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Tremores, aumento da pressão arterial, insônia, dor de cabeça, 
irritabilidade e aceleração do ritmo cardíaco. Esses são alguns dos 
sintomas mais frequentes de um episódio de estresse, problema que 
afeta mais de 90% da população no mundo, segundo a OMS. Natália 
Reis Morandi, psicóloga da Rede de Hospitais São Camilo de São Pau-
lo, reforça a importância de inserir hábitos mais saudáveis na rotina 
diária para evitar problemas graves, como doenças cardiovasculares 
e depressão, entre outros transtornos.   

7 hábitos diários de combate ao estresse

Estudo realizado pela Page Personnel, consultoria global de recruta-
mento, com mais de 1.400 executivos de RH em regiões de todo o País, 
apontou que nove em cada dez profissionais são contratados pelo perfil 
técnico, mas demitidos pelo comportamental. A pesquisa revela o quanto 
o comportamento no trabalho e fora dele pesa na carreira profissional. 
Para o consultor empresarial e especialista em governança corporativa 
Marcelo Camorim (*), os bons modos podem sim definir o sucesso pro-
fissional ou não de alguém. Você é um profissional altamente qualificado 
com formação técnica invejável, possui graduação em instituição de 
renome, pós-graduação, MBA e experiência em outra empresa.   

Educação e bons modos sempre ajudam

Não há como questionar o choque econômico e operacional propor-
cionado pela chegada do novo Coronavírus, principalmente se contex-
tualizarmos a discussão sob a ótica de pequenas e médias empresas. 
Pensando em oferecer meios para auxiliar a contenção de gargalos 
ocasionados pelo período de pandemia, ações governamentais foram 
conduzidas em prol da estabilidade de um segmento extremamente 
importante para a manutenção de empregos e o próprio andamento 
da economia nacional.   

A sobrevivência das PMEs
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Negócios em Pauta

Graduação no Exterior
A Fundação Estudar acaba de abrir as inscrições para o 

'Prep Estudar Fora', iniciativa gratuita que prepara jovens 
talentos dos ensinos público e privado para os processos se-
letivos de universidades norte-americanas. Os interessados 
em receber a mentoria individualizada com especialistas 
em applications, apoio financeiro, preparação para testes 
e apoio com a documentação de candidatura, já podem 
se inscrever em: (https://materiais.estudarfora.org.br). O 
candidato precisa estar no 2° ou 3° ano do ensino médio, 
com alto desempenho acadêmico, um histórico relevante de 
participação em atividades extracurriculares e demonstrar 
domínio do inglês.    Leia a coluna completa na página 3
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As Novas Fronteiras do Entretenimento 
Familiar

@Na próxima terça, dia 27, VIX, plataforma de conteúdo 
digital, realiza o webinar "As Novas Fronteiras do Entre-

tenimento Familiar" com a participação de Adriana Naves, 
Head de Distribuição de Conteúdo para América Latina da 
Roku, e Rafael Urbina, CEO da VIX. A conversa - em torno 
dos temas serviços de streaming e VOD – será mediada pelo 
jornalista Leonardo Araujo, especializado em marketing e 
mídias sociais. “Na Roku, acreditamos que estamos vivendo 
a era do streaming e a nossa principal missão é justamente 
levar streaming de uma forma acessível para todos. Por conta 
da pandemia e dos novos hábitos, esse processo acelerou e 
ganhou grande destaque no Brasil em 2020”, conta Adriana 
Naves, da Roku, a plataforma de streaming para TV #1 dos 
Estados Unidos que chegou ao país neste ano. O webinar 
acontece na terça-feira, 27 de outubro, às 18h. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://forms.gle/
wvjThjX6rcvWKJmL9.   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

A Super Friday, antes chamada 
por nós de Black Friday, é a data 
mais esperada por consumidores 
e empreendedores, 
principalmente para as lojas 
virtuais que tem a média de 16% 
de crescimento ao ano.

