 

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

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

O pretendente: RENAN DE SOuzA SILVA, profissão: educador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Brejo da Madre de Deus - PE, data-nascimento: 19/11/1991, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Romilson Roberto do Nascimento Silva e de 
Maria de Fatima de Souza. A pretendente: CéLIA BORGES, profissão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Caarapó - MS, data-nascimento: 25/03/1983, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Indalecio Borges e de Zenilda 
Aparecida Rodrigues Borges. R$ 13,45

O pretendente: WILLIAN SILVA DE ARRuDA, profissão: administrador de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 18/04/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Martins de Arruda e de Maria Hele-
na Oliveira da Silva Arruda. A pretendente: KETLIN CAMILE DETONI RODRIGuES, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Paraguai, data-nascimento: 
29/01/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Alderi José Detoni e 
de Sandra Rodrigues. R$ 13,45

O pretendente: SILVâNIO DE ANDRADE GOMES, profissão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pedra - PE, data-nascimento: 02/02/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Cícero Ferreira Gomes e de Josefa Lopes de Andrade 
Gomes. A pretendente: RAyANE RODRIGuES SOARES, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Ouro Branco - AL, data-nascimento: 27/01/1992, residen-
te e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Aguinaldo Rodrigues Silva e de Rosange-
la Soares Rodrigues. R$ 13,45

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: CLAuDEMIR IGNACIO, profissão: comerciante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Londrina - PR, data-nascimento: 04/10/1962, residente e domiciliado nes-
te Subdistrito - SP, filho de Jose Ignacio e de Aparecida Zanela Ignacio. A convivente: 
MARy CARLA SILVA SOARES, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Itabuna - BA, data-nascimento: 12/06/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, filha de Carlito Soares Santos e de Marly de Jesus Silva. R$ 13,45

O convivente: JOSé CARLOS DE SOuzA SANTOS, profissão: técnico em mineração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Arapiraca - AL, data-nascimento: 03/04/1991, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Antonio Vieira dos Santos e de Josefa 
de Souza Santos A convivente: MARIA APARECIDA DAS NEVES, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Girau do Ponciano - AL, data-nascimento: 
16/05/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Josivaldo Barbosa 
das Neves e de Helena Antonia dos Santos. R$ 13,45

O pretendente: PEDRO hENRIquE DE AGuIAR SILVA, profissão: auxiliar técnico 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
14/11/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos da Silva 
e de Eliana Aparecida de Aguiar. A pretendente: LuANA NASCIMENTO NOGuEIRA, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 11/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Paulo Nogueira da Silva e de Josefa da Silva Nascimento.

O pretendente: PEDRO GARCIA JuNIOR, profissão: operador de empilhadeira, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 17/01/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Garcia e de Iza de Oliveira Garcia. 
A pretendente: JANAINA BuENO SIMãO, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 27/11/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Simão e de Neusa Aparecida Bueno.

O pretendente: quITéRIO MARIANO DA SILVA, profissão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: de Panelas, PE, data-nascimento: 11/07/1973, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mariano Manoel Antonio e de 
Helena Maria da Silva. A pretendente: JOSILENE MARIA DA SILVA, profissão: auxiliar 
de acabamento, estado civil: solteira, naturalidade: em Maraial, PE, data-nascimento: 
01/08/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Albino Joaquim 
da Silva e de Cecília Maria da Silva.

O pretendente: DANILO FERNANDO PRADO, profissão: estágio em engenharia civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 13/04/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Prado Filho e de Concei-
ção Pinheiro de Oliveira Prado. A pretendente: LAÍSSA ARAúJO DA SILVA, profissão: 
estagiária em engenharia civil, estado civil: solteira, naturalidade: em Paraopeba, MG, 
data-nascimento: 19/08/1997, residente e domiciliada em São Bernardo do Campo, SP, 
filha de Denis Marques da Silva e de Maria Luiza de Oliveira Araújo.

O pretendente: BRuNO DE LIMA SOuzA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/05/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Joaquim de Souza e de Severina Leite de 
Lima. A pretendente: KEROLyN KAWANNI ELIAS, profissão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: nesta Capital, Pirituba, SP, data-nascimento: 12/02/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Katia Aparecida Elias.

O pretendente: JOSé ALMIR DA SILVA LIMA, profissão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Arcoverde, PE, data-nascimento: 05/01/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geralmi de Andrade Lima e de Maria 
Aparecida da Silva Lima. A pretendente: VALéRIA FERREIRA GOMES, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
25/07/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Gomes 
e de Joana Ferreira Gomes.

Apesar de todos os atrope-
los que a pandemia do novo 
Coronavírus trouxe para a 
sociedade, as eleições para 
prefeitos e vereadores de 
2020 estão marcadas para 
acontecer no dia 15 de no-
vembro (1º turno) e no dia 
29 de novembro (segundo 
turno). 

Uma das obrigações de 
todo candidato é a prestação 
de contas eleitoral, que será 
constantemente analisada 
pela Justiça Eleitoral e deve 
ser necessariamente feita 
por um contador profissional. 

Essa prestação de con-
tas precisa ser realizada a 
partir da homologação dos 
candidatos nas convenções 
partidárias, que terminam 
no próximo dia 16. “Du-
rante a campanha eleitoral, 
existe a obrigação diária dos 
registros contábeis e infor-
mações a serem enviadas 
para a Justiça Eleitoral pelo 
profissional de contabilidade 
responsável, como é o caso 
do Relatório Financeiro, que 
informa sobre a arrecada-
ção de recursos”, explica o 
presidente da Comissão de 
Trabalho do Conselho Fede-
ral de Contabilidade (CFC) 

para as Eleições, contador 
Haroldo Santos Filho.

Todas as datas do calendá-
rio eleitoral são importantes 
e precisam ser rigorosamen-
te respeitadas, “contudo, as 
principais datas em relação 
à Contabilidade Eleitoral 
são o dia 25 de novembro, 
último dia para envio da 
prestação de contas parcial, 
e o dia 15 de dezembro, que 
é o último dia para arrecada-
ção e pagamento dos gastos 
eleitorais, devolução de 
sobras de campanhas e da 
entrega prestação de contas 
final à Justiça Eleitoral”, 
alerta o conselheiro.

