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SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) é basicamente 
uma rede de longa distância, mas definida por software. A solução é 
cotada como uma estrada que vai abrir os caminhos para a habilitação 
da transformação digital nas empresas. Em outras palavras, é a base 
para que tecnologias inovadoras sejam adotadas, e o primeiro passo 
para tornar as empresas verdadeiramente digitais. De forma geral, as 
WANs, Wide Area Networks, servem para conectar diversas localidades, 
como filiais e colaboradores a um data center.   

Software Defined Wide Area Network (SD-WAN)

Não há dúvida de que esse ano será um marco histórico. Em breve, 
os livros relatarão o mundo com antes e depois de 2020. O planeta, 
que vivia um tsunami de transformações, frente às tecnologias disrup-
tivas que marcavam uma mudança de era, conhecida como a quarta 
revolução industrial, foi catalisada pela Covid-19, acelerando ainda 
mais essa transformação. O mundo se viu vulnerável. Fábricas para-
das, comércio fechado, turismo inexistente, hospitais lotados foram 
apenas alguns fenômenos que presenciamos nesses últimos meses. 
O mundo das organizações se deparou com um vírus de proporções 
exponenciais.   

100 dias pós-Covid-19 - O novo normal

Saber usar as redes sociais é determinante para o sucesso de um 
negócio, mas é comum a dúvida sobre qual plataforma é a melhor para 
investir tempo, dinheiro e o conteúdo do seu negócio para ter retorno. 
A resposta é simples: todas. “Não existe plataforma boa ou ruim, todas 
têm sua audiência”, afirma o consultor de negócios e marketing digital 
David Johny. O guru de muitos empreendedores explica que o segredo 
é entender o que cada uma pode oferecer.   

Quais redes sociais para os negócios
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Negócios em Pauta

Ciência e Tecnologia
A Cesar School realiza, entre os próximos dias 14 e 17, a I 

Semana de Ciência e Tecnologia, que contará com extensa 
programação online. Há opções para todos os gostos no 
programa que prevê desde Aplicações de Aprendizagem de 
Máquina e Transformação Digital até Design e Introdução à 
Ciência da Computação. Ao todo, serão cerca de 50 ativida-
des. Entre as empresas que já confirmaram presença estão 
Tim, L’Oréal e Sebrae. Além de alunos de especialização, 
mestrado e doutorado de todas as unidades da Cesar School, 
o público externo também será bem-vindo. Inscrições gra-
tuitas em (http://www.sympla.com.br/cesarschool).    
Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Como a Ciência de Dados atua no mundo dos 
negócios é tema do MasterTalks da FGV EESP

@O Programa de Pós-Graduação em Finanças e Econo-
mia da Escola de Economia de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas (FGV EESP) realizará uma série gratuita e 
online de MasterTalks. Serão eventos quinzenais e o primeiro 
tema é sobre como a Ciência de Dados atua no mundo dos 
negócios, nesta sexta-feira, 9, às 12h. Os interessados em 
participar devem fazer a inscrição pelo site:http://portal.
fgv.br/eventos/webinar-mastertalks-ciencia-dados-atua-
-mundo-negocios. Após o cadastro, receberão o endereço do 
evento por e-mail. O objetivo da série é promover debates 
entre os professores da FGV EESP com especialistas reno-
mados e executivos de grandes empresas com o foco em 
finanças e economia. Participa da estreia, Gustavo Ioshpe, 
CEO da Big Data, empresa líder em Inteligência artificial 
no Brasil. A moderação fica por conta do Prof. Márcio 
Holland, coordenador do Programa de Pós-Graduação da 
EESP (Master).   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://portal.fgv.br/

Pioneira no mercado de squads-
as-a-service no Brasil, a BossaBox, 
startup criada em 2017, tem como 
propósito reunir profissionais 
qualificados de diferentes 
partes do país em times para o 
desenvolvimento de produtos 
digitais para corporates e 
enterprises.

Com metodologia de recrutamento 
própria, a empresa adota o modelo 

remoto de team building, unindo um time 
de profissionais qualificados espalhados por 
todo país que se conectam diretamente com 
as principais necessidades de cada projeto, 
com experiências em áreas distintas. 

Com mais de 10 mil profissionais cadas-
trados, a empresa oferece soluções para 
marcas como Unidas, Omo, Multicoisas e 
Hering. Conhecidos como prolancers, os 
especialistas selecionados pela plataforma 
atuam como desenvolvedores, product 
managers e product designers.

"Ao contrário de outras empresas de 
freelancers, unimos profissionais que 
‘deem match’ na forma de trabalhar e nas 
principais necessidades a serem entregues, 
focando mais na qualidade e conexão do 
time de criação do que no preenchimento 
de vagas", explica João Zanocelo. 

Dentro do processo de seleção, estão 
incluídos testes de múltipla escolha vol-
tados a cada tipo de linguagem dos de-
senvolvedores, como HTML, CSS, React 
e Node.js, entre outros. Dessa forma, a 
empresa seleciona profissionais altamen-
te capacitados, garantindo a excelência 
das entregas dos squads. Além do foco 
na qualidade de seu produto, a startup é 
guiada pelo conceito da passion economy, 
em que os profissionais buscam no trabalho 
um propósito que vá além do crescimento 
profissional ou financeiro. 

Startup cria metodologia própria de 
seleção de times de tecnologia

A BossaBox adota metodologias e ofe-
rece conteúdos para que seus prolancers 
contribuam com o mercado de tecnologia e 
que encontrem nas ferramentas oferecidas 
pela plataforma um meio de se empoderar 
e crescer profissionalmente, por meio de 
capacitação contínua. 

Para garantir uma base de profissionais 
qualificada, o processo de seleção conta 
com uma semana de imersão dos prolancers 
junto ao time selecionado para o squad, 
assim como imersões iniciais em cada 
projeto, por meio das quais são conhecidos 
os principais aspectos do produto a ser 
desenvolvido. 

Os prolancers também recebem o feed-
back 360º, que conta com o envolvimento 
do cliente e dos membros dos squads, além 
de integrantes da equipe interna da Bossa 
Box. Sempre focada na agilidade de criação 
dos times de tecnologia, que é feita em até 
5 dias, a empresa une os prolancers para 
desenvolver os projetos durante o período 
necessário. 

Além de uma entrega de qualidade para 
as empresas, o formato promove a inclu-
são de profissionais que não residem nos 

principais pólos tecnológicos, contribuindo 
para a geração de renda para profissionais 
das mais diversas regiões do País e para a 
ampliação do acesso ao setor de tecnologia. 

O tempo médio dos projetos é de 12 
meses e, finalizado um contrato, a maioria 
dos profissionais prossegue com a criação 
de outros produtos dentro da plataforma 
- com alguns profissionais estratégicos e 
que trabalhem bem juntos podendo se 
reunir novamente em futuros trabalhos. 
Para os profissionais que desejam aderir à 
plataforma basta se cadastrar em (http://
bossabox.com/para-profissionais). 

Após o cadastro inicial, o usuário irá 
realizar testes e desafios práticos para 
que a empresa entenda suas habilidades e 
competências dentro da área em que atua. 
Sempre que novas vagas forem abertas, a 
plataforma envia por e-mail um aviso de 
vaga que seja compatível ao interesse e 
competências do profissional. 

Para as empresas, a plataforma entende-
rá exatamente qual o produto e estratégia 
que o cliente espera e com base nessa 
análise prévia, alocará os(as) melhores 
profissionais para executar o projeto.

FErrAMENTA PArA AuxiliAr EMPrESAS DE TODOS OS SEGMENTOS

REALIDADE AuMENTADA NA INDúSTRIA: 
quAiS OS GANhOS E APliCAçõES

    Leia na página 6
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Pendências de CNhs
Objetivando solucionar as pendên-

cias relacionadas à Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), geradas durante o 
período da quarentena, o Poupatempo 
promove uma força-tarefa que envolve-
rá equipes de 22 unidades distribuídas 
pelo Estado. A iniciativa será realizada 
das 13h às 17h, neste sábado (10). Inte-
ressados deverão fazer o agendamento 
por meio do site (www.poupatempo.
sp.gov.br). Os serviços oferecidos são: 
primeira habilitação, adição/mudança 
de categoria, reabilitação e habilitação 
para pessoa com deficiência.

ABNT faz homenagens 
no Dia Mundial da Normalização

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) vai comemorar 
o Dia Mundial da Normalização, quarta-feira (14), com um evento trans-
mitido por seu canal no Youtube (abntweb), às 16 h. Na oportunidade, 
seis personalidades serão homenageadas com o Prêmio Destaque em 
Normalização 2020. A ABNT ofereceu sua contribuição à luta contra a 
Covid-19 publicando  documentos elaborados de forma mais simples e 
rápida: as Práticas Recomendadas (PR). Duas delas tratam de máscaras 
de proteção, outra orienta a produção de ventiladores pulmonares. Há 
também a ABNT PR 1006, que estabelece os requisitos para gerenciamento 
dos resíduos gerados nos domicílios pelos pacientes com diagnóstico de 
caso suspeito ou confirmado de Covid-19, e a ABNT PR 1007, que trata de 
higienização e antissepsia das mãos e limpeza e desinfecção de superfícies.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/realidade-aumentada-na-industria-quais-os-ganhos-e-aplicacoes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/100-dias-pos-covid-19-o-novo-normal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quais-redes-sociais-que-devemos-usar-para-ter-sucesso-nos-negocios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sd-wan-se-destaca-como-aliada-na-viabilizacao-da-transformacao-digital/
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OpiniãO
Três tetos, e uma 
área de serviços

Há, na pratica, um 
consenso sobre o fato 
do Brasil gastar muito 
acima de suas receitas 
e, principalmente, 
gastar mal, aí 
incluídos juros reais 
elevados. 

Isto se reflete num 
déficit primário que é 
coberto com a emissão 

de papeis, o que aumenta a 
relação dívida/PIB, até que 
o endividamento cresça a 
ponto de impedir o governo 
de investir, dificulte a rola-
gem da dívida, aumente os 
juros e se torne um óbice 
para o crescimento do 
país. Essa tendência, que 
tem sido uma constante 
histórica, tem levado, su-
cessivamente, diversos 
governos a tentar limitar 
os gastos públicos através 
de leis específicas. 

Assim instituímos a regra 
de ouro, o superávit ou 
déficit primário constam 
no PLOA - Projeto de Lei 
Orçamentária Anual, a 
lei da responsabilidade 
fiscal ameaça prender o 
governante que gastar 
mais do permitido até que, 
em desespero de causa, 
o governo inscreveu na 
constituição o teto dos 
gastos como solução final 
para o problema. Mas, 
quando a lei fecha uma 
porta, encontra-se outra 
saída, diz um velho ditado 
italiano e o fato é, que as 
boas intenções dos autores 
da lei e dos legisladores, 
nem sempre resultam em 
boas soluções. 

Na prática, as restrições 
das leis anteriores acaba-
ram sendo burladas, de um 
jeito ou de outro, e a lei do 
teto dos gastos, entendida 
como uma solução draco-
niana e definitiva, ameaça 
criar mais problemas dos 
que pretendia resolver. De 
fato, essa lei, ao obrigar que 
o total da despesa pública 
permaneça constante em 
valores reais, ao longo dos 
próximos anos, torna a dis-
puta pela fatia de cada uma 
das despesas do orçamento 
uma luta, onde as corpora-
ções e lobbies mais fortes 
aumentam suas fatias do 
bolo em detrimento dos se-
tores ou interesses menos 
organizados. 

Em termos práticos, até 
agora, quem perdeu espaço 
foram os investimentos e, 
em menor grau, saúde e 
educação. As boas inten-
ções dos autores da lei 
eram utópicas, imaginando 
que, face ao crescimento 
vegetativo de certas despe-
sas, como as da Previdên-
cia Social, os legisladores 
reduziriam os privilégios 
de alguns para manter ou 
até aumentar as despesas 
de interesse social como 
saúde, educação e trans-
ferências de renda. 

Entretanto, na prática, 
entre cortar aposentado-
rias integrais ou benefícios 

descabidos, ou cortar o 
SUS, é o SUS que irá pagar 
o pato. Há uma sensação 
crescente que a lei é ine-
xequível, além de não ser 
defensável, num país pobre 
como o Brasil, congelar o 
montante dos gastos com 
a saúde, educação, segu-
rança e demais serviços 
públicos, pelos próximos 
anos desconhecendo o 
crescimento da população 
e suas carências mais pre-
mentes. 