E vale ressaltar que este ano superou 
todas as expectativas de crescimen-

to com a taxa de 48% em relação ao 
mesmo período de 2019. 

O aumento significativo do e-commer-
ce foi possível por conta das mudanças no 
consumo em decorrência da pandemia. 
Com o isolamento social, muitos gastos 
reprimidos que antes eram utilizados com 
passeios, viagens e restaurantes, foram 
direcionados para o comércio virtual. 
Com isso, a internet teve sua aplicação 
expandida para diferentes usos, desde 
aulas, reuniões de trabalho, e principal-
mente, para o ato de comprar. 

Ou seja, podemos dizer que esse foi o 
espaço promissor para muitas áreas no 
meio digital. E claro, o e-commerce tam-
bém se beneficiou muito desta realidade. 
Por isso, é importante prestar atenção 
na Super Friday, e também, em outras 
datas comemorativas que podem trazer 
benefícios para o seu estabelecimento. 

Atualmente, estamos vivendo em um 
cenário promissor para muitas áreas, 
e não seria diferente para diferentes 
setores da economia e, é por isso, que 
você precisa preparar seu estabeleci-
mento para essa grande oportunidade. 

Sabendo dessas informações é pos-
sível se preparar para a data e ter uma 

A Super Friday pode ser a solução 
para alavancar seus negócios virtuais

participação mais assertiva e um bom 
desenvolvimento financeiro e reconhe-
cimento do seu empreendimento. Mas 
para decisões mais assertivas, segue 
uma lista de ações que podem te ajudar 
no sucesso desta data: 
 1 Fazer levantamento dos produtos 

que mais venderam no mesmo 
período dos anos anteriores, isso 
ajuda a organizar o estoque e saber 
em qual demanda deve investir com 
mais ênfase. 

 2 Utilize a ferramenta Google Trends 
de pesquisa de palavras para ter 
conhecimento das palavras-chave 
mais procuradas na ferramenta de 
busca, desse modo, é possível saber 
quais termos são mais pesquisados 
no site de busca, e ajuda a compre-
ender o seu consumidor. 

 3 A partir de então, planejar o esto-
que baseado nos dados dos anos 
anteriores e também, das pesquisas 
realizadas. 

 4 Foque no atendimento, disponibi-
lize um canal para tirar dúvidas, e 
não esqueça de deixar essa rede 
aberta no pós-venda. Essa comu-
nicação ajuda muito no bom rela-

cionamento, e ajuda a transformar 
o consumidor em um cliente fiel, 
além dele indicar o seu estabele-
cimento para outras pessoas, com 
base em sua experiência. 

 5 A aparência do seu endereço virtual 
também é muito importante, você 
precisa "transmitir confiança", o 
consumidor precisa sentir confian-
ça no local que está comprando, 
por isso, deixa à vista o CNPJ da 
empresa, história e também ative o 
"Https", o código de segurança crip-
tografada para que seu consumidor 
e o Gloogle indexe o endereço como 
site seguro. 

Seguindo essas dicas, você vai ter 
grandes chances de ter um resultado 
proeminente nesta Super Friday. Além 
de ter a oportunidade de renovação 
de estoque, você pode aproveitar para 
ter uma análise de quais produtos têm 
verdadeiras chances de fazer sucesso 
no Natal, e preparar estoque e nego-
ciar com seus fornecedores, para que 
consiga dar um desconto maior para 
seus clientes e também, uma receita 
maior para seus negócios. 

(Fonte: Renato Galletti é gerente de marketing e 
inside sales da Yapay, unidade de negócios da 

Locaweb dedicada a transações online 
(www.yapay.com.br).