Caso os candidatos não 
cumpram as datas das ati-
vidades de Contabilidade 
Eleitoral a serem apresenta-
das, caberá ao juiz eleitoral 
no julgamento das contas 
decidir as punições ao can-
didato, segundo a gravidade 
do não cumprimento. As 
sanções podem ser ressal-
vadas na aprovação das 
contas, desaprovação das 
contas, imputação de multa 
e, até mesmo, devolução 
de recursos gastos. Fonte e 
mais informações: (https://
cfc.org.br/).

Eleições 2020: atenção 
às datas da contabilidade 

das campanhas
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A LGPD vai 
entrar em vigor, 

e agora?
Ao contrário do que 
muitos esperavam, o 
Senado votou a MP 
959, considerando 
prejudicado o artigo 
que trata da entrada 
em vigor da Lei Geral 
de Proteção de Dados, 
a LGPD, ainda este 
ano

Apesar de todo o 
alvoroço diante do 
cenário atual e essa 

importante MP, a verdade é 
que a LGPD está sendo mal 
compreendida por muitos, 
sendo tratada como um 
obstáculo para as empresas, 
quando na verdade esse não 
é o objetivo da nova lei. É 
inegável que hoje vivemos 
em uma sociedade movida 
por dados. Frases como 
“dados são o novo petróleo” 
já viraram corriqueiras. 

Logo, se os dados são tão 
importantes e são utiliza-
dos para os mais diversos 
fins econômicos, era de se 
esperar que tal uso passas-
se a ser regulamentado, 
estabelecendo-se princí-
pios, direitos e obrigações 
aplicáveis ao tratamento de 
dados pessoais, tal como já 
ocorreu, por exemplo, na 
Europa com a GDPR (Regu-
lamento Geral de Proteção 
de Dados aplicável na União 
Europeia).

Certamente, é difícil pre-
ver o que o futuro reserva 
para o Brasil, mas como 
parâmetro podemos con-
siderar os dados obtidos 
após o primeiro ano de 
vigência da GDPR, pela 
International Association 
of Privacy Professionals, o 
IAPP, e mostram que 67% 
dos europeus ouviram a 
respeito da GDPR, 57% dos 
europeus sabem que existe 
uma autoridade pública em 
seu país responsável pela 
proteção de seus direitos 
sobre dados pessoais. 

Foram reportadas 89.271 
notificações de violação de 
dados pessoais (data breach) 
perante as autoridades eu-
ropeias de proteção de da-
dos. Telemarketing, e-mails 
promocionais e sistemas de 
vigilância por vídeo (CCTV) 
foram as atividades para as 
quais foi registrado o maior 
número de reclamações/
denúncias, e 56 milhões de 
Euros foi o valor aproxi-
mado das multas aplicadas 
pelas autoridades nacionais.

Apesar de realidades dis-
tintas, os números dão uma 
ideia do que é possível es-
perar dessa nova realidade. 
Com a LGPD finalmente em 
vigor, vamos ser obrigados a 
passar por uma mudança de 
cultura, tal como se verifi-
cou com o Código de Defesa 
do Consumidor na década 
de 1990 e, mais recente-
mente, com as questões 
atreladas ao compliance e 
à Lei Anticorrupção (Lei n° 
12.846/13).

Essa nova realidade vai 
atingir desde as empresas 
que tratam os dados, até 
os próprios titulares, que 
passam a estar no controle 
de seus dados pessoais e 
sobre o que é feito com eles. 
Nesse sentido, a adequação 
à nova lei, que é sem dúvida 
necessária, não deve ser 
entendida simplesmente 
como um projeto, com 
começo, meio e fim, até 
mesmo porque não existe 
nenhum modelo que, uma 
vez implementado, garanta 
que a empresa estará 100% 
segura contra violações de 
dados pessoais.

O projeto de adequação 
é uma longa jornada, da 
qual a adequação, sobre a 
qual todos estão falando, é 
apenas a primeira fase. Uma 
vez concluída essa etapa, 
espera-se que as empresas 
estejam capacitadas para 
atuar de forma transparente 
e responsável perante os 
titulares de dados. 

Entretanto, é importante 
que ocorra efetivamente 
uma mudança do mindset 
quanto à proteção dos da-
dos pessoais e o respeito à 
privacidade dos indivíduos; 
até mesmo por isso que 
parte do processo de ade-
quação à LGPD passa pela 
conscientização interna, 
sem a qual não é possível 
obter o sucesso almejado no 
cumprimento da legislação.

Aqueles que passarem 
a adotar essa visão, se co-
locarão em uma posição 
de mercado privilegiada, 
principalmente por três 
fatores. O primeiro é que na  
medida em que os próprios 
titulares de dados pessoais 
passem a ter maior grau de 
conscientização quanto aos 
seus direitos, um posicio-
namento que demonstre a 
preocupação da empresa 
com a privacidade dos 
clientes transmitirá a estes 
confiança, fortalecendo o 
vínculo empresa-cliente. 

Ainda, após a adequação 
dos processos e fluxos cor-
porativos em conformidade 
com os princípios da LGPD, 
as empresas poderão se 
deparar com melhorias em 
sua performance empresa-
rial, já que serão obrigadas 
a coletar, administrar e 
analisar dados pessoais de 
forma mais criteriosa e efi-
ciente, o que pode resultar 
na eliminação do excesso 
de dados, que antes eram 
coletados e armazenados, 
porém sem propósito, aca-
bando inutilizados.

E, por último, a  LGPD 
exige que sejam adotadas 
medidas técnicas e admi-
nistrativas de segurança, 
aptas a proteger os dados 
pessoais contra ameaças 
e incidentes de vazamen-
to de dados, sejam eles 
acidentais ou maliciosos. 
Portanto, como parte do 
processo de adequação, 
as empresas acabarão por 
adotar melhorias em seus 
controles de segurança da 
informação, resultando 
não apenas na mitigação 
do risco de aplicação das 
sanções previstas na lei, 
mas também dos riscos fi-
nanceiros e reputacionais.

Para os que preferem 
seguir atrelados à visão de 
que a LGPD veio para ser um 
empecilho e que acreditam 
que a adequação pode ser 
adiada até que as sanções 
previstas na lei passem a 
ser aplicadas (a partir de 
1° de agosto de 2021) pela 
Agência Nacional de Pro-
teção de Dados (ANPD), é 
importante lembrá-los do 
princípio constitucional do 
acesso à Justiça, segundo 
o qual “a lei não excluirá 
da apreciação do poder 
judiciário lesão ou ameaça 
a direito”. 