Assim é imperativo al-
terar a lei, apesar da 
chantagem do “mercado” 
que recorre ao terror da 
insolvência e a outros 
espantalhos para manter 
o teto intocado. Se, como 
é reconhecido, os princi-
pais problemas estão nos 
altos salários de parte do 
funcionalismo, em seus pri-
vilégios e penduricalhos, 
nas altas aposentadorias e 
pensões que recebem, se-
ria mais lógico que fossem 
estabelecidos três tetos, 
para as despesas diretas e 
indiretas com pessoal ativo 
e inativo, de cada um dos 
três poderes. 

Isto limitaria a luta pela 
fatia do bolo “interna cor-
poris” sem que fossem cani-
balizados os setores inorga-
nizados da sociedade. Para 
evitar que os funcionários 
com salários mais baixos 
acabassem por pagar a con-
ta, deveria ser estabelecido 
um piso salarial, abaixo do 
qual não haveria cortes e/
ou congelamentos. Nestas 
condições, os tetos iriam 
progressivamente garantir 
a redução progressiva do 
peso, nas contas públicas, 
dos salários elevados, 
aposentadorias, pensões, e 
dos benefícios dos escalões 
mais altos do Legislativo, 
Judiciário e Executivo.

Como governar não se 
resume a cortar despesas, 
seria conveniente aprovei-
tar a mudança da lei para 
criar uma área de serviços, 
que pudesse utilizar os 
ganhos com a redução de 
despesas propiciados pelos 
três tetos, para criar um or-
çamento separado para os 
investimentos públicos em 
infraestrutura, em projetos 
de baixa viabilidade econô-
mica mas de alto retorno 
social,  e para organizar um 
sistema de renda mínima, 
que resgate os brasileiros 
da pobreza absoluta.

Para os mais conservado-
res e preocupados com o 
fiscal: se a economia pega 
no tranco, a arrecadação 
aparece e mitiga os gastos 
públicos. Vale lembrar que 
tem efeito multiplicador do 
gasto, a relação da equação 
Dívida/PIB, não porque a 
dívida é alta, mas sim, por-
que o PIB é baixo, o Brasil 
precisa crescer, e só cres-
cerá com investimentos. 

Precisamos trabalhar 
nesse sentido.

 
(*) - É administrador de empresas, 

empresário e presidente do Conselho 
de Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)
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Nobel de medicina vai para 
descobridores do vírus da Hepatite C

Vivaldo José Breternitz (*)

Graças à descoberta, testes para 
o vírus agora estão disponíveis 
e estão ajudando a eliminar a 

hepatite C, que é transmitida através 
de contacto sanguíneo, associado 
sobretudo à partilha de seringas, uso 
de material médico mal esteriliza-
do e transfusões de sangue. Também 
se tornou possível o rápido desenvol-
vimento de medicamentos antivirais 
destinados a combater a doença, antes 
incurável, trazendo a esperança de que 
seja possível erradicar o vírus.

O vírus da hepatite C causa uma in-
flamação no fígado que pode se tornar 
crônica e evoluir para cirrose ou câncer. 
Aproximadamente 30% das pessoas 
infectadas eliminam o vírus dentro de 
seis meses após a infecção, enquanto os 
outros 70% adoecem gravemente. No 
entanto, a maioria dos infectados não 
sabe que está com o vírus, já que 8 em 
cada 10 pessoas são assintomáticas.

Em alguns casos, o paciente precisa 
receber um transplante de fígado. 
Ainda não existe vacina, porém o 
tratamento oferece chances de cura 
acima de 95%; os pacientes são me-
dicados com antivirais de ação direta 
e se submetem ao tratamento por um 

Os resultados das pesquisas dos 
ganhadores do Nobel estão evitando 
que milhões de pessoas adoeçam ou 
morram de hepatite ou por outros 
problemas hepáticos, especialmen-
te em países mais pobres, onde a 
incidência dessas doenças é muito 
significativa. 

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências 
pela Universidade de São Paulo, é professor 

da Faculdade de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Os virologistas americanos Harvey J. Alter e Charles M. Rice e o britânico Michael Houghton, foram os 
vencedores do Prêmio Nobel de Medicina de 2020 por terem descoberto o vírus causador da hepatite C.

período de dois a três meses.

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), até 2017, mais de 70 
milhões de pessoas conviviam com a 
hepatite C na forma crônica. Só naquele 
ano, foram registradas mais de 400 mil 
mortes. No Brasil, estima-se que, em 
2016, cerca de 657 mil pessoas estavam 
com vírus ativo. A OMS estima que, 
graças às descobertas mais recentes, a 
doença será erradicada até 2030.

Ronaldo Bahia, CEO e fundador da 
JobConvo, lista as principais ações 
que devem ser adotadas para estar 
adequado à Lei.

A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) entrou em vigor no Brasil em 
18 de setembro de 2020. A Lei tem 
como objetivo proteger o consumidor 
do compartilhamento de dados sem 
autorização e conhecimento prévio 
e garantir a confidencialidade das 
informações a fim de evitar fraudes e 
a comercialização destes dados entre 
empresas.

Apesar do longo prazo de ade-
quação, segundo pesquisa realizada 
pela Akamai Technologies 64% das 
empresas brasileiras ainda não estão 
aptas para atender às normas exi-
gidas pela LGPD. Pensando nisto, 
Ronaldo Bahia, CEO e fundador da 
JobConvo (www.jobconvo.com) – 
startup de recrutamento e seleção 
e admissão digital por meio de Inte-
ligência artificial – lista cinco dicas 

fundamentais para o RH da empresa 
estar devidamente adequado à Lei. 
“É importante para as empresas es-
tarem devidamente preparadas para 
a Lei. Quem não se adequar poderá 
sofrer consequências severas, como 
multa de até 4% da receita anual da 
empresa”, explica.

1 - Departamento para tratamento 
de dados:

Toda empresa que coleta dados de 
seus clientes e fornecedores pela in-
ternet, deverá criar um departamento 
específico para o armazenamento e 
processamento das informações do 
usuário;

2 - Políticas de segurança 
de dados:

É fundamental revisitar todas as 
políticas de segurança de dados da 
empresa, uma vez que para se adequar 
às exigências da LGPD é necessário 
incorporar novos processos e sistemas 
que garantam a confidencialidade das 
informações;

3 – Sistemas de segurança:
A criação de novos mecanismos de 

defesa, a fim de proteger os dados dos 
clientes e da empresa de possíveis 
ataques hackers ajuda a garantir a 
segurança das informações armaze-
nadas no banco de dados da empresa;

4 – Testes de segurança:
O RH é uma das áreas que mais 

poderá sofrer sanções embasadas na 
LGPD, em caso de inadequação das 
normas. Por isso, é importante realizar 
testes que simulam ataques e invasões 
hackers ao sistema, de qualquer na-
tureza, a fim de garantir a eficácia do 
software e a proteção das informações;

5 – Embasamento jurídico:
Existem escritórios de advocacia 

especializados em LGPD e crimes de 
internet, que podem ser importantes 
no processo de adequação e adaptação 
à LGPD, uma vez que estes podem 
dar diretrizes corretas a fim de pre-
venir possíveis aplicações de multas 
no futuro.

5 dicas para o RH estar adequado à LGPD

News@TI 

Estudantes brasileiros conquistam vaga na 
final mundial do Huawei ICT Competition

@Tornar o mundo totalmente inteligente e conectado não passa 
somente por fornecer os melhores equipamentos e soluções do 

ecossistema global de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação). 
Também é preciso investir em pessoas. Há 22 anos no Brasil, a Huawei já 
treinou mais de 30 mil profissionais em diversas iniciativas educacionais, 
diretas ou por meio de parceiros. E uma das mais importantes delas, 
o Huawei ICT Competition, ganha a sua edição também em 2020. O 
Brasil será representado na etapa mundial da Huawei ICT Competition, 
edição 2019-2020, por seis universitários de instituições do Ceará e 
Paraíba (https://e.huawei.com/br/news/ebg/2020/ict-competition-
-brazil-2019-2020). Os estudantes brasileiros conquistaram vaga na 
fase mundial após etapa nacional e continental. A final da competição 
será realizada em novembro.

everis torna-se parceira da Tricentis 

@A everis , consultoria multinacional de negócios e TI do Grupo 
NTT Data, torna-se parceira na América Latina da Tricentis , 

dona da plataforma de testes contínuos número 1 do mundo. Com 
a nova parceria, as duas empresas unem suas capacidades para 
prestar serviços de automatização de testes, realização de testes 
contínuos e geração de dados automatizados para aplicativos e sof-
twares nas plataformas de Salesforce, SAP, ServiceNow, WorkDay 
e OutSystems, entre outras (https://www.nttdata.com).

Ellevo e Xcellence & CO. anunciam oferta de 
consultorias em gestão e automação de CSCs

@Para apoiar as empresas de qualquer porte e ramo de atividade 
neste momento de reestruturação e foco no futuro, a Ellevo, 

empresa brasileira pioneira no desenvolvimento de sistemas para 
automação de CSCs, anuncia parceria com a Xcellence & CO., para 
a oferta de consultorias especializadas. A Xcellence tem como 
sócio fundador Carlos Magalhães, que tem mais de 30 anos de 
experiência e é um dos nomes mais reconhecidos neste modelo 
de gestão e autor do livro “Centro de Serviços Compartilhados” - 
(2ª edição). Magalhães publicou ainda inúmeros ensaios e estudos 
sobre o assunto e coloca este conhecimento na prática de cursos, 
consultorias e no MBA em Gestão de Serviços Compartilhados.

Vagas para mestrado em Ciências de Computação 
e Matemática Computacional na USP

@ Estão abertas as inscrições para 61 vagas de mestrado no 
Programa de PósGraduação em Ciências de Computação e 

Matemática Computacional (PPG-CCMC) do Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. 
Podem se candidatar alunos graduados em nível superior em Ci-
ências de Computação, Engenharia de Computação, Matemática, 
Estatística e áreas afins. O processo seletivo será realizado em 
uma única etapa, sendo que 75% da nota é estipulada mediante 
avaliação do currículo dos inscritos. Para completar a nota, será 
considerado o desempenho no Exame Nacional para Ingresso na 
Pós-Graduação em Computação (POSCOMP), nas edições reali-
zadas em 2020, 2019 ou 2018. As inscrições podem ser efetuadas 
até dia 11 de dezembro diretamente no site do Programa: www.
icmc.usp.br/pos-graduacao/ppgccmc/ingresso.Todos os detalhes 
referentes à seleção também podem ser encontrados no Edital 
047/2020. As vagas serão disponibilizadas de acordo com as 15 
linhas de pesquisa do Programa, nas quais o futuro aluno desen-
volverá sua dissertação de mestrado.

ricardosouza@netjen.com.br
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D - Transformação Digital 
A Sotran Logística, logtech líder de mercado focada em carga fechada com 
foco no agronegócio, está recrutando profissionais para o centro oeste, sul 
e sudeste do país. As vagas são para embarcadores (6), coordenadores 
de logística (2), engenheiro desenvolvedor de Android (1), designer 
de produto (1), gerente de produto (1), analista de infraestrutura de 
TI (1), coordenador de operações (1), coordenador de logística pleno 
(1) e gerente de logística (1). Com exceção das posições de analista, 
embarcador e coordenador (a), as demais vagas poderão ser remotas. A 
empresa lidera o movimento de transformação digital no setor, ao criar a 
plataforma TMOV, que atua como um hub para conectar caminhoneiros 
e cargas em tempo real. Saiba mais em: (http://jobs.kenoby.com/sotran).

E - Auxílio para Comunidades  
Instituto Elos lança plataforma “Rede Elos’’ com objetivo de expandir a ca-
pacitação das comunidades e aldeias do Brasil. Com apoio do Instituto Lojas 
Renner, braço social da maior varejista de moda do país, a “Rede Elos” receberá 
doações em dinheiro e materiais para investir em projetos das comunidades 
cadastradas. O cadastro funciona de maneira fácil e rápida e os doadores, 
por sua vez, podem escolher a comunidade que pretendem ajudar ou doar 
o valor que desejam para o Instituto Elos distribuir. A entidade atua há mais 
de 20 anos formando líderes de comunidades para que possam desenvolver 
projetos que tragam melhoria de vida para toda a sociedade que ali reside. 
Para mais informações, acesse: (https://doe.institutoelos.org/rede-elos).

F - Caça aos Devs 
Vivendo em um universo paralelo, os devs - desenvolvedores web - expe-
rienciam o mercado de trabalho de forma totalmente distinta do resto da 
população. Há uma busca constante por esses profissionais, fazendo com que 
esses sejam “roubados” e “assediados” por outros empresas. Em um mercado 
tão saturado e com altos índices de desemprego, onde estão os estudantes que 
serão os profissionais do futuro? Mirando nessa necessidade do mercado está 
a Trybe, escola focada na formação de profissionais de desenvolvimento web. 
Ela permite ao aluno quitar o curso depois de ingressar no mercado. O CEO da 
Edtech, Matheus Goyas - Under 30 da Forbes em 2018, espera formar cerca 
de 3 mil estudantes até 2021. Saiba mais em: (https://www.betrybe.com/).