MAIS ATIvOS, ExIGENTES, 
CONECTADOS E DECIDIDOS

TERCEIRA IDADE 
DESEjA ExPERIêNCIA DE 

CONSuMO E ChAMA 
ATENçãO DAS MARCAS

    Leia na página 6
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Pelé: rei desde jovem
O dramaturgo Nelson Rodrigues se 

referiu ao jogador da seguinte forma 
em uma crônica sobre o jogo entre 
America e Santos: “O que nós cha-
mamos de realeza é, acima de tudo, 
um estado de alma. E Pelé leva sobre 
os demais jogadores uma vantagem 
considerável: - a de se sentir rei, da 
cabeça aos pés. Quando ele apanha 
a bola e dribla um adversário, é como 
quem enxota, quem escorraça um 
plebeu ignaro e piolhento”.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/terceira-idade-deseja-experiencia-de-consumo-e-chama-atencao-das-marcas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/as-novas-fronteiras-do-entretenimento-familiar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-a-26-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-24-a-26-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/especialista-recomenda-7-habitos-diarios-de-combate-ao-estresse/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-sobrevivencia-das-pequenas-e-medias-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/educacao-e-bons-modos-sempre-ajudam-inclusive-na-carreira-profissional/
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Sete vantagens de uma loja 
virtual para seu negócio

Desde que a pandemia do Corona-
vírus (Covid-19) chegou ao Bra-
sil, houve uma grande mudança 

na forma de consumir, entre elas o 
aumento nas compras online. Por conta 
do isolamento social, o consumo migrou 
para o digital, e como consequência, 
houve o aumento no número de lojas 
virtuais. Segundo Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico (ABComm), 
desde o início da pandemia, mais de 
107 mil lojas aderiram à venda online 
de seus produtos, o que fez o número 
desse tipo de negócio quase dobrar, 
passando de 135 mil lojas ativas para 
242 mil. Ou seja, a cada um minuto, 
uma loja é aberta na internet.

O crescimento do e-commerce pode 
ter sido alavancado por conta das lojas 
físicas estarem fechadas, mas há inúme-
ras diferenças entre a loja física e virtual 
que, além de beneficiar e trazer comodi-
dade ao consumidor, também favorece 
o empreendedor. O online proporciona 
ao cliente diversas possibilidades, como 
comparar valores de produtos em várias 
lojas, pesquisar novidades e tendências. 
Segundo pesquisa sobre os impactos 
da pandemia no comportamento do 
consumo do brasileiro, realizada pelo 
Instituto Locomotiva, o interesse dos 
consumidores em fazer compras onli-
ne, alavancado pelo isolamento social, 
deverá permanecer após a pandemia 
da Covid-19.

O levantamento mostra que 50% 
dos entrevistados que frequentavam 
livrarias e papelarias não fariam mais 
questão de ir às lojas físicas depois da 
quarentena. Em relação a lojas de ar-
tigos para crianças, o percentual é de 
49%, a perfumarias e petshops, de 44%; 
a lojas de departamento e shopping 
centers, de 41%; e a lojas de material 
de construção, de 38%.

"É importante reforçarmos o poten-
cial que o e-commerce pode ter para 
o seu negócio e os benefícios que pro-
porcionam para seus clientes. Como o 
consumidor enxerga um novo meio de 
fazer compras, o mercado online tende 
a continuar crescendo por conta dessa 
facilidade e possibilidade infinita que a 
internet tem de entregar produtos de 
qualquer lugar para qualquer lugar", 
conta Lívia Lampert, gerente de marke-
ting e produto da KingHost, empresa 
de soluções digitais.

Por isso, a especialista preparou algu-
mas dicas das principais vantagens de 
abrir uma loja online. Confira abaixo:

1. Funcionamento de 24 horas por 
dia

O e-commerce permite estar em funcio-
namento de 24 horas por dia, sete dias por 

4. Pluralidade nas formas de 
divulgação

A possibilidade de diversas formas 
de divulgação facilita para que seus 
clientes possam acessar sua loja virtual 
com maior agilidade e rapidez. Basta ter 
um smartphone com conexão à internet 
para acessar o seu site e começar a 
realizar as compras em qualquer lugar. 
Você pode investir em uma comunicação 
massiva na internet, com soluções como 
o e-mail marketing, técnicas de SEO, 
marketing de conteúdo e redes sociais.