Portanto, as violações às 
normas previstas na LGPD 
poderão ser objeto de dis-
putas judiciais desde já, o 
que serve como mais um 
estímulo para o início ime-
diato da adequação.

(*) - Mestre em Propriedade 
Intelectual pela Universidade 

de Alicante, Pós em Direito do 
Entretenimento e da Comunicação 

Social pela Escola Superior de 
Advocacia da OAB/SP, é advogada 

sênior do CSMV Advogados.

Carolina Cavalcante Schefer (*)
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COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12  -  NIRE 35.300.030.401

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: 30/04/2020. Certidão: Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
JUCESP. Certifico o Registro sob o número 356.923/20-4 em 03.09.2020. Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1036218-51. 2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Carina Bandeira Margarido 
Paes Leme, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao corréu Rubens Ramos Callisaya que Adidas AG e 
Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e 
Morais, no valor de R$ 20.000,00, pois os requeridos estão reproduzindo suas marcas ``Adidas´´ e 
variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais 
pelos prejuízos. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de agosto de 2020. 

CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS,PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ/MF nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 
353.0005306-1 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 06/07/2020 - Data, Hora e Local: 06/07/2020, às 13:00hs, na sede 
social na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
jornal Empresas & Negócios dos dias 05, 06 e 09/06/2020. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito 
a voto. Composição da Mesa: Presidente: Júlio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deli-
berou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do Artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, 
abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social 
findo em 31.12.19, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 21/03/2020, tendo os 
acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, 
nos dias 05, 06 e 09/06/2020; 2. eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 
2023: Diretor-Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 
1.903.877-X-SSP/SP. e do CPF/MF. 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superin-
tendente: Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 2.924.914-4-SSP/
SP. e do CPF/MF nº 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 84, nesta Capital; e, Diretor-Secretário: 
Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF nº 
091.320.908-20, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; Os diretores eleitos, em anexo específico, apresen-
tam declaração de desimpedimento. 3. fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros 
da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, 
da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 06 de julho de 2020. (aa.) Júlio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos 
de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Rolenir 
Sociedade de Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos 
Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p.p./
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 06 de julho de 2020. Júlio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Antonio 
Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 356.844/20-1 em 04/09/2020.

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Ata da Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 06/07/2020 - Data, Hora e Local: 06/07/2020, às 10:00hs, na sede social, na rua Cesário Alvim nº 498, bairro do Belém, 
cidade e Estado de São Paulo. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios 
dos dias 05, 06 e 09/06/2020. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: 
Presidente: Júlio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a 
ata na forma sumária do Artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legal-
mente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19, publicados 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 20/03/2020, tendo os acionistas sido avisados de que 
referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 05, 06 e 09/06/2020; 
2. eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2023: Diretor-Presidente: Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 1.903.877-X-SSP/SP. e do CPF/
MF. 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo Soares 
Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 2.924.914-4-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 060.465.508-82, 
residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 84, nesta Capital; e, Diretor-Secretário: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, 
casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 091.320.908-20, residente e domiciliado 
na praça Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; Os diretores eleitos, em anexo específico, apresentam declaração de desimpedimento. 
3. fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente 
mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em 
forma sumária. São Paulo, 06 de julho de 2020. (aa.) Júlio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. 
Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Rolenir Sociedade de Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Roberto Azevedo Soares Giorgi, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Cotonifício Guilherme Giorgi S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
Giardino Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Usina Açucareira 
Paredão S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi 
Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 06 de julho de 2020 Julio Giorgi Neto - Presidente da 
Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 355.234/20-8 em 02/09/2020.

NENUFARES PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 
00.399.015/0001-74 - NIRE 353.0037922-5 - Ata da Assembleia 
Geral Ordinária, realizada em 22/04/2020 - Data, Hora e Local: 
22.04.2020, às 11:00hs., na sede social, na Avenida Paulista, 
352, 10º andar, sala 104-B, nesta Capital. Convocacão: edital 
encaminhado nos endereços das residências dos acionistas, com 
antecedência legal. Presença: a unanimidade dos acionistas, 
representando portanto 100% (cem por cento) do capital social 
com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilher-
me Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Thalles Siqueira Martins. 
Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar 
a ata na forma sumária do Artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. 
Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de 
votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório 
da administração, balanço e contas do exercício social findo em 
31.12.19, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 
no jornal Empresas & Negócios, ambos edição de 10/04/2020, 
tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos 
se encontravam à disposição através de correspondências en-
caminhadas aos mesmos nos endereços das suas residências, 
com a antecedência legal; 2. fixar em 0,00 (zero) o valor global 
dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da 
Diretoria, a partir do corrente mês: Encerramento: nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a as-
sembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São 
Paulo, 22 de abril de 2020. (aa.) Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi, Presidente da Mesa; Thalles Siqueira Martins, Secre-
tário. Acionistas: Cia. Mascote de Empreendimentos, p/ Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; 
e, União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p/ Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é 
cópia fiel da original. São Paulo, 22 de abril dc 2020. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Thalles Siqueira 
Martins - Secretário. JUCESP nº 323.950/20-6 em 24/08/2020.

AGROPECUÁRIA ORIENTE S.A. - CNPJ/MF nº 54.828.736/0001-81 - NIRE 353.0010863-9 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, 
realizada em 09/07/2020 - Data, Hora e Local: 09/07/2020, às 15:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352,12º andar, sala 113, 
nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 09, 10 
e 12/06/2020. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: 
Júlio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na 
forma sumária do Artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente 
impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19, publicados no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 01/04/2020, tendo os acionistas sido avisados de que 
referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 09, 10 e 12 /06/2020; 
2. eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2023: Diretor-Presidente: Gui-
lherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 1.903.877-X-SSP/SP. e do CPF/
MF. 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo Soares 
Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 2.924.914-4-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 060.465.508-82, 
residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 84, nesta Capital; e, Diretor-Secretário: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, 
casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 091.320.908-20, residente e domiciliado 
na praça Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; Os diretores eleitos, em anexo específico, apresentam declaração de desimpedimento. 
3. fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente 
mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em 
forma sumária. São Paulo, 09 de julho de 2020. (aa.) Júlio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. 
Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Rolenir Sociedade de Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio 
Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., 
p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 09 de julho de 2020. Júlio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Antonio 
Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 358.553/20-9 em 04/09/2020.