G - Orientar para Exportar
No próximo dia 13, às 17h30, o Conexões Empresariais, da FECAP, se 
propõe a preparar empresas para exportação através do webinar “Interna-

A - Senhor Estagiário
A Unilever, fabricante de marcas como Omo, Cif e Rexona, está com 
inscrições abertas para a segunda edição do “Senhor Estagiário”, um 
programa exclusivo para pessoas com mais de 55 anos que estejam 
cursando uma faculdade. Depois do sucesso da primeira edição, que 
resultou na efetivação da maioria dos talentos sêniores selecionados, 
a companhia ampliou as oportunidades para novas áreas. Agora, os 
candidatos podem concorrer a vagas de estágio em vendas, finanças e 
supply chain. O programa tem duração de um ano, com possibilidade 
de prorrogação. Inscrições no site (http://www.unileverparatodes.com.
br), que dispõe de tradução para libras, ícones descritivos, contraste de 
cores e tamanhos de fontes ajustáveis, funcionalidades úteis também 
para o público de mais idade. 

B - Contas Eleitorais
O Conselho Regional de Contabilidade do Estado (CRCSP) promove 
o ‘Seminário Estadual sobre Prestação de Contas Eleitorais’, entre os 
próximos dias 13 e 14, no canal do CRCSP no Youtube. Inscrições estão 
abertas no portal (www.crcsp.org.br).  A atividade terá discussões rela-
cionadas à prestação de contas de candidatos e diretórios de partidos 
políticos nas eleições. “O Papel do Profissional da Contabilidade no 
Processo de Prestação de Contas Eleitorais” será o tema do painel no 
dia 13, das 14h às 16h. No dia 14, das 14h às 16h, os profissionais par-
ticiparão da oficina “Contabilidade Eleitoral: Aspectos Práticos”, sobre 
questões relacionadas à elaboração do contrato de serviços contábeis, 
à classificação do gasto eleitoral e sobre o registro de gastos com com-
bustíveis e outros itens. 

C - Personal Organizer
No Brasil, desde 2014 existe uma feira dedicada inteiramente à orga-
nização, que foi pioneira ao conectar profissionais do setor, consumi-
dores, indústria e varejo: a Feira Organiza Brasil. Sua sétima edição 
ocorre entre os próximos dias 17 e 23, em formato 100% online, de 
forma gratuita e reunindo em uma plataforma própria e interativa um 
mundo de soluções práticas, produtos, serviços e conteúdos exclusivos 
para quem gosta do assunto. A profissão desenvolveu nichos: além 
do carro-chefe, que é a Personal Organizer de residências, existem 
profissionais especializadas em escritório, documentos impressos e 
digitais, fotografias, luto, malas e viagens, treinamento de governan-
tas e empregadas, entre outros. Mais informações no site: (https://
personalorganizerbrasil.com.br/).

cionalização de Empresas Brasileiras: Desafios para PMEs”. A proposta é 
falar sobre os desafios para a internacionalização das empresas brasileiras, 
em especial, as pequenas e médias. O encontro busca fazer com que os 
preconceitos sobre a questão de internacionalização caiam por terra e 
todas as empresas comecem efetivamente a perceber que o mercado 
delas pode ser muito maior que só o nacional. O objetivo é apresentar 
soluções e o sistema de suporte que os empresários podem contar para 
que o objetivo seja alcançado da melhor maneira possível, preparando 
empresas para exportação. Inscrições: (http://www.fecap.br/evento/
internacionalizacao-de-empresas-brasileiras-desafios-para-pmes/).

H - Empresas na Bolsa 
De janeiro a setembro, 12 empresas entraram na bolsa de valores bra-
sileira, a B3. O valor é mais que o dobro da quantidade acumulada em 
todo o ano de 2019, quando foram apenas cinco ofertas. Além dessas, há 
ainda mais 41 companhias que esperam análise da CVM para se lançarem 
no mercado. De acordo com João Beck, especialista em investimentos e 
sócio da BRA, um dos maiores escritórios de renda variável credenciado 
da XP, há dois motivos que justificam as empresas se listarem na bolsa: 
a taxa de juros em níveis historicamente baixos e uma nova forma de 
captação de dinheiro que antes só seria possível através de bancos pri-
vados ou BNDS. Desde maio de 2019, a Selic foi cortada de 6,5% para 
2% ao ano, o que fez com que investidores deixem de investir em renda 
fixa e busquem mais a bolsa de valores. 

I - Qualidade do Produto
A Haribo - líder global no segmento de balas de gelatina - ampliou sua linha 
de produção no Brasil, primeiro país escolhido para sediar uma fábrica 
da empresa fora da Europa, localizada na cidade de Bauru.  A empresa 
que está comemorando 100 anos de trajetória, investiu em máquinas 
europeias e na ampliação da estrutura física da unidade brasileira para 
comportar a nova linha de produção de Ballas Sticks, conhecidas como 
regaliz. Essa nova linha de produção atenderá às demandas do mercado 
brasileiro e norte americano. As máquinas de embalagens também foram 
desenvolvidas para atender à demanda nacional, sendo a primeira fábrica 
do grupo a possuir essa tecnologia com selagem quádrupla que além de 
garantir um fechamento hermético perfeito, preservando a qualidade do 
produto, também é visualmente mais atrativa ao consumidor. 

J - Trainee da Vivo 
A Vivo busca candidatos com pluralidade de perfis, com maior diversidade 
de gênero, raça, curso de formação e universidade. O programa exclui a 
exigência do idioma inglês. Podem participar profissionais formados nos 
últimos dois anos ou estudantes com formação prevista até dezembro 
de 2020. Do total de vagas, 30% serão destinadas ao público negro. As 
vagas são para atuação em São Paulo e o salário é de R$6.800,00, além 
de pacote de benefícios.  Os trainees também terão MBA subsidiado 
pela Vivo na ESPM, em horário de trabalho. A seleção é 100% digital e 
a admissão será em fevereiro de 2021. Para se inscrever, bastar acessar 
o site (http://traineevivo.ciadetalentos.com.br/).

O poder de 
cocriação da mulher

Durante a pandemia, 
o home office 
obrigatório acentuou 
o poder da mulher de 
se reinventar

Ela passou de dupla 
jornada, para três 
ou mais jornadas 

ao mesmo tempo: casa, 
filhos, trabalho e marido. 
Ou seja, a mulher não para, 
mas consegue lidar com 
a situação da forma mais 
justa possível, criando pos-
sibilidades que atendam 
aos interesses de toda a 
família. 

Tanto é que, nesse perí-
odo crítico da economia, 
para ajudar nas finanças 
da casa, muitas mulheres 
costureiras, por exemplo, 
iniciaram a costura de 
máscaras para vender, tor-
nando-se uma nova forma 
de empreendimento e um 
ótimo retorno financeiro 
familiar. Esse é o poder de 
cocriação, palavra conhe-
cida como iniciativa de ges-
tão, ou forma de estratégia 
econômica, que reúne 
diferentes partes, a fim de 
produzir conjuntamente 
um resultado mutuamente 
valorizado. 

A facilidade feminina em 
lidar com as adversidades 
pode ser parte de sua bio-
logia aflorada pelo dom da 
maternidade, que a torna 
mais fiel à sua missão e 
capaz de dividir e somar, 
pensando no próximo e 
nas consequências de suas 
decisões. 

Se pegarmos essas ca-
racterísticas e levarmos 
para o mundo corporativo, 
a mulher tem a chance de 
ser mais comprometida e 
de tomar decisões mais 
justas e agregadoras. Um 
exemplo pode ser observa-
do no filme Pantera Negra, 
de 2018, onde Wakanda, 
assim como nos quadri-
nhos da Marvel, é a nação 
mais avançada do mundo, 
tanto social quanto tecno-
logicamente - uma utopia 
afrofuturista onde tecno-
logia avançada e tradições 
se convergem.

Na história, o rei de Wa-
kanda descobre que tem 

um primo abandonado no 
mundo dos reais e esse pri-
mo cresce e toma o trono 
dele. Quando isso aconte-
ce, até mesmo o homem 
de confiança do rei, que 
era casado com a chefe do 
exército de Wakanda, fica 
ao lado do primo traidor 
mesmo sabendo que ele 
iria destruir a cidade. Já as 
mulheres não. Elas foram 
fiéis e comprometidas com 
Wakanda até a morte.

Nesse contexto, em um 
momento crucial, a mulher 
é mais fiel à sua causa e 
toma sempre a decisão 
mais justa. Essa percepção 
chegou no mundo corpo-
rativo e a mulher está em 
importantes cargos exe-
cutivos com seu poder de 
liderança agregador. Hoje, 
com a evolução da socieda-
de, a cultura de submissão 
e a visão da mulher como 
sexo frágil está indo por 
água abaixo. 

Já estamos vencendo 
nossa necessidade de 
provar para o mundo que 
somos capazes e, aos pou-
cos, deixamos de lado o 
sentimento de culpa que 
carregamos quando não 
conseguimos cumprir al-
guma tarefa no dia, ou por 
sair para trabalhar e deixar 
o filho na creche.

A mulher está conquis-
tando o seu verdadeiro 
lugar na sociedade, dizen-
do não quando sabe que é 
impossível fazer algo ou ne-
gociando suas prioridades 
da melhor forma possível. 
A partir do momento que 
ela rompe essa barreira de 
sentimento de culpa ela 
se sente desafiada e tem 
capacidade de cocriação.

Portanto, podemos ob-
servar que, mesmo diante 
do caos, a mulher consegue 
acalmar a sua própria vida 
e se reinventar. Essa capa-
cidade aflora o seu poder 
de liderança tanto na vida 
pessoal como no mundo 
corporativo, e assim como 
em Wakanda, vai lutar sem-
pre pela justiça.

 
(*) - Formada em Marketing e 

Direito, palestrante,  realiza 
mentoria e workshops com ênfase 

em empreendedorismo feminino 
e liderança. É CEO do Club W2W 
Woman to Woman em São Paulo.

Priscila Silvestre (*)

Com o resultado, o 
indicador atingiu o 
maior patamar da 

série histórica da pesquisa 
feita pelo IBGE, ficando 2,6% 
acima do recorde anterior, 
de outubro de 2014. Foi a 
quarta alta consecutiva do 
indicador, depois dos recu-
os de 2,4% em março e de 
16,7% em abril por causa da 
pandemia. O varejo também 
registrou altas de 5,6% na 
média móvel trimestral, de 
6,1% na comparação com 
agosto de 2019 e de 0,5% em 
12 meses. No acumulado do 
ano, no entanto, teve queda 
de 0,9%.

Na passagem de julho para 
agosto, cinco das oito ativi-
dades do comércio varejista 
tiveram alta: tecidos, ves-
tuário e calçados (30,5%), 
outros artigos de uso pessoal 
e doméstico (10,4%), móveis 

Faturamento cresceu 3,4% de julho para agosto.
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Indústria 
cresce em 
12 locais

O setor industrial nacional 
teve alta em 12 dos 15 locais 
analisados pela Pesquisa 
Industrial Mensal do IBGE, 
na passagem de julho para 
agosto. O resultado mostra 
que seis locais já superaram 
o patamar pré-pandemia 
da Covid-19: Amazonas 
(7,6%), Pará (5,5%) Ceará 
(5%), Goiás (3,9%), Minas 
Gerais (2,6%) e Pernambuco 
(0,7%) estão acima do nível 
de produção de fevereiro 
de 2020.

A produção industrial 
nacional cresceu 3,2% em 
agosto, quarta alta segui-
da. O gerente da pesquisa, 
Bernardo Almeida, expli-
cou que esse resultado 
está ligado à reabertura 
e à flexibilização do isola-
mento social. “A pesquisa 
reflete, em grande medida, 
a ampliação do movimento 
de retorno à produção de 
unidades produtivas, após 
paralisações e interrupções 
por conta da pandemia”.  A 
indústria de São Paulo con-
tinua como maior influência 
da série de altas do setor. 
Em agosto, o aumento foi 
4,8% (ABr).

Comércio varejista atingiu maior 
patamar de vendas em 20 anos

O volume de vendas do comércio varejista teve alta de 3,4% na passagem de julho para agosto
comparação com julho deste 
ano, com altas nos materiais 
de construção (3,6%) e nos 
veículos, motos e peças 
(8,8%). Também cresceu 
7,6% na média móvel trimes-
tral e 3,9% na comparação 
com agosto do ano passado. 
Mas teve perdas de 5% no 
acumulado do ano e de 1,7% 
no acumulado de 12 meses.