5. Menor custo
O custo para manter uma loja física 

geralmente é bastante elevado. Como alu-
guel, funcionários, energia, manutenção 
e muitos outros gastos. Já em uma loja 
virtual, os custos podem, muitas vezes, 
ser reduzidos e permitem que você invista 
os valores em melhorias, capacitação do 
site ou criação de novos produtos.

6. Pedidos processados com maior 
facilidade

A gestão das vendas de uma loja virtual 
é mais prática e organizada do que a de 
uma loja física. As informações sobre to-
dos os pedidos ficam agrupadas em uma 
área dedicada da plataforma da loja. Por 
lá, é possível fazer um controle cuidadoso 
de cada pedido feito. As informações são 
acessíveis e detalhadas, permitindo que 
todas as etapas do pedido fiquem regis-
tradas no mesmo lugar. Isso diminui as 
chances de erro, oferecendo segurança 
para você e o consumidor.

7. Expandir mix de produtos
Uma loja física depende muito do 

espaço para aumentar a quantidade de 
produtos oferecidos. Quando optamos 
por uma loja online, a possibilidade de 
aumentar o mix de produtos é facilita-
da, já que não há limites de M². Com 
apenas alguns cliques é possível colocar 
a venda quantos produtos quiser e a 
qualquer momento.

Empresa de soluções digitais compartilha os principais benefícios e possibilidades do e-commerce 
para os pequenos e microempreendedores

semana, em feriados e finais de semana, 
ou seja, possibilita realizar vendas sem 
depender de um local físico aberto e 
aproveita a disponibilidade e vontade do 
cliente de consumir determinado produto 
em qualquer hora e a qualquer dia.

2. Integração com as redes sociais
Com a loja virtual, a integração com as 

redes sociais é fundamental e facilita a 
relação de cliente e marca. Basta inserir 
links nas duas pontas para que elas se 
comuniquem com eficiência. Aproveite 
a quantidade de pessoas conectadas a 
essas mídias para atraí-las para sua loja 
por meio de posts, fotos, interação entre 
os seguidores e anúncios patrocinados. 
Podem usar as redes como Instagram, 
Facebook, YouTube, entre outros.

3. Alcance maior de consumidores
As lojas físicas têm um alcance me-

nor aos consumidores, já que que só 
conseguem atingir pessoas dos bairros 
ao redor. Já uma loja virtual, possibilita 
abranger um público em todo mundo 
e em qualquer lugar. Com o aumento 
no número de consumidores, é possí-
vel melhorar a quantidade de vendas 
e de seu negócio, já que não existe a 
barreira geográfica entre a loja física e 
o consumidor.

News@TI 

Acordo Certo e PicPay dão cashback em 
negociação de dívidas

@A Acordo Certo <https://acordocerto.com.br/>, empresa online 
de renegociação de dívidas, firmou parceria com o PicPay, na qual 

acordos com a Riachuelo, Renner, Ponto Frio, Casas Bahia, Pernam-
bucanas, Santander, Porto Seguro Cartões, Tricard, Ipanema e Credz 
poderão ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito pela 
carteira digital, com cashback de até R$100 por acordo. É a primeira 
vez que uma empresa de recuperação de crédito oferece cashback 
para quitação de dívidas.

Sensormatic e ADT fecham parceria com a 
startup Omnibox

@Entrar em um mercado, escolher os produtos necessários e ir 
embora sem ter de esperar em uma fila para passar pelo caixa 

já seria o sonho de muita gente, antes mesmo da pandemia. Agora, 
em meio ao contexto do "novo normal", a possibilidade de fazer 
compras sem contato, em qualquer hora do dia, e de forma segura 
tornou-se uma opção ainda mais oportuna. E é exatamente isso que 
oferece a Omnibox, startup concebida pela Gouvêa Ecosystem e 
pelo Grupo Bittencourt, que escolheu a Sensormatic Solutions e a 
ADT como parceiras de segurança e monitoramento da Dolce Frutti, 
loja autônoma recém-inaugurada em um condomínio residencial 
em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. Funcionando 24 
horas por dia, o estabelecimento conta com liberação de acesso e 

pagamento via aplicativo (http://www.adt.com.br ou https://www.
johnsoncontrols.com/pt_br). 