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. - CNPJ/MF nº 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, 
realizada em 09/07/2020 - Data, Hora e Local: 09/07/2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida Paulista,352, 12º andar, sala 123, 
nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 09, 10 e 
12/06/2020. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Júlio 
Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumá-
ria do Artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, 
deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19, publicados no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 28/03/2020, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos 
se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 09, 10 e 12/06/2020; 2. eleger para compor 
a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2023: Diretor-Presidente: Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG nº 1.903.877-X-SSP/SP. e do CPF/MF. 004.905.128-87, residente e 
domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, 
portador da cédula de identidade RG nº 2.924.914-4-SSP/SP. e do CPF/MF nº 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto 
Penteado, 84, nesta Capital; e, Diretor-Secretário: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade 
RG nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF nº 091.320.908-20, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; Os direto-
res eleitos, em anexo específico, apresentam declaração de desimpedimento. 3. fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais 
a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 
declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 09 de julho de 2020. (aa.) Júlio Giorgi Neto, 
Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Roberto Azevedo 
Soares Giorgi; p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Agropecuária Santa Maria do Guatapo-
ranga S.A., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Cia. Mascote de Empreendimentos, p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Car-
los de Sant´Anna; Cotonifício Guilherme Giorgi S.A., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Embalagens Americana Ltda., 
p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Metalúrgica Aricanduva S.A., 
p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p.p./Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimen-
tos Ltda., p/Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 09 de julho 
de 2020. Júlio Giorgi Neto - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 355.552/20-6 em 02/09/2020.

REFINARIA NACIONAL DE SAL S.A. CNPJ/MF nº 60.560.349/0001-00 - NIRE 353.0002424-9 - Ata da Assembleia Geral Ordiná-
ria, realizada em 10/07/2020 - Data, Hora e Local: 10/07/2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 
124, nesta Capital. Convocação: edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 
10, 12 e 13/06/2020. Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: 
Presidente: Júlio Giorgi Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar 
a ata na forma sumária do Artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar 
os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19, 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 14/04/2020, tendo os acionistas sido 
avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 10, 
12 e 13/06/2020; 2. eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2023: Diretor-
-Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 1.903.877-X-
-SSP/SP. e do CPF/MF. 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; Diretor-Superintendente: 
Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 2.924.914-4-SSP/SP. e 
do CPF/MF. nº 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 84, nesta Capital; e, Diretor-Secretário: 
Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF. 
nº 091.320.908-20, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari nº 167, nesta Capital; Os diretores eleitos, em anexo específico, 
apresentam declaração de desimpedimento. 3. fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos 
membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada 
a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 10 de julho de 2020. (aa.) Júlio Giorgi Neto, Presidente da 
Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Roberto Azevedo 
Soares Giorgi; p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Embalagens Americana 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi 
Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Nenúfares Participações Sociedade Anônima, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de 
Sant´Anna; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Yajna Participações 
e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; e Coparind, Sociedade de Participações Ltda., p/ 
Heloisa Conceição de Lacerda Soares. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 10 de julho de 2020. Júlio Giorgi Neto - Presi-
dente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário.  JUCESP 358.266/20-8 em 04/09/2020.

A Falconi, a maior consultoria 
voltada para geração de valor 
na América Latina, fez uma 

pesquisa com a alta liderança de 100 
médias empresas, para verificar a 
maturidade de gestão das empresas 
que têm faturamento anual de entre 
R$ 10 milhões e R$ 300 milhões e que 
desempenham um papel fundamen-
tal na cadeia produtiva do país e na 
geração de empregos. 

As médias empresas estão mais 
vulneráveis neste momento, em 
função de fatores como: caixa e li-
quidez, dificuldades de ajustes nas 
cadeias produtivas e operações, 
bem como pela atuação nos setores 
mais afetados pela crise econômica. 
O levantamento revela que apenas 
10% das empresas entrevistadas têm 
uma estratégia bem definida para 
os próximos três a cinco anos, com 
visão, missão, objetivos e estratégia. 

Ter um modelo de gestão efetivo - 
do nível estratégico até o operacional 
- faz com que a empresa direcione 
seus esforços de forma coesa, ge-
rando conhecimento para atingir 
novos patamares de resultados, a 
partir da melhoria dos processos. 
Sem a geração de conhecimento, 
o risco de não atingir metas é alto. 
No entanto, apenas 5% das médias 
empresas afirmaram ter um modelo 
de gestão estruturado. 

Em termos de planejamento, o 
primeiro passo é ter uma visão de 
longo prazo. 

Porém, quase 50% das médias 
empresas não têm uma estratégia 
definida.

“Isso torna mais difícil a missão 
dos gestores de direcionar e mobi-
lizar a companhia em torno de um 
propósito”, avalia Flávia Maia, head 
da Mid. A pesquisa revelou também 
que embora quase 72% das médias 
empresas tenham definido algumas 
prioridades para o ano, essas metas 
não estão fundamentadas no longo 
prazo. “Há o risco de a companhia 
estar priorizando iniciativas para 
diferentes direções, ou até mesmo 

Quase 50% das médias empresas não têm uma estratégia definida.
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Apenas 10% das médias empresas 
têm estratégia robusta de longo prazo
As médias empresas estão mais vulneráveis neste momento, em função de fatores como: caixa e 
liquidez, dificuldades de ajustes nas cadeias produtivas e operações, bem como pela atuação nos 
setores mais afetados pela crise econômica

em contradição com os próximos 
movimentos de mercado”, alerta a 
especialista em médias empresas 
da Falconi. 

Além de definir as prioridades 
da companhia ou do presidente, é 
importante que todo o time faça 
parte do processo. Nesse aspecto, 
a pesquisa mostra que 74% das 
médias empresas não têm as metas 
desdobradas para todas as suas áreas 
de negócios e os gestores não têm 
clareza sobre os resultados a entre-
gar. Nas grandes companhias, para 
efeito de comparação, o número de 
empresas sem metas desdobradas 
para todas as áreas é de 45%. 