A receita nominal do va-
rejo teve altas de 3,9% na 
comparação com julho deste 
ano, de 10,1% na compara-
ção com agosto de 2019, de 
2,4% no acumulado do ano 
e de 3,4% no acumulado de 
12 meses. Já a receita do 
varejo ampliado teve altas 
de 5,2% se comparado com 
o mês anterior, de 7,7% em 
relação a agosto do ano pas-
sado e de 1% em 12 meses. 
Mas teve queda de 1,8% no 
acumulado do ano (ABr).

e eletrodomésticos (4,6%), 
equipamentos e material 
para escritório, informática 
e comunicação (1,5%) e 
combustíveis e lubrificantes 
(1,3%).

Ao mesmo tempo, houve 
perdas nos segmentos de 
artigos farmacêuticos, médi-
cos, ortopédicos, perfumaria 

e cosméticos (-1,2%), hiper-
mercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebi-
das e fumo (-2,2%) e livros, 
jornais, revistas e papelaria 
(-24,7%).

O varejo ampliado, que 
também inclui materiais de 
construção e veículos/peças 
teve crescimento de 4,6% na 

IBGE prevê safra recorde de 
252 milhões de toneladas em 2020

O arroz, o milho e a soja, os três principais produtos, 
somam 92,5% da estimativa da produção.

não será ainda maior devido à 
queda de 39,4% na produção 
gaúcha, que sofreu com uma 
estiagem prolongada entre 
dezembro e maio.

O café, que também tem 
estimativa de recorde, pu-
xado pela variedade arábica, 
oferece boas perspectivas 
para o mercado, segundo o 
analista. A produção brasileira 
deve alcançar 3,6 milhões de 
toneladas, crescendo 1,7% em 
relação ao que era esperado 
no mês anterior e 21,5% frente 
a 2019, sendo 2,8 milhões de 
toneladas da variedade arábi-
ca. O algodão é outro destaque 
na safra de grãos de 2020, 
com um recorde de produção 
esperado em 7,1 milhões de 
toneladas, aumento de 2,4% 

em relação à estimativa de 
agosto e de 2,7% em relação 
a 2019.

A estimativa para o milho 
continua abaixo do recorde 
de 2019, mas está cada vez 
mais perto (100 mil tonela-
das de diferença), sendo o 
segundo patamar mais alto da 
série do IBGE. A estimativa 
da produção cresceu 0,2%, 
totalizando 100,5 milhões de 
toneladas. Mato Grosso lidera 
a produção nacional de grãos, 
com participação de 28,9%, 
seguido pelo Paraná (16,1%), 
Rio Grande do Sul (10,6%), 
Goiás (10,3%), Mato Grosso 
do Sul (8,0%) e Minas Gerais 
(6,3%), que, somados, re-
presentaram 80,2% do total 
nacional (ABr).

A estimativa para a safra 
nacional de grãos, que já 
estava em patamar recorde, 
foi elevada novamente e 
deve chegar a 252 milhões de 
toneladas em 2020, ficando 
4,4% acima da colheita de 
2019. Os dados constam do 
Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola de se-
tembro, divulgado ontem (8) 
pelo IBGE. A projeção para a 
área a ser colhida foi de 65,2 
milhões de hectares, cresci-
mento de 3,1% (2 milhões 
de hectares) frente à área 
colhida em 2019. O arroz, o 
milho e a soja, os três princi-
pais produtos, somam 92,5% 
da estimativa da produção e 
87,2% da área a ser colhida.

A soja, o algodão herbáceo 
(em caroço) e o café devem 
atingir no ano seus patama-
res mais altos de produção 
na série histórica do IBGE. 
O milho também está em 
alta, mas não deverá atingir 
o recorde alcançado no ano 
anterior. A produção de 
soja no ano deve totalizar 
121,4 milhões de toneladas, 
aumento de 7% frente à 
safra de 2019 e de 0,3% em 
relação ao que era estimado 
em agosto. A colheita da soja 
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Educação e preparo 
das novas gerações

As novas gerações 
devem ser 
adequadamente 
preparadas para 
que surjam seres 
humanos de 
qualidade

Que sejam respon-
sáveis e benéficos 
a si mesmos e ao 

planeta, orientados para 
reconhecer a importância 
da natureza em sua beleza 
e suas leis lógicas e coe-
rentes. Pais e mães têm 
que se conscientizar da 
responsabilidade de gerar 
filhos e dar a eles uma base 
sólida para que saibam usar 
a intuição e o raciocínio 
para encontrar as melhores 
soluções, e para entender 
que será através do próprio 
esforço que irão obter uma 
vida digna e prosperidade. 
Algumas reflexões:
1) A responsabilidade 

dos pais - Quem quer 
gerar filhos tem de 
estar atento à sua res-
ponsabilidade, como 
pai e mãe, de receber 
um ser humano para 
cuidar com carinho 
e amor para que este 
seja preparado para a 
vida. 

2) De zero a seis - Os 
pesquisadores do cé-
rebro e do comporta-
mento descobriram 
que é nos primeiros 
anos de vida, de zero 
a seis, que se forma o 
arcabouço básico das 
conexões cerebrais. 
É indispensável que 
a criança sinta que é 
bem-vinda. Hora de 
repensar a vida e seu 
significado real, de 
se esforçar para se 
tornar verdadeiro ser 
humano que reconhe-
ce as leis da Criação 
e constrói a sua vida 
com respeito a elas. 

3) O bom preparo - 
Através do preparo 
para a vida os jovens 
adquirem maior cons-
ciência sobre si mes-
mos, o que os conduz 
ao aumento do inte-
resse e capacitação 
para o aprendizado 
geral e profissional. 
Temos que desenvol-
ver a aprendizagem 
contínua, aprenden-
do uns com os outros, 
e usando a agilidade 
da reflexão intuitiva 
para enfrentar. Te-
mos que desenvolver 
a força da curiosidade 
para entender a vida 
e seu propósito, para 
que finalmente con-
sigamos viver cons-
truindo e benefician-
do tudo, afastando de 
nossa mente o medo 
e a inquietação.

4) O trabalho - A crian-
ça tem que aprender 
desde cedo a noção 
do trabalho como 
retribuição por tudo 
o que recebe dos 
pais, começando por 
auxiliar em pequenos 
trabalhos no lar, e 
também para ir adqui-
rindo autonomia. Só 
o trabalho constrói, 
em casa ou fora dela, 
sem comprometer o 
tempo de estudo.

5) A força da femini-
lidade - O grande 
plano dos inimigos 

da Luz para compro-
meter o futuro da 
humanidade é solapar 
a moralidade femini-
na, corroer as bases 
do caráter das novas 
gerações, incentivar 
o uso de bebidas e 
drogas como coisa 
moderna. 

6) O futuro - Mal orien-
tadas, influenciadas 
por falsos modelos, 
as novas gerações, 
descontentes com a 
situação, se deixam 
atrair pelos inimigos 
que não querem o 
bem. A esperança 
está desaparecendo, 
o que diminui a mo-
tivação para o viver 
sereno. As pessoas 
têm que ser gratas 
pelo que têm e deixar 
de reclamar de tudo. 
Se cada um fizer a sua 
parte com força de 
vontade voltada para 
o bem, o ciclo destru-
tivo será rompido.

7) A transição - A ado-
lescência, a importan-
te fase de descober-
tas e transformações, 
pode ser um período 
ideal para o incentivo 
à leitura e resolver 
problemas de mate-
mática. O hábito de 
ler contribui para 
melhor compreensão 
da vida, aumento da 
criatividade, perseve-
rança e sabedoria.

8) Buscando a melho-
ra - Para assegurar o 
progresso é funda-
mental que todos, e 
principalmente as no-
vas gerações, sejam 
motivados para atuar 
visando a melhora 
geral das condições 
de vida no planeta e 
o aprimoramento da 
espécie humana, com 
gratidão, e alegria 
pelo dom da vida. 

9) Enobrecer - Cada 
ser humano tem o 
natural impulso para 
evoluir e reconhecer 
o significado da vida 
e as leis da natureza, 
trazendo sua contri-
buição voltada para 
o bem. O futuro da 
humanidade depen-
de disso; no entanto, 
esse impulso pode ser 
desviado para o mal, 
levando à decadên-
cia.

10) Renovação - Está 
tomando corpo uma 
nova determinação 
espontânea do povo 
de renovação, de se 
opor à perda da li-
berdade e autonomia; 
de dar um basta à 
destruição e ao saque 
das riquezas da natu-
reza; de promover o 
aprimoramento das 
novas gerações, com 
qualidade humana e 
de vida. 

O povo quer que o Brasil, 
seus estados e municípios 
sejam governados por pes-
soas idôneas, capacitadas, 
patriotas, e com força de 
vontade para realizar esse 
alvo nobre.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de 

vida. Coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) e 

(www.library.com.br). 
E-mail: (bicdutra@library.com.br); 

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Não se fala em outra 
coisa! O PIX, novo 
meio de pagamento 

criado pelo Banco Central, 
deve mudar o cenário de 
transações bancárias por 
todo o país, permitindo que 
pagamentos e transferências 
sejam feitas em segundos, 
em qualquer dia da semana, 
com recebimento imediato. 

A novidade é tendência 
forte e bastante vantajosa 
para pequenos negócios, 
por seu baixo custo (com 
isenção de tarifas para 
MEIs) e pela facilidade e 
agilidade do pagamento em 
segundos. Mas como os pe-
quenos negócios devem se 
estruturar para essa nova 
forma de receber dinheiro e 
o que muda, de fato, no dia 
a dia dos estabelecimentos 
comerciais?

Para Arnaldo Mapelli, ge-
rente comercial da Zyxel, 
multinacional taiwanesa 
especializada em soluções 
de conectividade e redes 
corporativas, os estabeleci-
mentos precisarão oferecer 

O PIX deve mudar o cenário de transações bancárias 
por todo o País.
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Marcelo Carreira (*)     

A pandemia global mudou completamente a maneira de 
como a maioria das empresas realizam suas operações. O 
trabalho remoto tornou-se, da noite para o dia, um novo 
paradigma e todos tiveram que descobrir como continu-
ar fazendo seu trabalho. Para empresas que dependem 
fortemente de documentos em papel, essa mudança cau-
sou um desafio logístico. Essa nova realidade impactou 
principalmente os escritórios de advocacia, que estão 
enfrentando os desafios da transformação digital. 

O trabalho remoto acelerou a substituição de docu-
mentos impressos em papel por processos digitais. Até 
recentemente, essa mudança foi uma jornada longa e lenta, 
embora os benefícios sejam óbvios, como o acesso mais 
rápido às informações, formato mais seguro e confiável. 
Porém, os custos, recursos e gerenciamento de mudanças 
necessários são algumas das dificuldades enfrentadas 
pelos profissionais. 

Os escritórios de advocacia são um negócio intensivo 
em documentos. Seu trabalho gera um grande volume de 
registros oficiais, como contratos, acordos, peças proces-
suais, autos, testamentos e atas, entre inúmeros outros 
exemplos. O volume de conteúdo criado e a possibilidade 
de trabalhar os casos de forma colaborativa significa que 
os escritórios de advocacia podem se beneficiar muito 
com uma iniciativa de transformação digital. 

Mesmo assim, costumam ser os mais resistentes a mu-
danças. Parte disso é a natureza da profissão, os advogados 
olham para trás para constituir precedentes. O papel é 
um formato instituído que garante a conformidade com 
os padrões de confidencialidade e ética do cliente. Uma 
solução digital precisa ser examinada minuciosamente 
para garantir que atenda aos códigos de responsabilidade 
profissional que regem a ética do advogado. 

Os advogados tendem ainda a acumular arquivos, 
controlar o acesso, desconfiar da tecnologia e que-
rem manter seus documentos em mãos para proteger 
a confidencialidade do cliente. O risco de aderir aos 
padrões de ética combinado com recursos fiscais agru-
pados fizeram com que muitos escritórios de advocacia 
atrasassem em inovação e automação. Enquanto isso, 

Digitalizar as operações jurídicas será uma tendência agora e, 
à medida que o fluxo de trabalho se torna digital, 

o papel será eliminado.

economiasc.com/reprodução

Hamilton falou que não concorda com 
derrubada de árvores para construção 

de autódromo.