Semana da Segurança da Informação 2020

@Outubro é mundialmente marcado pela promoção da conscienti-
zação sobre segurança da informação. A Hepta também não deixa 

esse mês passar em branco e desde 2018 promove ações de comunicação 
em parceria com seus clientes para estimular a cultura de segurança e 
divulgar boas práticas no uso da tecnologia. Essas ações têm beneficiado 
tanto às organizações, quanto seus usuários. Em 2020 escolhemos a última 
semana do mês para realizar a atividade, e, dessa vez, decidimos ampliar 
a abrangência de nossas ações. Com o apoio institucional de algumas 
organizações, iremos divulgar amplamente uma série de conteúdos e 
materiais informativos. De 26 a 30 de outubro de 2020 (https://www.
hepta.com.br/-/semana-da-seguranca-da-informacao-20-1).

Plataforma “Os Leiloeiros”

@A pandemia do Coronavírus aumentou as compras e operações 
realizadas pela internet. Um dos setores atingidos, foi o de leilões 

virtuais. As vítimas fazem seus lances e acreditam estar comprando 
bons produtos por excelentes preços, porém acabam pagando por bens 
que não existem e que nunca irão receber. Pensando em acabar com 
essas fraudes, Ronaldo Santoro, Founder e Head da Produtos Digitais 
e Tecnologia da Rede Bom Valor, lançou “Os Leiloeiros”, plataforma e 
rede social que visa trazer mais força, presença e relevância para todos 
os leiloeiros oficiais e casas leiloeiras (https://www.osleiloeiros.com.br/). 

ricardosouza@netjen.com.br
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OpiniãO
Inovar é o 

único caminho
Mesmo que às vezes 
a inovação pareça 
um modismo e que as 
empresas entendam 
que precisam falar 
dela a qualquer custo, 
na prática, o tema vai 
muito além disso. 

Inovar é gerar soluções 
para os problemas exis-
tentes ou que emergem 

de novos hábitos a partir da 
combinação de dois fatores: 
repertório e processos. 
Independentemente do 
mercado em que a empresa 
atua, ter uma cultura de ino-
vação é determinante para 
que ela continue relevante e 
persista ao longo do tempo. 

Mas pavimentar o cami-
nho para a inovação não 
significa contratar uma 
pessoa ou passar essa res-
ponsabilidade para uma 
área específica. Para que 
essa necessidade de inovar 
se torne um pilar na orga-
nização é preciso construir 
uma cultura que estimule as 
pessoas e forneça as bases 
para que elas contribuam de 
fato. E isso não vale apenas 
para a grande empresa, mas 
para negócios de todos os 
perfis, segmentos e tama-
nhos. 

Uma das bases para essa 
cultura de inovação é o 
repertório, que pode ser ad-
quirido imergindo no setor 
em que se atua, em outros 
segmentos, áreas e também 
observando tendências, 
comportamentos e mudan-
ças no ambiente. Manter o 
olhar atento e curioso para 
o mundo, amplia o reper-
tório e ajuda a entender e 
decodificar mensagens que 
até então não pareciam ter 
relação direta com o seu 
negócio - mas têm -, e que 
com o tempo podem trazer 
grande impacto. 

A transformação dos úl-
timos anos provocada pela 
entrada de empresas como 
Uber e Airbnb, por exem-
plo, afetou vários outros 
setores, não somente os 
mais ligados à mobilidade 
urbana e à hotelaria, e re-
presentou uma mudança 
bastante significativa de 
hábitos. Quem olhou para 
esse novo comportamento 
cedo e entendeu o que ele 
representava, conseguiu se 
antecipar e ter mais suces-
so na adaptação das suas 
estratégias. 