Além de planejar, é preciso co-
locá-lo em prática, por meio da 
execução do plano e do controle 
dos resultados. Cerca de 47% das 
médias empresas já têm uma reunião 
da alta liderança para controle de re-
sultados, mas é importante que isso 
envolva o nível operacional, para que 
cada colaborador tenha autonomia e 
controle sobre suas metas, revelou a 
pesquisa. “É preciso desafogar a alta 
liderança de questões operacionais 
para o foco em assuntos estratégi-
cos. Infelizmente, essa ainda não é 
a realidade das médias empresas. 
Apenas uma em cada dez empresas 
possui essa governança desde o nível 
operacional”, diz Flávia Maia. 

Com esse cenário, em agosto, a 
Falconi lançou a Mid, que une a 
consultoria customizada a soluções 
tecnológicas, para ajudar organiza-
ções de porte médio a desenvolver 
uma cultura de resultados. Sob 
o comando de Flávia Maia, a Mid 
foi formatada para se adequar ao 
orçamento das empresas de médio 
porte, proporcionando um impacto 
mensurável nos resultados. A me-
todologia de gestão para resultados 
da Falconi já foi implantada em mais 
de 800 grandes empresas no Brasil 
e em mais de 30 países, ajudando-as 
a definir metas e a melhorar seus 
resultados. 

Entre as soluções digitais dis-
ponibilizadas estão o programa 
de desenvolvimento de compe-
tências individuais para geração 
de resultados organizacionais da 
FRST, um novo negócio criado pela 
Falconi que se baseia em tecnolo-
gias e metodologias de ponta para 
desenvolver competências deter-
minantes para alto desempenho 
do profissional do futuro, em um 
mundo em transformação; e Actio, 
um software para apoiar o acompa-
nhamento de metas e controle dos 
planos de ação em todas as áreas 
da empresa. 

Fonte e mais informações: (http://
www.falconi.com).
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 15 de setembro de 20206

José Ricardo Maia Moraes (*)

E por incrível que pareça, esses usuários usavam apenas o que 
lhes era apresentado, da forma como foram treinados. Os 
incidentes de segurança estavam restritos em sua maioria 

à engenharia social e erros de operação. Fazendo uma analogia, 
era como se tudo estivesse dentro do castelo. O castelo estava 
fortificado com uma robusta muralha, existia uma guarda pa-
trulhando a muralha, um fosso separando o castelo do resto do 
mundo e uma ponte levadiça era a única porta de entrada. 

Dentro do castelo tudo estava sob controle e a entrada e saí-
da do castelo era ostensivamente controlada. Mas, novos fatos 
começaram a fazer esse modelo se dissolver pouco a pouco. Em 
primeiro lugar, a Internet se tornou um ambiente de negócios 
extremamente rápido e ágil, e isso exigiu que alguns paradigmas 
fossem quebrados. Em primeiro lugar, a empresa foi obrigada a 
criar meios de se comunicar institucionalmente e comercialmente 
com os clientes e outra empresas. 

Isso deixou a muralha um pouco mais vulnerável, pois além do 
fluxo de entrada e saída ter aumentado significativamente, foi 
necessário criar canais de comunicação. Ou seja, foram adicio-
nadas novas janelas e portas menores à muralha. Outro ponto 
de grande impacto é que os funcionários começaram a usar a 
Internet ativamente consumindo uma série de serviços pelos seus 
dispositivos pessoais. Além disso, eles começaram a fazer uso 
desses serviços a partir de suas casas e nos locais de trabalho. 

Agora, os sempre bem-comportados e treinados usuários 
possuíam comportamento imprevisível utilizando dispositivos 
que a empresa nem imaginava, muito menos controlava. Esses 
dispositivos pessoais no ambiente corporativo se tornaram um 
pesadelo do ponto de vista de segurança, mas que muitos em-
balaram de uma forma positiva com o BYOD (Bring Your Own 
Device – traga seu próprio dispositivo). Na verdade, era como 
ter agora uma rede de espiões dentro do castelo.

O tempo passou e se iniciou uma nova era com os serviços em 
Nuvem (IaaS, SaaS, PaaS) tanto do ponto de vista corporativo, 
quanto pessoal. Agora, todo mundo tem uma conta no Google, 
Microsoft, Box, DropBox e outras tantas sem a mesma reputação. 
Mais que isso, as pessoas começaram a consumir e a usar esses 
recursos sem pedir a ninguém (TI e Segurança). Para um usu-
ário regular o Google Drive e o OneDrive (Microsoft) pessoal e 
corporativo é a mesma coisa, quando sabemos que o serviço é o 
mesmo, mas a política de uso e controle é totalmente diferente. A 
muralha e o fosso do castelo foram pouco a pouco se dissolvendo.

Imagine a seguinte situação: um funcionário usando o desktop da 
empresa no escritório acessou dados corporativos através do ERP 
que agora está na Nuvem. Esse usuário pegou dados e exportou 
para uma planilha no seu OneDrive corporativo. Durante o fim de 

Bons tempos aqueles em que todos os recursos computacionais estavam sob controle. Data Centers, matriz e filiais, estações de trabalho e 
até dispositivos móveis estavam sob total controle e era fácil definir como, por quem, quando e onde as aplicações poderiam ser 

acessadas. Usuários eram treinados para usar apenas os aplicativos padrões para editar textos, planilhas, apresentações, 
e-mail, Intranet e sistemas corporativos (ERP). 

As AMEAçAs Estão EM todos os lugArEs
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semana esse mesmo usuário acessou seu OneDrive corporativo 
do seu notebook pessoal, sim, aquele mesmo que os filhos usam 
para jogos online e acesso a sites nem sempre confiáveis.

Depois de trabalhar na sua planilha, ele precisou comparti-
lhar esses dados com um terceiro fora da empresa e, para tal, 
transferiu a planilha para seu Google Drive pessoal e criou um 
compartilhamento através de uma simples URL. Pode ser ainda 
que esse arquivo tenha sido enviado por um simples e-mail. 
Outro exemplo simples, uma área da empresa precisa disponi-
bilizar novas informações para clientes ou parceiros através de 
um novo website. 