O hexacampeão da Fórmula 1, Lewis 
Hamilton, se manifestou contrário à 
construção de um autódromo na cidade 
do Rio de Janeiro durante a coletiva de 
imprensa dos pilotos. “Eu esperava não 
ter que responder sobre isso porque, 
ultimamente, minha opinião pessoal 
é de que o mundo não precisa de um 
novo circuito. Eu acho que há muitos 
circuitos no mundo que são ótimos. Eu 
amo Interlagos e eu estive no Rio e é 
um lugar muito, muito bonito”, disse 
ao ser questionado.

Ao falar especificamente do projeto 
carioca, o piloto da Mercedes - co-
nhecido por sua luta de preservação 
ambiental - reforçou que não concor-
da com a derrubada de árvores para 
construção. “Derrubar - e não conheço 
todos os detalhes disso... apenas ouvi 
que seria uma corrida sustentável, 
mas o mais sustentável que pode ser 
feito é não derrubar nenhuma árvore. 

Como os pequenos negócios devem 
se estruturar para atender ao PIX

A novidade é tendência forte e bastante vantajosa para pequenos negócios, por seu baixo custo (com 
isenção de tarifas para MEIs) e pela facilidade e agilidade do pagamento em segundos

robusta, não requer a con-
tratação de um profissional 
para sua implementação, 
suporta conexão de diversos 
usuários simultâneos e ainda 
tem capacidade para wi-fi 
6, o que já garante o bom 
desempenho de internet, 
com sinal que se ajusta de 
acordo com o ambiente em 
que está localizado. 

Além de garantir o ganho 
de conectividade e aumento 
do desempenho da internet, 
o access point possui tec-
nologia de gerenciamento 
escalável, permitindo o 
controle local e a distância. 
A solução também monitora 
e adapta continuamente 
todas as conexões a todos 
os dispositivos, evitando 
inconsistências na conexão 
a partir de uma antena inte-
ligente. A rede também pode 
ser gerenciada na nuvem, 
com plataforma unificada e 
intuitiva que traz ainda mais 
praticidade para o processo 
de gestão. 

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

uma conexão de internet 
segura e estável para garan-
tir esses recebimentos e é 
importante estruturar o TI 
para receber essa demanda. 
“Um restaurante ou uma loja, 
por exemplo, pode receber 
diversas transações ao mes-
mo tempo. 

Para evitar transtornos, o 
empreendedor precisa asse-
gurar que todos os clientes 
possam se conectar à sua 
rede para realizar os paga-
mentos e ainda, ter essa rede 
bem estruturada para poder 
gerar QR Codes dinâmicos 

e personalizados de acordo 
com o tipo e valor de venda. 
Vale dizer que o próprio esta-
belecimento também poderá 
conduzir seus pagamentos 
a fornecedores a partir da 
mesma dinâmica”, explica 
o executivo. 

Pode parecer complexo, 
mas apenas a implemen-
tação de access points 
profissionais já devem ser 
suficientes para trazer a 
performance necessária 
para o bom desempenho 
nessas transações. Esse tipo 
de solução simples, porém 

Os desafios da transformação digital 
para escritórios de advocacia

a pressão para operar com mais eficiência aumenta. 
Os tribunais estão buscando reduzir custos e se torna-

rem mais eficientes, eliminando o papel e desenvolvendo 
procedimentos de arquivamento eletrônico. Isso criou 
uma dinâmica de adoção lenta e desigual nos escritórios 
de advocacia. Os advogados que adotaram a tecnologia 
cedo estão gradualmente impulsionando a inovação, en-
quanto os parceiros resistentes à tecnologia insistem em 
manter práticas antigas e lutam contra o financiamento 
dos investimentos necessários. 

A pandemia de repente fez com que esse processo de di-
gitalização e automação fosse rapidamente implementado, 
principalmente nos ambientes onde a economia de custos 
pode ser demonstrada. Com uma dinâmica interessante, 
embora os advogados tenham fugido do escritório, as em-
presas enfrentaram o medo antigo de que a produtividade 
diminuiria e as horas faturáveis, que geram sua receita, 
diminuiriam. Digitalizar as operações jurídicas será uma 
tendência agora, sem contar que à medida que o fluxo de 
trabalho se torna digital o papel será eliminado, uma vez 
que os documentos e registros estão sendo digitalizados 
e entregues eletronicamente. 

(*) - É diretor de marketing da Access (www.accesscorp.com.br).

Lewis Hamilton se diz contrário à construção 
de autódromo no Rio

eu não acho, pessoalmente, que seja 
uma decisão inteligente. De novo, eu 
não tenho todos os detalhes, mas não 
é algo que eu apoio pessoalmente”, 
disse aos jornalistas. O britânico tam-
bém ressaltou que ama o Brasil, um 
lugar “em que tenho uma grande parte 
dos meus fãs” e que “tenho um apoio 
imenso ao longo dos anos”.

A construção do autódromo de De-
odoro está sendo alvo de uma briga 
judicial há meses, mas conta com o 
apoio das autoridades cariocas e do 
presidente Jair Bolsonaro. Segundo 
o projeto, milhares de árvores da Flo-
resta de Camboatá serão derrubadas 
para a obra. Como compensação, elas 
seriam replantadas em outro lugar. A 
F1, desde a década de 1970, disputa 
provas no Brasil na pista de Interlagos, 
em São Paulo. No entanto, o contrato 
venceu em 2020 e ainda não foi reno-
vado (ANSA).

Especialmente, em um momento que 
estamos lutando contra uma pandemia 
e uma crise no mundo. 

Com o desmatamento e tudo mais, 

A
N

SA

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br



Família: o poder 
do exemplo

Como pai ou mãe, 
você provavelmente 
será o maior exemplo, 
o maior ponto de 
referência que uma 
pessoa terá na vida

O papel de pai e mãe é 
um dos mais desafia-
dores que se pode ter 

ao longo da vida, posto que 
ter um filho implica, entre 
muitas outras coisas, em 
uma abundante felicidade 
e uma dedicação constante 
para sua educação e seu 
crescimento como pessoa. 

As crianças estão atentas 
a tudo, e tudo o que disser 
a elas deve estar seguido de 
um ato representativo. Ou 
seja, como pai ou mãe, se 
você aconselha seus filhos 
sobre qualquer situação e faz 
o oposto, provavelmente eles 
irão focar mais no seu ato do 
que nas palavras ditas. Gran-
de parte das crianças ouve 
o que é dito a elas, algumas 
inclusive fazem aquilo que 
é pedido, mas, com certeza, 
sempre acabam fazendo o 
que os adultos fazem.

Não é necessário dizer que 
o momento atual está, no 
mínimo, complexo, afinal, 
a convivência intensa ba-
seia-se completamente no 
exemplo diário. Trabalhar 
em casa tendo filhos, sejam 
crianças ou adolescentes, é 
um grande desafio, já que 
é preciso conciliar rotina, 
disciplina profissional e o 
desenvolvimento e interes-
se pelo estudo remoto dos 
filhos.

Um bom começo para en-
carar esse desafio em família 
é mostrar que o dia é dividi-
do em etapas. Dependendo 
da faixa etária da criança, 
mostre como é o seu pla-
nejamento no trabalho, que 
você tem regras e horários 
a cumprir, como respeita 
as pessoas que trabalham 
com você, que precisa ter 
disciplina e deve cumprir 
demandas diárias.

Assim como acontece na 
vida profissional, é neces-
sário planejar o cronograma 
de estudo remoto, além 
de discutir sobre as novas 

regras para entregas das 
atividades escolares, bem 
como o respeito mútuo aos 
colegas e professores no 
ambiente de sala de aula 
virtual. Vale ressaltar que as 
atividades precisam ser se-
guidas conforme planejado, 
sem grandes alterações ou 
procrastinação, que haverá 
sim tempo para internet, 
redes sociais, vídeo game, 
celular e brincadeiras.

É preciso motivação extra 
para conservar com equilí-
brio a rotina prolongada de 
estudos e não apenas esperar 
o tempo passar. Agora que já 
estamos há meses em qua-
rentena, a lei da inércia reina 
absoluta, ou seja, quando se 
está em movimento, ativo, 
a tendência é se manter 
dessa forma, no entanto, em 
repouso, lento, com pouca 
atividade, fica mais difícil 
movimentar-se. 

E neste momento, o adulto, 
novamente exemplo, precisa 
manter a mente e o corpo do 
filho saudável e ativo. Cabe 
uma atenção especial ao 
comportamento em home 
office dos adultos, ele educa. 
Não ligar a câmera em uma 
reunião, inventando uma 
desculpa qualquer para isso, 
esquecer de compromissos e 
dizer que estava com proble-
mas de conexão, entre tantos 
outros exemplos, são, sem 
dúvida, alternativas que os 
filhos irão usar na primeira 
necessidade escolar. 

A verdade sobre a frase 
“faça o que eu digo, e não 
faça o que eu faço” compro-
vadamente não cabe para 
a educação das crianças e 
adolescentes. Eles seguirão 
seus exemplos e não seus 
conselhos, seja quando 
atravessamos na faixa, seja 
quando reclamamos que tem 
muita tarefa de casa ou elo-
giamos o vídeo do professor. 

Portanto, adultos devem 
perseguir a coerência, ela 
traz um forte traço pessoal e 
intelectual a cada um de nós, 
além de ser a base da lógica, 
estabilidade, honestidade e 
racionalidade – tudo que se 
deseja aos filhos.

(*) - É gerente pedagógica do Sistema 
Positivo de Ensino.