A área de negócios solicita então a criação desse recurso nos 
domínios (Data Center ou Nuvem) da empresa. Contudo, exis-
tem regras e processos que precisam ser executados, então é 
informado que tudo estará funcional em 15 dias. O gestor pres-
sionado pelo negócio e com orçamento para tal contrata uma 
empresa na Nuvem, que disponibiliza tudo o que é necessário 
em apenas dois dias! 

Agora temos um nome para isso, chama-se “Shadow IT”, ou seja, 
soluções, sistemas, recursos que são disponibilizados por áreas de 
negócio sem nenhum conhecimento e controle de TI, Segurança 
e Compliance. Pegaram os tesouros do castelo (informações) e 
espalharam pelo reino sem nenhum controle e critério. 

Some-se a isso o fato das necessidades das novas gerações de 
trabalhadores. Eles querem usar qualquer dispositivo, de qualquer 
lugar, a qualquer momento para acessar qualquer serviço e apli-
cações (internas e externas) sem nenhum controle ou limitação.

Perceba que agora não existe mais perímetro. Não existe mais o 
conceito do que está dentro é seguro e o que está fora é inseguro. 

Não existe mais a confiança total no funcionário e os dispositivos 
que ele usa. As ameaças estão em todos os lugares e todos são 
suspeitos! Pesquisas recentes demonstram que as empresas estão 
usando em média mais de 1.200 serviços em Nuvem, sendo que 
30% são de uso pessoal, 68% de negócios e menos de 2% estão 
sob o controle de TI, Segurança e Compliance. 

Adicione a isso o fato de que a chamada “Transformação Digital” 
juntamente com todos os benefícios, trouxe também grandes 
ameaças – acesso não autorizado (46%), erros de configuração 
(48%) e interfaces e API’s inseguras (57%).

o castelo ruiu, precisamos de um novo 
modelo

Agora que o castelo está totalmente exposto, como proteger os 
tesouros (informação)? Com as informações fluindo livremente 
pela Nuvem entre instâncias corporativas e pessoais, com usuá-
rios usando serviços seguros e outros nem tanto, com usuários 
e clientes se expondo cada vez mais e com o chamado “novo 
normal” de trabalho remoto é necessária uma nova abordagem 
onde a proteção seja em torno da informação, esteja ela no Data 
Center ou em plataformas na Nuvem.

A seguir serão pontuadas tecnologias que se propõe a endereçar 
essas novas questões, além das regulações de mercado (BACEN, 
PCI, etc.) e leis de privacidade (LGPD, GDPR, etc.) de forma a 
garantir a confidencialidade, integridade, sigilo, rastreabilidade 
e acesso.

Acesso remoto – é necessário garantir que o acesso seja 
realizado com o menor impacto possível para o usuário, com 
inteligência para segregar aplicações e serviços corporativos dos 
pessoais. Além disso, é importante detectar e impedir a troca 
indesejada de informações, bloquear os serviços considerados 
inseguros pela empresa e monitorar tudo continuamente;

Criptografia – dados podem vazar, e eventualmente vazarão, 
mas, informação não pode vazar de nenhuma forma. Ou seja, 
se o dado vazar, mas estiver criptografado, pouca ou nenhuma 
utilidade terá. Muitas plataformas promovem criptografia, mas 
poucas promovem gestão de chaves criptográficas de forma 
adequada. A informação efetivamente pertence àquele que é 
o dono das chaves criptográficas. Se as suas informações estão 
criptografadas e não é você quem gerencia essas chaves, você 
está com uma questão séria que precisa ser endereçada;

Gestão de Credenciais – credenciais (nome de usuário e 
senha) privilegiadas oferecem acessos irrestritos aos sistemas 
operacionais, aplicações e bancos de dados. Elas são o alvo prin-
cipal dos criminosos pois é através delas que se obtém o acesso 
às informações. Essas credenciais, além de impessoais (não há 
uma forma de criar um vínculo entre uma pessoa e o uso de uma 
credencial), são difíceis de gerenciar;

Governança de Dados – também conhecida como Data 
Discovery é uma tecnologia que vai efetivamente monitorar as 
informações da sua empresa onde quer que elas estejam. Uma 
vez descobertas, podem ser classificadas e ações de remediação 
podem ser tomadas em função do risco;

Prevenção contra evasão de dados – os usuários muitas 
vezes não têm a dimensão do valor das informações que estão 
manipulando. Dessa forma, assumem comportamentos de risco 
ao compartilhar dados através de serviços em nuvem fora dos 
domínios da empresa, anexos de e-mail pen drives, etc. Uma 
tecnologia de prevenção contra evasão de dados identifica o 
conteúdo de arquivos, e-mails, aplicações, etc. e bloqueia o 
compartilhamento indevido dessas informações;

Controle de Acesso – os usuários sempre serão a parte 
mais vulnerável de qualquer ambiente e, portanto, é necessário 
estabelecer mecanismos sólidos de identificação e rastreamento 
do acesso dos usuários através de mecanismos que dificultem ao 
máximo a ação de criminosos.

(*) - É Executivo de Desenvolvimento de Negócios da Neotel 
(https://neotel.com.br/).

CoMo 
EstAbElECEr 
sEgurAnçA 

quAndo não 
ExistE MAis 
pEríMEtro?

Pi
xa

ba
y

Pi
xa

ba
y



Cinco dicas para melhorar o 
endomarketing da sua empresa

Três passos 
para iniciar uma 

divulgação através do 
Buzz Marketing

O conceito do 
Marketing boca a 
boca é simples e na 
maioria das vezes 
acontece de forma 
natural e espontânea

Há algum tempo, o 
mercado perce-
beu que a prática 

até então inocente e na-
tural pode ser induzida a 
formar opinião de grupos 
específicos e esses, pos-
teriormente, geram notí-
cia e opiniões sobre suas 
experiências. Antes, ao 
divulgar um produto ou 
serviço de forma isolada, 
a consequência natural 
era gerar o marketing 
boca a boca, resultado 
de uma boa experiência 
ocorrida sem programa-
ção prévia. 

Agora, recebeu uma 
nova roupagem e passou 
a ser uma estratégia di-
recionada a públicos que 
podem ser considerados 
“chaves” para fomento 
de opinião em relação a 
sua experiência. Assim 
surge o Buzz Marketing 
que consiste em criar um 
boca a boca positivo em 
torno de um produto, 
transformando consu-
midores selecionados 
em veículos espontâne-
os de mensagem. Essa, 
a seguir, espalha-se 
em círculos concêntri-
cos, dos geradores de 
tendências, ao público 
consumidor.

O conceito de Buzz 
Marketing é originário 
dos circos que preci-
savam divulgar seus 
espetáculos e usavam 
de pequenas demons-
trações nas cidades para 
gerar movimentação e 
“falatório” sobre a novi-
dade e assim, garantir a 
curiosidade das pessoas 
em relação às atrações 
circenses.

Imagine então, que 
você tem um bom pro-
duto ou presta um bom 
serviço, com certeza 
alguém vai lhe indicar; 
porém, o desafio é man-
ter um padrão para ser 
sempre lembrado de 
forma positiva e contínua 
pela sua qualidade e não 
pelas suas deficiências.

É possível estimular de 
forma estratégica essa 
prática para gerar o Buzz 
Marketing:

 1) Reunir pessoas cha-
ve, podem ser de 
micro a grandes 
influenciadores, ou 
mesmo dependen-
do do seu negócio, 
líderes comunitá-
rios, pessoas que 
exercem algum tipo 
de influência sobre 
o público deseja-
do, essas pessoas 
selecionadas serão 
voluntárias e farão 
uso de seu produto/
serviço.

 2) Tão logo essas pes-
soas experimentem 
seus produtos/servi-
ços através de uma 
degustação bem 
elaborada, iniciam 
a fase de relato de 
experiência, e se 
no caso, for uma 
experiência posi-
tiva, isso pode ser 
reforçado, seja por 
postagens em gru-
pos de interesse 
virtuais ou físicos, 
assim logicamente 
será gerado o boca a 
boca positivo, dando 
maior crédito para a 
empresa e possivel-
mente aumentando 
as vendas.

 3) Com o tempo você 
terá conhecimento 
de seu mercado e 
as melhores formas 
de divulgação, es-
colhendo o público 
formador de opinião 
com mais assertivi-
dade. Imagine, por 
exemplo, que você 
seja um profissional 
de vendas de pro-
dutos de estética, 
ter o testemunho 
positivo de alguém 
que forma opinião 
perante esse mer-
cado. 

E, assim, gerando todo 
um “buchicho” ou “bur-
burinho” sobre seus 
produtos, logicamente 
sempre com a preocupa-
ção de obter comentários 
positivos, porque o con-
trário também funciona, 
mas nesse caso seria para 
acabar com seu negócio, 
portanto, caso opte pelo 
Buzz Marketing tenha 
certeza da qualidade 
sempre.

 
(*) - É coordenador dos cursos 

de Marketing e Marketing Digital 
do Centro Universitário 

Internacional Uninter.

Achiles Batista Ferreira Junior (*)
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Visibilidade do pro-
duto, facilitação de 
pagamento, logística 

e alcance da plataforma 
de venda são algumas das 
dificuldades que os lojistas 
enfrentam dentro da dinâmi-
ca web, e marketplaces que 
chegam com soluções inte-
gradas para essas demandas 
se destacam no mercado 
como uma boa alternativa. 

Algumas dessas plata-
formas, como a Conecta 
Lá, fundada este ano pelos 
empreendedores Fernando 
Schumacher, Cecília Bonelli, 
Filippe Mey e Caio Pontes, 
oferecem ao lojista diver-
sas ferramentas dentro do 
próprio marketplace, o que 
garante maior traquejo tan-
to na postagem do produto 
online quanto no pós-venda. 

Ao garantir certas etapas 
que normalmente deman-
dam maior trabalho ao 
vendedor, como logística e 
maior alcance dentro dos 

O momento é de resiliência nos negócios.
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Em meio ao cenário de incertezas que o mundo está 
vivendo por causa da pandemia e ao cenário econômico, 
as empresas enfrentam ainda o desafio de mais do que 
motivar seus colaboradores, conseguir engajá-los. Afinal, 
todos buscam profissionais comprometidos com resul-
tados, mas muitas empresas não se atentam ao papel e 
importância do endomarketing para ajudar nesse objetivo.

Segundo Rodrigo Bonissato, o diretor da Intramark, 
agência especializada em endomarketing e eventos, as 
ações de marketing interno devem ter como meta pro-
porcionar um ambiente em que os profissionais possam 
produzir mais e melhor.  Para isso, ele enumera cinco 
dicas de como otimizar as ações internas de uma empresa.
 1) Tenha o colaborador como foco - Endomarke-

ting é o marketing direcionado ao público interno 
da empresa, que tem como objetivo central focar 
nas pessoas para gerar resultados. Ao trabalhar o 
marketing interno você está trabalhando a evolução 
de seus funcionários, que são os principais respon-
sáveis pelo sucesso da empresa e precisam ser os 
primeiros a entender toda a sua atuação. 

 2) Trabalhe o endomarketing em várias frentes - 
Existem diversas formas de se fazer endomarketing e 
o ideal é utilizar mais de uma delas, trabalhando em 
várias frentes. Por exemplo, realizando ações com a 
finalidade de promover a interação do funcionário 
com a empresa, criando métodos motivacionais, 
eventos, treinamentos, premiações que mostram 
valorização do profissional, não apenas ao atingir 
metas, mas por comemorar mais um ano de empresa, 
por exemplo. 

 3) Alinhe suas ações com o propósito da empresa 
- O Endomarketing é feito para aumentar índices 
de produtividade, níveis de qualidade e alinhar o 
pensamento das pessoas à estratégia da empresa. 
Por isso, as ações precisam estar alinhadas sob a 
mesma cultura e objetivos. De uma maneira clara, 
a empresa precisa viver o que prega, pois, discursos 
vazios, sem aplicação prática, são percebidos pelos 
colaboradores e isso faz toda a diferença no dia a 
dia.