Milena Fiuza (*)
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007381-61. 2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo 
Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliane Ferreira Lima, RG Nº 28.748.921-9, CPF Nº 
293.298.588-48, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 9.517,73, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após 
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de setembro de 2020 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013423-89. 2019.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro de Mauá, Estado de SP, Dr(a). Thiago Elias Massad, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a(o) Mariana Onishi Jarrin, Bras., Solteira, RG 429291565, CPF 369.056.938-98, 
com endereço à Rua Bras Cubas, 431, Vila Bocaina, CEP 09310-730, Maua - SP que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 1.934,93, devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004377-27.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta Nasci 
mento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Simone Braite Campagnolli RG Nº 34.339. 
576-0, CPF Nº: 314.477.188-01, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória para cob. 
no valor de R$ 14.259,75. (Março/2019), decorrente do Instrumento Particular de Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas 
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 
do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. 
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo de 15 dias. Processo Nº 0001733-28. 2020.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Regional XV-Butantã, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina Silva 
Tavares, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Verônica Bondezan, Brasileira, Solteira, RG 
47.851.266-1, CPF 331.610.408-99, a Verônica Bondezan RG Nº 478512661, CPF Nº 3316 104 08 
99, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para 
que efetue o pagamento do valor de R$ 12.135,12, que deverá ser devidamente atualizado até a 
data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, 
sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação no 
prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Edital de Citação Prazo 20 Dias  Proc. 0033779-73.2019.8.26.01 00. O Dr. Rodrigo Galvão Medina, 
Juiz de Direito da 9ªVC do Foro da Capital, Faz saber ao Co-Executado ZHU-XIAOYUN-ME (CNPJ: 
07.132.492/0001-18), que Adidas AG e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de 
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas 
Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Estando o requerido em lugar incerto e não 
sabido, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, Pague a 
dívida apontada na peça inicial deste incidente de cumprimento de sentença Será este edital afixado 
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22/09/2020.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1046000-13.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Youssef Ibrahim Hanna ME, CNPJ Nº 13.503.041/0002-23, que Adidas AG 
e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e 
Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos 
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando o 
requerido em lugar incerto e nao sabido, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que 
em 15 dias, a fluir dos 30 dias supra, ofereça resposta, sob pena de serem aceitos como verdadeiros 
os fatos na inicial. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0020994-49.2010.8.26.0309 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Jundiaí, Estado de SP, Dr(a). Marcio Estevan Fernandes, na forma da 
Lei, etc. O Dr. Marcio Estevan Fernandes, Juiz de Direito da 4ª VC da Comarca de Jundiaí - SP, na 
forma da lei, faz saber ao réu Luiz Marcos Melo dos Santos, ausente, incerto, de paradeiro 
desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos 
materiais que a Concessionaria do Sistema Anhanguera Bandeirantes S A Autoban, move contra sí, 
por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 
31/05/2008, por volta das 16h10min, ao atingir o KM 102 + 440, sentido norte da Rodovia SP-348, 
(Rodovia dos Bandeirantes) o terceiro requerido conduzindo veículo marca M.Bens modelo CS 
1933, cor branca, ano 1988, placa LXY – 0547, de propriedade da primeira requerida, quando, na 
altura do Km 102 + 440 quando segundo relatos do condutor, ao passar pelo posto de pedágio local, 
atingiu e danificou patrimônio público sob concessão da Requerente, vindo em seguida atingir e 
danificar patrimônio público sob concessão da requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado 
o respectivo Boletim de Ocorrência nº 00626413 (Doc. 04). Os Requerentes também alocou pessoal 
capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança 
daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. 
Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia 
de R$ 8.279,26, conforme demonstrativo anexo (doc. 05). Estando em termos, expede-se o presente 
edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jundiaí, aos 30 de setembro de 2020.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº0018101-84.20 20.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Pedro Luiz Fer nandes Nery 
Rafael, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Geraldo Espindola  CPF Nº 818.409.508-20, que nos 
autos de cumprimen to de sentança ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 20.719,36, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, 
(art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias (art. 525 CPC). Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009150-86. 2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) a Benedito Alcides de Oliveira, CPF Nº 131.579.958-80, que nos 
autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 33.563,59, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, 
(art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na for. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2020 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº0020628-06.2011.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carlos Alberto Oliveira dos Reis, RG 11.457.270, CPF 076. 057. 
978-42, que por este Juízo, tramita de uma ação de Procedimento Comum Cível em fase de Cumpri 
mento de Sentença movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se 
executado o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação por Edital da   
penhora que recaiu sobre seguinte bem: os direitos que detém sobre o Lote 10, Quadras NH, do 
loteamento denomi nado Ninho Verde – Gleba II, situado no município de Pardinho, Comarca de 
Botucatu, medindo 14,00m de frente para rua 139; 30m da frente aos fundos de ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com lote 09, do lado esquerdo com 
o lote 11 e nos fundos mede 14,00m e confronte com o lote 21. Encerrando a área de 420m². 
Matrícula de nº 33.129, do livro 02 de Registro Geral do 1º Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Botucatu, Estado de São Paulo. Ficando ainda, o executado, intimado de sua 
nomeação para o encargo depositário do imóvel e ciente que não poderá abrir mão do bem 
depositado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Fica advertido, ainda, que o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, para apresentação de impugnação nos próprios autos, fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1044489-38. 2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 31ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Cesar Augusto Vieira Macedo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Denise Ferreira Murari, Bras, viúva, empresária, RG Nº 7.351.605-3, 
CPF/MF Nº163.244.698-75,e Roberto Ferreira Machado, bras., solteiro, RG Nº14.866.614, CPF/ MF 
Nº046.359.158-59 que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobran 
ça no valor de R$ 5.112,12. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 20, da 
Quadra BJ, do Loteamento Thermas de STA. bárbara – Gleba II (atualmente denominado STA. 
Bárbara Resort Residence II). 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 edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1020250-93. 2017.8.26.0405 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a). Mario Sergio Leite, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber aos Herdeiros Deusimar, qualificação ignorada, e Dayse, qualificação ignorada que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda ajuizou–lhe ação de Execução de Título extrajudicial 
do valor de R$ 18.366,46, referente ao instrumento particular de reconhecimento de confissão de 
dívidas ora anexado, firmado pelo Executado em favor da exequente. Fica os herdeiros citados por 
meio deste para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser 
convertido o arresto sobre os direitos do lote 1, Gleba 1, da quadra DD, localizado no 
empreendimento Santa Barbara Resort Residence, parte ideal que corresponde aos herdeiros, 
Deusimar e Dayse, e a Penhora na parte ideal que corresponde a Welica Silva Almeida Santos, CPF 
Nº 043.770.925-61, em penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. Caso 
não pague a dívida exequenda ou garanta a Execução, fica os Herdeiros citados por meio deste 
edital para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias de dilação deste, embargar a Execução, nos termos 
do art. 915 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 21 de setembro de 2020. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001826-44. 2017.8.26.0009 A MMa. Juíza de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IX-Vila Prudente, Estado de SP, Dra. Cristiane Sampaio Alves 
Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao Espólio de Natalina Benitti Destefano, RG 
8978764, CPF 535.631.158-34, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
sentença, movida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o espólio réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação por Edital, da Penhora do seguinte 
bem: Terreno correspondente ao lote 15, da quadra "I W", do loteamento denominado Ninho Verde-
Gleba II, situado na zona urbana do Distrito e Município de Pardinho - Comarca de Botucatu-SP, 
medindo 15 m de frente para a Rua 175; 30 m de frente aos fundos, de ambos os lados, dividindo 
do lado direito de quem da rua olha para o imóvel com parte dos lotes 13 e 14 do lado esquerdo com 
o lote 16, e, no fundo mede 15 m e divide com o lote 10, encerrando a área de 450 m², na quadra 
formada pelas ruas: 175, 167, 168 e 174. Imóvel matriculado no Primeiro Cartório de Registro de 
Imóveis - Comarca de Botucatu - SP, sob nº 17.132, em 12 de agosto de 1993, bem como do prazo 
de 15 dias úteis para ofertar eventual impugnação à penhora, a contar após o prazo deste edital. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo 20 dias. Proc. 1016540-39. 2019. 8. 26. 0100. A Drª. Flavia Poyares 
Miranda, Juíza de Direito da 28ºV C do Foro da Capital – SP. Faz Saber a MMM Manutenção e 
Montagens Ltda - ME, CNPJ/MF Nº 02.244.330/0001-58, que Momentum Empreendimentos 
Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.493,86. referente às da taxa de 
conservação e melhoramentos do lote 11, da Quadra AU e 13 da Quadra AS do Loteamento Terras 
de Santa Cristina – Gleba V. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Salamanca Agropecuária e Participações S/A
CNPJ 08.450.409/0001-11 - NIRE 35.300.336.500

Ata de Assembleia Geral Ordinária 20 de agosto de 2020
Data, Hora e Local: Aos 20/08/2020, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada no Município de 
Bebedouro/SP, na Avenida Raul Furquim nº 181 - Centro - CEP 14701-300. Convocação e Publicação: Confor-
me anúncio de convocação entregue a todos os acionistas contra recibo. Por estarem presentes os acionistas 
representantes da totalidade do Capital Social da Companhia, conforme a assinatura do Livro de Presença de 
Acionistas convalida-se a regularidade da mesma, nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76. Todos os do-
cumentos pertinentes às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2019, bem como o relatório 
da administração já foram prévia e regularmente apresentados aos acionistas e publicados nos jornais: DOESP, 
edição de 07/07/2020, página 17 e, Empresas & Negócios, edição de 07/07/2020, página 7. Mesa: Assumiu a 
Presidência dos trabalhos o Diretor, Sr. Luiz Aparecido de Andrade, que convidou para secretariá-lo o acionista Sr. 
José Luiz de Andrade Neto. Ordem do Dia: O Sr. Presidente declarou instalada a assembleia, esclarecendo que , 
como já era do conhecimento de todos os presentes, seriam apreciadas as seguintes matérias: AGO - Assembleia 
Geral Ordinária a) Aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia, 
relativas ao exercício social de 2019; b) Destinação do resultado do exercício, de conformidade com os Artigos 
26,27,28 e 29 do Estatuto Social; Preliminarmente foi informado pela mesa aos acionistas que, a Ata será lavrada 
na forma de sumário, segundo o disposto no §1º do artigo 130, da Lei 6.404/76. Deliberações: O Presidente da 
Assembleia colocou em discussão as matérias objeto da Ordem do Dia, que os acionistas presentes representan-
do a totalidade do capital social da sociedade, por unanimidade, deliberaram da seguinte forma: a) Aprovaram 
as contas da diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019, cujos 
documentos já haviam sido regularmente apresentados pela Administração aos acionistas e também publicados, 
encontrando-se os mesmos sobre a mesa e à disposição dos acionistas. b) Aprovaram, de acordo com o artigo 26 
do Estatuto Social, o resultado apresentado de R$ 338.803,09. b-1) De acordo com o §Único do Artigo 26 do Es-
tatuto Social, o valor do prejuízo apresentado, será compensado com o saldo da conta de  Reserva Legal no valor 
de R$ 338.803,09. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a tratar e tendo todas as deliberações sido 
tomadas por unanimidade de votos, foi a seção suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, 
após lida e conferida foi assinada por todos os presentes. Assinam: Luiz Aparecido de Andrade(acionista e diretor) 
José Luiz de Andrade Neto (acionista e diretor) e Carlos Augusto de Andrade (acionista). A presente Ata é cópia 
fiel da original lavrada em livro próprio. Bebedouro, 20/08/2020. Luiz Aparecido de Andrade - Presidente; José 
Luiz de Andrade Neto -Secretário; Carlos Augusto de Andrade - Acionista. Jucesp nº 398.492/20-7 sem sessão de 
24/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secetária Geral.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004377-27.2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta Nasci 
mento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Simone Braite Campagnolli RG Nº 34.339. 
576-0, CPF Nº: 314.477.188-01, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória para cob. 
no valor de R$ 14.259,75. (Março/2019), decorrente do Instrumento Particular de Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas 
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 
do CPC), ou ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. 
Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do CPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 061/2020; Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de cartuchos de toner e tinta para impressoras, 
com fornecimento eventual e parcelado para os Departamentos da Prefeitura 
e SAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Vargem Grande do Sul - 
Entrega das Propostas: a partir de 09/10/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 26/10/2020 
às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível 
no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.
sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo 
Martins - Diretor de Licitações e Compras

Sem uma ferramenta de tecnologia, seria praticamente 
impossível gerir todo o processo de produção do campo.

Técnicos e funcio-
nários que antes se 
deslocavam ao cam-

po para ações específicas 
nas lavouras, tiveram que 
se adaptar ao acompanha-
mento remoto. Porém, nem 
todos estavam preparados 
tecnologicamente para tais 
mudanças. 

Diante do momento único 
vivido pelo Brasil e, também, 
no agronegócio mundial, a 
Agritask, empresa israelense 
que desenvolveu uma plata-
forma de gestão agronômica 
e operacional, deu suporte 
para a manutenção das 
fazendas mesmo que a dis-
tância. Sem uma ferramenta 
de tecnologia, seria pratica-
mente impossível gerir todo 
o processo de produção do 
campo e manter as cadeias 
produtivas e o contato com 
clientes e fornecedores. 

Por meio dessa platafor-
ma, a Agritask disponibiliza 
a seus clientes inúmeras 
funcionalidades desde a exe-
cução em campo até a gestão 
remota, e as integra com tec-
nologias externas utilizadas 
na agricultura, permitindo 
assim automatizar a ope-
ração, aprimorar a gestão 
e controle das atividades, 
identificar oportunidades de 
redução de custos e elevar 
a produtividade da lavoura. 

As soluções apresentadas 
atuam em todo o ciclo produ-
tivo, trazendo mais qualida-
de nas métricas e permitindo 
uma tomada de decisão 
rápida e confiável mesmo 
para quem está a milhares 
de quilômetros da fazenda, o 
que faz toda a diferença. Na 
prática, a ferramenta promo-
ve a melhoria de eficiência 
das fazendas, ajudando um 
produtor, por exemplo, a 
monitorar os problemas do 
campo e acompanhá-los com 
indicadores inteligentes. 

Os principais benefícios 
de curto prazo percebidos 
pelo produtor estão na dimi-

Tecnologia eleva eficiência operacional 
no campo durante a pandemia

Durante a pandemia causada pela Covid-19, o mercado do agronegócio também foi afetado com as 
regras de distanciamento social
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ão crescimento nos últimos 
seis meses. Em um outro 
exemplo com a Swiss Re 
Corporate Solutions, um de 
seus principais clientes do 
setor de seguros agrícolas, a 
empresa auxiliou no monito-
ramento de 90.000 hectares, 
permitindo uma redução de 
60% no número de técnicos 
a campo e mantendo a efici-
ência no controle de risco. 

“Considerando os impac-
tos, limitações e desafios 
que a pandemia da Covid-19 
trouxe às seguradoras, a 
parceria com a Agritask foi 
um valioso suporte para a 
gestão e avaliação da car-
teira de seguros de milho 2ª 
safra. Os dados fornecidos 
nos possibilitaram um novo 
entendimento sobre a situ-
ação dos riscos, permitindo 
novas tomadas de decisões, 
mesmo sem a tradicional 
vistoria de campo realizada 
por peritos”, explica Danilo 
Jacomini, subscritor de ris-
cos da Swiss Re. 

Segundo dados de uma 
pesquisa realizada pela con-
sultoria global de gestão e es-
tratégia Boston Consulting 
Group, 45% dos agricultores 
brasileiros afirmaram que 
planejam investir mais em 
automação e sensoriamento 
remoto depois que a pande-
mia passar. 

De acordo com o VP Global 
de Vendas da Agritask, Amir 
Szuster, “as funcionalidades 
oferecidas pela ferramenta 
permitem que diferentes 
empresas do agronegócio 
possam finalmente integrar 
diversas tecnologias de agri-
cultura de precisão em uma 
única plataforma, capaz de 
transformar dados em in-
formação para uma melhor 
tomada de decisões, mesmo 
com a redução de acesso di-
reto às fazendas em tempos 
de pandemia”. 