 4) Implante as ações de acordo com as necessida-
des da empresa - Para saber a melhor abordagem, o 
ideal é uma pesquisa com o time de RH da empresa e 
os funcionários solicitando feedbacks anônimos sobre 

As ações devem ter como meta um ambiente em que os 
profissionais possam produzir mais e melhor. 
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Venda digital exige estratégia e 
resiliência dos empreendedores
Apesar de soar como uma evolução natural para os players do varejo, vender online pode ser uma tarefa 
menos intuitiva do que aparenta

já traz a ele, intuitivamen-
te, as ferramentas que ele 
necessita para gerir as 
próprias vendas e escalar 
em curto prazo”, afirma Fer-
nando Schumacher, CEO 
da Conecta Lá. Em meio 
a um cenário econômico 
pouco favorável, cabe ao 
empreendedor ser também 
resiliente em meio às dificul-
dades, sem perder de vista 
o planejamento estratégico, 
elemento fundamental den-
tro do entendimento das 
próprias metas e esforços, 
que ganha força com o apoio 
de parceiros. 

“Para traçar melhores es-
tratégias de venda, o lojista 
precisa ter um suporte ade-
quado, que garanta a ele bom 
espaço de venda, facilidade 
para receber e uma logística 
que funcione, para então ele 
entender a melhor forma de 
crescer no mercado”, finaliza 
Schumacher. Fonte: (www.
conectala.com.br).

principais marketplaces do 
País (como Americanas, 
Mercado Livre, entre ou-
tros), a plataforma permite 
que o lojista foque em outras 
possibilidades de rentabili-
dade do negócio, economi-
zando custos e maximizando 
as vendas.

“O que nossa plataforma 
de marketplace oferta aos 
vendedores é algo inovador 

e permite um avanço no 
mercado sem precedentes. 
Ao se ver ‘livre’ de encargos 
burocráticos e processos 
normalmente custosos, o 
empreendedor pode en-
tender melhores formas 
de alavancar suas vendas, 
como a multicanalidade e 
outras formas de explorar o 
marketing digital. 

Uma plataforma integrada 

a empresa e ambiente de trabalho. Identificando as 
fraquezas fica mais fácil planejar uma ação persona-
lizada para aquele ponto de melhoria, ressaltando 
que o endomarketing é um processo contínuo e não 
pontual deve ser constantemente engajado com o 
público. 

 5) Mensure os resultados - Toda empresa que tem 
como objetivo otimizar seus resultados e aumentar a 
produtividade estabelece metas a serem atingidas e 
mensura seus resultados. No endomarketing isso pode 
ser feito por meio de comparações de desempenho 
antes e depois do engajamento de endomarketing, 
além de pesquisas de feedback dos funcionários em 
relação à empresa.

Os resultados destas ações se traduzem em um bom 
clima organizacional, perspectivas de carreira e identifi-
cação pessoal com a empresa e seu propósito, a motivação 
surge naturalmente. Os colaboradores ficam mais felizes e 
realizados e dão o melhor de si para crescer junto com a 
organização. Consequentemente, isso também gera uma 
melhora nos serviços e no atendimento aos clientes. Todos 
saem ganhando com essas ações: empresas, funcionários 
e clientes.

Fonte e mais informações: (https://intramark.com.br/).

Renato Stuart (*)

A pandemia trouxe um efeito 
devastador para a economia e isso 
também se refletiu na redução do 
volume de transações de M&A 
(fusões e aquisições). 

Porém, após cinco meses com 
números de transações inferiores 
à expectativa inicial do ano, o ce-
nário se apresenta mais favorável. 
Desde o dia 17 de julho, o risco 
Brasil fixou-se abaixo dos 300 
pontos, após ultrapassar a marca 
de 400 pontos em momentos de 
maior tensão nos meses de março, 
abril e maio. 

Com o cenário de maior previsibili-
dade, a expectativa agora é de que as 
negociações de fusões e aquisições 
possam retornar ao patamar pré 

pandemia até o final de 2020. 
A trajetória de queda do risco 

Brasil, também chamado de CDS 
(Credit Default Swap), traz um 
alívio para o mercado, uma vez 
que entre março de 2019 e feve-
reiro de 2020, a média do índice 
ficou em 216, enquanto entre 
março e julho deste ano, a média 
saltou para 337 pontos - aumento 
de 56%. 

Portanto, o retorno do CDS à 
casa dos 200 pontos indica maior 
tranquilidade dos investidores 
para procurar boas oportunida-
des de negócios, especialmente 
os estrangeiros que durante o 
pico da pandemia preferiram 
pausar sua atuação no mercado 
com a piora do grau de confiança 
do país. 

Obviamente as transações de 
M&A acontecem tanto em bons 
como em maus momentos eco-
nômicos, entretanto quando há 
maior volatilidade e incertezas, 
o investidor tende a postergar 
decisões de investimento - o que 
exatamente ocorreu durante o pico 
da pandemia.

No mesmo período, potenciais 
compradores também passaram 
a se questionar se conseguiriam 
sobreviver. Com o horizonte mais 
claro à frente, naturalmente o 
movimento de mercado volta a 
aparecer, ainda por cima quando 
temos uma taxa Selic em um pa-
tamar nunca antes visto.

Portanto, as companhias que já 
sentiram uma boa recuperação 
da rentabilidade devem sofrer 

menos impacto de avaliação em 
uma eventual transação, bem 
como aquelas que já disponham 
dos resultados consolidados (mês 
a mês) durante a pandemia e 
tenham alcançado uma recupe-
ração na margem de pelo menos 
80% em relação ao fim do ano 
passado e início de 2020.

Com isso, as empresas dispostas 
a iniciar uma negociação de venda 
conseguem explicar aos interessa-
dos que a pandemia foi um evento 
não recorrente e que não deve 
haver um impacto de longo prazo 
no negócio. 

Saem na frente também as 
companhias que se adaptaram 
às mudanças provocadas pela 
pandemia, enquanto modelos 
de negócios defasados com sério 

risco de perder relevância no 
mundo pós-pandemia tendem 
a serem penalizados na preci-
ficação.

O fato é que, a partir de agora, 
é fundamental que os empresá-
rios que conseguiram azeitar a 
operação acompanhem de per-
to os movimentos de fusões e 
aquisições em seus respectivos 
setores. 

Caso exista grande quantidade 
de compradores interessados 
no mercado e poucos players 
dispostos a se desfazer do negó-
cio, certamente essa é uma boa 
oportunidade para os empresários 
considerarem a venda.

(*) - É sócio da RGS Partners, uma das 
principais boutiques especializadas em fusões 

e aquisições de médias empresas do Brasil.

Mercado de M&A pode ser favorecido com maior 
previsibilidade da economia