Fonte e mais informa-
ções: (https://start.agritask.
com/).

nuição do uso de defensivos 
agrícolas e na redução de 
ineficiências operacionais 
que comprometem a pro-
dutividade da lavoura, como 
fertilidade do solo, falhas 
de plantio, má qualidade de 
execução de operações me-
canizadas e planejamento de 
atividades sem observância 
do clima com impacto no 
crescimento das plantas. 

Para empresas que pos-
suem escritórios distantes 
ou a sede administrativa a 
dezenas ou centenas de qui-
lômetros de uma área de pro-
dução, o acompanhamento 
remoto por meio de uma 
única plataforma que ofe-
rece gestão de todo o ciclo 
de produção - uma espécie 
de “sala de comando” - é um 
serviço essencial. É o caso 
da Agropecuária Fazenda 
Brasil (AFB) que utiliza a 
ferramenta há alguns anos 
e possui três fazendas de 
produção agrícola distribu-
ídas na região do Vale do 
Araguaia (MT). 

Para o engenheiro agrô-
nomo e gerente geral da 
AFB, Handerson Paulo da 
Cruz, os resultados com a 
tecnologia oferecida pela 
plataforma são significati-
vos. “Utilizamos a Agritask 
em nossos cultivos de soja, 

milho, algodão e feijão. Ao 
longo desses anos de par-
ceria, já concluímos que a 
ferramenta nos traz bons 
resultados com o auxílio na 
tomada de decisão propor-
cionando economia e uso 
eficiente de insumos, e, con-
sequentemente, o aumento 
de produtividade em nossos 
campos. As funcionalidades 
são de fácil utilização, tanto 
por nossos colaboradores 
técnicos de campo, quanto 
pelos nossos gerentes nas 
fazendas”, explica. 

“O grande diferencial da 
Agritask no campo, prin-
cipalmente nessa época 
inesperada de pandemia, é 
que tanto eu como gestor 
da agricultura do grupo AFB 
quanto nossa diretoria pode 
acompanhar a distância o 
que está acontecendo em 
nossas fazendas e talhões, 
auxiliando e compartilhando 
as informações e decisões 
planejadas e/ou executa-
das”, complementa Han-
derson Cruz. É importante 
destacar que ao contrário da 
crise econômica gerada pela 
pandemia, o país terá safra 
recorde de grãos em 2020, 
projetada em torno de 250 
milhões de toneladas. 

Mesmo diante da cri-
se, a Agritask dobrou seu 
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 09 de outubro de 20206

Sempre que observamos em um vídeo a existência 
de elementos não pertencentes à realidade do 
ambiente registrado, por exemplo, existe então 

a aplicação da realidade aumentada nesse projeto. 
Ramon Ferreira, sócio fundador da GoEPIK, empresa 
que atua com soluções para transformação digital e 
integra a Associação Brasileira de Internet Industrial 
(ABII), explica mais sobre essa incrível tecnologia. "A 
realidade aumentada se desenvolveu muito ao longo 
dos últimos anos, oferecendo oportunidades reais de 
utilização na indústria", diz. 

 
A tecnologia, realiza a integração do mundo virtual 

ao mundo real. Ela permite a sobreposição de objetos 
gerados por computador em um ambiente real, por meio 
de um dispositivo de visualização (smartphone, tablet 
ou óculos especiais). A partir disso, é possível interagir 
com estes elementos virtuais em diversas atividades. 

Aplicar essa tecnologia é estar investindo e se 
preparando para o futuro que será comandado pela 
indústria 4.0, na qual pessoas, máquinas e produtos 
trocam informações e dados em tempo real por meio 
da integração de tecnologias digitais aos já conhecidos 
processos industriais.

 
Quais são as suas aplicações - Ramon explica 

que pela acessibilidade, algumas empresas adquirem 
a realidade aumentada sem possuírem um propósito 
real. Apenas como uma ferramenta complementar 
que traz o “status de inovadora” à sua reputação. Em 
contrapartida, empresas dos mais diversos segmentos 
encontram na realidade aumentada uma ferramenta 
de grande potencial de produtividade. Para essa tec-
nologia destacam-se quatro funcionalidades principais: 

A realidade aumentada possui inúmeras funções e pode ser utilizada a partir de vários dispositivos. Entre todas as tecnologias habilitadoras da 
indústria 4.0 se mostra a mais acessível. Mas embora seja acessível, ainda precisa da devida divulgação no meio industrial como 

ferramenta para auxiliar empresas de todos os segmentos. Sua finalidade não se limita ao meio industrial. 

ferraMenta para auxiliar eMpreSaS de todoS oS SegMentoS

Freepik

dados como temperatura e a validade das peças, 
por exemplo.

realidade aumentada e a indústria 4.0
 
Apenas a utilização da realidade aumentada não de-

fine por si só que uma empresa é adepta da indústria 
4.0. A realidade aumentada é apenas uma tecnologia 
complementar. Ela faz parte dessa inovação, pois traz 
visibilidade à informação, essa que pode (e deve) ser 
complementada por outras tecnologias, como a IoT e a 
inteligência artificial. Tecnologias essas que trazem aos 
equipamentos uma gama ainda maior de informações 
a serem exploradas pela realidade aumentada. 

"É uma tecnologia que você pega com a mão e apren-
de com ela, é bastante prática. Qualquer pessoa pode 
utilizar, por isso é bem diferente de tecnologias mais 
complexas, como a machine learning por exemplo", 
acrescentou Ramon.  Entre os ganhos da realidade 
aumentada na indústria estão o aumento da produtivi-
dade, a redução de custos, a redução de tempo para a 
manutenção e inspeção de equipamentos nas fábricas, 
e a ajuda no controle da produção.

 
o momento da tecnologia no Brasil - O cenário 

brasileiro deve ser encarado como oportuno para aque-
les que ainda não iniciaram a implantação da tecnologia, 
mas pensam em adequá-la. O país está tecnicamente 
atrás dos EUA e grandes potências europeias em ter-
mos de usabilidade, pois há menos investimento na 
área. “É um processo natural, dada a necessidade de 
importação de recursos”, explica Ramon. 

 
O Brasil vive uma dualidade, pois existem empre-

sas que não fazem ideia da existência da tecnologia. 
Porém existem empresas completamente adequadas 
aos padrões tecnológicos da indústria 4.0. O país 
segue um ritmo ascendente de adoção, que mostra 
claramente que aqueles que não se adequarem, 
poderão perder oportunidades reais de negócio 
muito em breve. 

 
a acessibilidade - A acessibilidade é uma das 

grandes vantagens da realidade aumentada, que fazem 
dela uma grande oportunidade de ferramenta auxiliar. 
Conforme destacado por Ramon, as tecnologias preci-
sam se tornar mais fáceis e acessíveis, pois essa é uma 
tendência natural da evolução tecnológica. Fornecedo-
res que não pensarem dessa forma, ficarão obsoletos. 
A GoEPIK oferece soluções gratuitas para fomentar 
a utilização e divulgar o potencial da tecnologia e o 
projeto da empresa, que se destaca por ser a primeira 
no setor a oferecer soluções do gênero no país. 

 
o futuro da realidade aumentada - Ramon 

diz que ainda não é possível dizer com certeza 
quando a tecnologia será imprescindível, mas que 
se uma empresa deseja se adequar à indústria 4.0, 
então sua utilização será indispensável. O mercado 
está atento às novidades tecnológicas e isso inclui 
a concorrência. "Abrir o leque de oportunidades 
é necessário, pois a inovação é o caminho para a 
prosperidade de qualquer negócio". Fonte e mais 
informações: (www.abii.com.br).
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realidade auMentada na indúStria: 
QuaiS oS ganhoS e aplicaçõeS

 • Treinamentos: simular situações com o auxílio 
da realidade aumentada é uma grande vantagem 
daqueles que a utilizam para o treinamento de 
profissionais; 

 
 • Medir objetos: a inteligência por trás da realidade 

aumentada permite que o usuário faça medidas de 
objetos, simplesmente ao apontar a câmera de um 
dispositivo para a objeto em questão. 

 • Acelerar a curva de aprendizado: o aprendizado 
se torna mais ágil, visto que a tecnologia permite 
que o usuário conheça seu objeto de estudo em 
detalhes minuciosos.

 • Melhorar a visibilidade da informação: a infor-
mação se torna mais acessível e rica em detalhes, 
pois basta mirar o dispositivo ao objeto para obter 
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Um novo mundo 
(ainda) é possível?

O FMI e outras 
organizações apontam 
que a economia 
mundial encolherá 
consideravelmente em 
2020

E que, provavelmente, 
enfrentemos “espas-
mos” dessa crise nos 

anos seguintes, mas nem 
todo mundo será atingido 
da mesma forma. O Coro-
navírus, atingiu a Ásia e a 
Europa com uma força avas-
saladora, colocou de joelhos 
a gigante China e obliterou 
as tradicionais economias 
europeias. Vimos a maior 
economia do planeta ser 
duramente golpeada pelos 
efeitos da pandemia. É 
a maior crise econômica 
desde a Grande Depressão 
de 1929.

Entretanto, embora o 
vírus não dependa de ques-
tionários socioeconômicos 
para se espalhar, todos os 
dados apontam para uma 
verdade que a gramática 
neoliberal que domina o 
debate público atualmente 
tenta silenciar: são os mais 
pobres, de novo, que vão 
pagar a conta. Os Estados 
Unidos que, entre o clube 
dos mais ricos, têm os piores 
índices de pobreza, ao se 
tornar o epicentro da pan-
demia, mostrou ao mundo 
que o Coronavírus não é 
tão democrático quanto se 
imaginava.

A população negra é a 
parcela que mais sofreu 
com os efeitos da pande-
mia nos Estados Unidos, 
não porque exista algum 
componente biológico que 
faça com que os negros 
sejam mais suscetíveis ao 
contágio, mas porque existe 
um enorme problema so-
cioeconômico. Ou seja, os 
negros são maioria entre 
os mais pobres e, portanto, 
não têm condições de fazer 
um distanciamento social 
efetivo (alguém precisa 
trabalhar, não é mesmo?), 
nem tampouco têm acesso 
a um tratamento de saúde 
eficiente quando contami-
nados.

No Brasil, o vírus encon-
trou uma realidade ainda 
mais cruel. Durante o auge 
da pandemia vimos cemité-
rios superlotados, filas de 
ambulâncias em busca de 
UTI, filas de pessoas deses-
peradas para ter acesso ao 
dinheiro do auxílio emer-
gencial, vimos também des-
vio da verba destinada ao 
combate à pandemia, ações 
de despejos, demissões em 
massa, violência policial 
(acompanhada do velho 
racismo) e fechamento de 
várias empresas.

Diante desse caos, os mais 
pobres novamente se viram 
sozinhos, abandonados à 
própria sorte e diante de 
uma escolha impossível: 
ou se expõem ao vírus, 
arriscando suas vidas e de 
suas famílias, engrossando 
o número de vítimas da 
Covid-19, ou enfrentam 
“com a cara e a coragem” as 
consequências econômicas 
da crise.

A pandemia, além da 
nossa imensa desigualdade, 
escancarou outro ponto 
particularmente preocu-
pante, a aparente falta de 
imaginação dos governan-
tes e de uma parcela signi-
ficativa da população. 

Como a nossa sociedade, 
capaz de feitos fantásticos 
como a chegada à lua e a 
realização de mega cons-
truções impressionantes, 
não consegue imaginar um 
mundo onde seres huma-

nos não precisem escolher 
entre morrer de fome com 
o desemprego ou terem 
suas vidas ceifadas pela 
pandemia? Sobre este ques-
tionamento, vem a gritaria: 
isolamento social é privi-
légio! Mais um sintoma da 
morte do bom senso e com 
ele parte da nossa própria 
humanidade.

Como pode uma necessi-
dade tão urgente ser inter-
pretada como privilégio? 
Claro que a desigualdade 
grita aos nossos olhos e ex-
põe o fato de que apenas um 
pequeno grupo consegue 
ter acesso pleno à saúde, 
educação, moradia e entre-
tenimento, mas interpretar 
o acesso a uma condição 
digna de existência como 
privilégio, como regalia, só 
nos enfraquece enquanto 
grupo social e nos impede 
de ver a origem do pro-
blema e, mais importante, 
superá-lo.

O fato de algumas pessoas 
terem acesso a direitos tão 
básicos, como a possibilida-
de de se proteger da maior 
crise sanitária dos últimos 
cem anos, não deveria ser 
o problema. O problema 
deveria ser fato da nossa 
sociedade ser incapaz de 
(ou sequer tentar) garantir 
que esse direito seja univer-
sal. Utopia? 

Pode ser, mas ambicionar 
uma nova sociedade deveria 
ser mais cativante e capaz 
de mobilizar mais paixões 
do que o aceite (e mesmo 
a defesa) dessa distopia 
que decidimos chamar de 
“realidade”, onde o tecido 
social se desfaz, a natureza 
é desprezada, minorias são 
massacradas, onde os seres 
humanos não podem viver 
de forma plena (já que não 
vivem, apenas sobrevivem), 
pois precisam pagar os bo-
letos (quando dá) e o seu 
valor social é medido em 
likes e/ou pela sua capaci-
dade de consumir.

J.R.R. Tolkien, o autor de 
“O Senhor dos Anéis”, em 
um ensaio no qual defen-
de de forma primorosa o 
valor literário e social das 
“histórias de fadas” (fruto 
de uma palestra ministrada 
em 1939, na Escócia), rea-
gindo aos detratores deste 
gênero, sublinhou a falta de 
imaginação das obras de fic-
ção científica da época que, 
em geral, mesmo diante 
de uma sociedade repleta 
de coisas repugnantes e 
terríveis como “o barulho, 
o fedor, a crueldade e a 
extravagância do motor de 
combustão interna” eram 
incapazes de ir “além da es-
plêndida ideia de construir 
mais cidades do mesmo tipo 
em outros planetas”. Essa 
carapuça nos serve muito 
bem, infelizmente. 

Apesar dos horrores a que 
somos expostos, seguimos 
incapazes de imaginar uma 
outra realidade, com outras 
regras, com outros valores. 
Enfim, que a experiência 
de sermos “testemunhas 
oculares da história” nos 
torne capazes de desenvol-
ver uma imaginação que vá 
além do óbvio, não apenas 
para elaborar histórias 
maravilhosas sobre o Belo 
Reino, como o fez o criador 
da Terra Média, mas para 
efetivamente desenvolver-
mos uma nova sociedade. A 
frase é batida, eu sei, mas a 
obviedade não reduz a sua 
importância. Um novo mun-
do é possível, ou melhor, é 
urgente e necessário.

(*) - É especialista em Metodologia do 
Ensino de História, professor 

dos cursos de Letras e História 
do Centro Universitário 

Internacional Uninter.

Gladisson Silva da Costa (*)
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Porto de 
Santos 
tem novo 
regulamento 
de uso 
das suas 
instalações  

A Santos Port Authority 
baixou o novo Regulamento 
de Exploração do Porto de 
Santos (REP), que estabe-
lece os princípios gerais e 
condições de funcionamen-
to e exploração do Porto por 
pessoas jurídicas e físicas. 
Segundo o diretor de Ope-
rações da SPA, Marcelo Ri-
beiro, a normativa anterior 
passou por revisão para 
aprimoramentos impor-
tantes ao funcionamento 
do Porto: “O Regulamento 
começou a ser revisado no 
ano passado, com a criação 
de um grupo de trabalho 
para elaborar o documento. 
A simplificação deve cola-
borar para o funcionamento 
eficiente e racional das ins-
talações portuárias”.   

 O objetivo do novo REP 
é simplificar as normas e fa-
cilitar a consulta pelos usu-
ários. A implantação desta 
nova normativa alinha-se 
às diretrizes do Programa 
de Desburocratização do 
Ministério da Infraestrutu-
ra, aprimorando a disponi-
bilidade e integração das 
informações. Disponível 
no site, o Regulamento 
moderniza a consulta das 
regras, ao permitir que o 
usuário acesse, a partir de 
hiperlinks do próprio texto, 
documentos que norteiam 
o uso e funcionamento do 
Porto.   

 O novo REP também está 
adequado em relação às 
regulamentações estabe-
lecidas como, por exemplo, 
as normas para atracação 
de navios (atualizadas 
neste exercício, após 40 
anos), que trazem regras 
mais claras e estão conso-
lidadas em um documento 
único, para melhor aten-
dimento do usuário.  Para 
consultar o Regulamento 
de Exploração do Porto 
de Santos, visite a página 
(www.portodesantos.com.
br), clique em “Acesso à 
informação” e, depois, em 
“Documentação”. 

Luana Menegat (*) 

Veio para revolucionar 
a forma como a gente 
paga hoje, no Brasil. 

Não existe restrição de quem 
poderá utilizar o PIX, então 
transações entre pessoas fí-
sicas, entre pessoas jurídicas 
e até mesmo para efetuar 
pagamento de impostos. E 
os impactos para as micro 
e pequenas empresas será 
significativo.

Como não existe limitação 
das transações que você pode 
fazer, vai poder pagar contas 
diversas, até mesmo com QR 
code, transferências, impos-
tos, o que for. Ele retoma o 
princípio básico de pagamento, 
alguém quer receber e alguém 
quer pagar. O PIX resolve isso, 
ele faz uma conexão de uma 
conta para outra de uma forma 
linear, sem intermediações na 
operação. A digitalização nas 
empresas, que é essencial, 
recebe reforço desse meio de 
pagamento, afinal para poder 
fazer um PIX ainda é preciso 
ter saldo na conta, então ele 
funciona como um cartão de 
débito. 

O PIX faz a conexão de uma conta para outra de uma forma 
linear, sem intermediações na operação.
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O impacto do PIX para as 
pequenas e médias empresas
Chegou o PIX, uma nova forma de fazer transferência para qualquer banco ou instituição de pagamento 
em que você possa ter conta digital, a qualquer dia, hora, incluindo feriados e é muito mais prático do 
que TED ou DOC

tem saldo em conta, rece-
ber pagamentos de clientes 
por meio de PIX elimina a 
inadimplência, o que para as 
PMEs representa um grande 
benefício. Além do mais, o 
recebimento efetivo do valor 
na conta de destino ocorre 
em até 10 segundos, isso 
garante que a empresa te-
nha dinheiro para giro, nada 
mais de imensas quantias a 
receber futuramente. 

É claro que esses grandes 
benefícios estão atrelados 
à medida de vezes que o 
cliente utiliza o PIX para 
efetuar o pagamento do 
produto ou serviço, por isso 
é tão importante que Micro e 
Pequenas empresas insistam 
e incentivem essa transição 
digital. Se essa mudança no 
meio de pagamento está aí, 
peça sua chave do PIX junto 
à sua instituição financeira 
onde tem conta. O mundo 
é digital e você não pode 
mais ser analógico, nem as 
pequenas empresas ou os 
microempreendedores.

(*) - É CEO da Razonet Contabilidade 
Digital (www.razonet.com.br).

É uma nova forma de trans-
ferir recursos. Transações 
entre pessoas físicas serão 
gratuitas e entre pessoas 
jurídicas terá um custo, mas 
será menor do que o do TED 
e DOC. Vai reduzir custos e 
mudar a forma de relacio-
namento com fornecedores 
e clientes. Essa revolução já 
começou. Mais de 3 milhões 
de pessoas acessaram a 
chave do PIX só no primei-
ro dia. Esses consumidores 
não podem sair do radar da 

empresa, então se informe 
porque vai ser, mais ou me-
nos, como os pagamentos 
feitos via QR code em maqui-
ninhas do comércio hoje em 
dia. No QR code do PIX cada 
compra ou serviço prestado 
gerará um QR code único. 
Futuramente será possível 
pagar por biometria e face id. 

E qual o impacto direto que 
isso traz para o meu pequeno 
negócio? Como o PIX ainda 
funciona só com operações 
de transferência de quem 

Lucas Atanazio Vetorasso (*)    

Hoje, com as informações 
sendo consumidas tão rapi-
damente através de meios 
digitais juntamente a tantas 
formas de comunicação, tor-
nou-se latente a necessidade 
de alma e personalidade em 
negócios para que se tornem 
sólidos e duradouros. As 
ações de marketing de dez 
anos atrás eram vistas de 
forma muito mais imperativa. 
Beba, coma, faça, compre. 
Quase que uma tentativa 
de hipnose. Mas por que 
funcionava? A monopoli-
zação era muito mais fácil. 
Em relação aos dias em que 
vivemos, havia poucos canais 
de comunicação de grande 
alcance, realmente massivos. 

Na era da tecnologia, as 
opções de compra se amplia-
ram juntamente à mudança 
de público-alvo, o comporta-
mento e os hábitos de con-
sumo. A força do Antropo-
centrismo, ou seja, o homem 
como “centro” do universo 
tem impactado diretamente 
na maneira como devemos 
gerir nossos negócios. Hoje, 
dependemos muito mais da 
aceitação do público para 
o sucesso de um empreen-
dimento. A gestão deve ser 
voltada para a adequação e 
entendimento de quais são os 
desejos, valores, aspirações, 
aceitações e rejeições do 
público-alvo desejado. 

Não é à toa que as campa-
nhas de marketing passaram 
de imperativas para “Beba o 
sabor da felicidade”, “Amo 
muito tudo isso”, entre tan-
tos outros exemplos com 
foco no intangível. Separei 
algumas dicas para que você, 
administrador, possa enten-
der as velozes e constantes 
mudanças de comportamen-
to de seu público-alvo, acom-
panhando-o nesta jornada 
sem perder espaço em seu 
mercado. 
	 •	Coisa de pele - Costu-

mávamos dizer que uma 
pessoa insatisfeita era 
capaz de influenciar mais 
10 e atrapalhar o cresci-
mento de um negócio. 
Hoje esse número pode 
ser multiplicado por 100, 
por 1.000, por 10.000. O 
poder dado pelas redes 
sociais acaba ajudando 
pequenos empreendedo-
res a criar consumidores 
fiéis mais rapidamente, 

Conheça dicas para entender o 
marketing do século XXI
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Na era da tecnologia, as opções de compra se ampliaram 
juntamente à mudança de público-alvo.

guém ou alguma coisa 
irá mudar o seu negócio, 
então é melhor que seja 
você. Uma visão focada 
no cliente ajudará sua 
empresa a identificar 
problemas rapidamente 
e entregar mais valor. 
Faça constantemente 
essa pergunta: o que 
meu negócio oferece 
que o dinheiro não pode 
comprar? É esse o foco 
principal desse novo 
marketing. 

	 •	A mudança ocorre de 
dentro - A mudança de 
comportamento do pú-
blico-alvo não é apenas 
mudança de hábito de 
consumo. São envolvi-
dos fatores culturais, 
tecnológicos, educati-
vos. É uma nova geração. 
Novos consumidores es-
colhendo como querem 
gastar seu dinheiro. A 
mudança comporta-
mental envolve toda 
uma geração. Lembre-se 
que seus funcionários 
e colaboradores fazem 
parte desta vicissitu-
de. É aqui que entra a 
nova forma de gestão. A 
gestão participativa na 
empresa pretende pro-
mover o conceito de co-
laboração e cooperação 
integral. Estimular que 
todos os funcionários 
contribuam com suas 
ideias, liberdade que 
aumenta a motivação e 
comprometimento de 
todos, além de tornar 
o ambiente fértil em 
soluções inovadoras. 

(*) - É CEO do Grupo ATNZO e 
Imortal da Academia Brasileira de 

Escritores possui mais de 1400 
franquias na conta.

mas também é capaz de 
difundir críticas e expor 
situações que trarão risco 
ao crescimento de seu 
negócio não somente em 
uma proporção maior, 
mais em um tempo muito 
mais veloz. A dica aqui 
é: “o cliente tem sempre 
razão”, mesmo quando ele 
não tem. 

	 •	Conheça seu públi-
co-alvo - Negócios são 
estratégias. Seu negócio 
não é o que você vende, 
mas sim para quem você 
vende. Uma pesquisa 
realizada nos EUA  ouviu 
cerca de 1.000 pessoas 
respondendo a seguinte 
pergunta: “Você se lem-
bra de uma experiência 
de compras nos últimos 
seis meses que tenha sido 
ótima, no sentido de que 
essa experiência lhe tenha 
dado prazer e o tenha 
surpreendido de algum 
modo?”. 

  Clientes entre 18 e 30 anos 
focam na experiência, ou 
seja, um drink especial, 
um produto exclusivo, um 
local novo, dentre tantos 
outros possíveis exem-
plos. Já clientes entre 30 
e 50 anos, focam no aten-
dimento. Sim, com certeza 
você já se sentiu mal em 
um local onde o atendi-
mento deixava a desejar. 
Consumidores mais exi-
gentes não costumam dar 
segunda chance. Portanto 
conheça seu público-alvo 
e se esforce para atender 
as suas expectativas. 

	 •	Não tenha medo da 
mudança - Ter medo de 
mudança é se fadar ao 
fracasso. O Mundo não 
anda mais, ele corre. Al-