A própria pandemia, que 
ainda estamos vivendo, 
causou mudanças profun-
das que afetaram todos os 
mercados. E novamente 
quem entendeu mais rápido 
esses impactos e criou me-
canismos para dar conta das 
novas demandas que emer-
giram, manteve-se mais 
relevante e mais presente 
na vida do cliente. 

Embora a busca por am-
pliar o repertório para a 

inovação seja uma tarefa 
individual, também é papel 
das organizações prover 
conteúdos e ferramentas 
para que as suas equipes 
estejam sempre conectadas 
com as mudanças no mundo 
e sejam capazes de inovar. 
E é aí que entra o segun-
do pilar que pode guiar o 
caminho para uma cultura 
inovadora: os processos. 
Afinal, não adianta ter 
repertório suficiente para 
ler as mensagens se faltar 
ferramentas para agrupar 
isso tudo e gerar insights. 

Os processos são as com-
binações e os métodos, os 
sistemas e os programas 
internos das organizações 
que vão assegurar que a 
inovação possa acontecer. 
Ninguém acorda de manhã 
e simplesmente inova. É 
imprescindível ter ferra-
mentas que orientem e 
organizem o processo de 
inovação, o que ajuda a em-
poderar as pessoas, gerando 
um círculo virtuoso que cria 
as condições favoráveis para 
as transformações aconte-
cerem. 

E o mais importante: com 
repertório e processos esta-
belecidos, é hora de olhar 
para dentro para garantir 
que a essência do negócio 
estará mantida. Esse, aliás, 
é um exercício que preser-
va o propósito e ao mesmo 
tempo estimula a empresa 
a inovar, partindo sempre 
do mesmo questionamento: 
"qual é o problema que de 
fato a minha empresa resol-
ve e qual a melhor forma de 
fazer isso hoje?". 

Quando olhamos para as 
empresas que alcançaram 
relevância nos últimos 
tempos vemos que elas não 
"reinventaram a roda", mas 
tiveram grande habilidade 
para voltar à origem do pro-
blema que se propuseram 
a resolver na sua essência 
e criaram novas soluções. 

Logo, inovar também pas-
sa por não se opor à natureza 
da empresa, à sua história 
e seu legado. Isso tudo é 
repertório para se antecipar 
às tendências, e isso faz 
com que organizações que 
já trilharam certa trajetória 
tenham uma chance extra 
de aplicar todo o conhe-
cimento adquirido para 
transformá-lo em ideias, 
produtos, serviços. 

No final do dia, o cami-
nho tão necessário para a 
inovação acontecer passa 
por encarar isso tudo como 
parte dos seus valores, da 
real contribuição do seu 
negócio para a sociedade. 
Quando a sua essência 
encontra repertório e pro-
cessos, inovar não é mais 
um esforço, mas sim o seu 
dia a dia e de todos os que 
dele fazem parte. 

(*) - É Chief Technology and Product 
Officer e responsável pelas áreas de 

Tecnologia, Produtos e Marketing 
do Agibank.

Fernando Castro (*)

"É importante reforçarmos 
o potencial que o 
e-commerce pode ter 
para o seu negócio 
e os benefícios que 
proporcionam para seus 
clientes. O mercado 
online tende a continuar 
crescendo por conta dessa 
facilidade e possibilidade 
infinita que a internet 
tem de entregar produtos 
de qualquer lugar para 
qualquer lugar"

Plataforma antifraude para o PIX
A CIP e a ClearSale desen-

volveram uma plataforma 
antifraude exclusiva para o 
novo sistema de pagamentos 
instantâneos do Banco Cen-
tral do Brasil, o PIX.

A solução antifraude tem 
como objetivo garantir a 

segurança e autenticidade 
dos dados e é direcionada 
para os bancos, instituições 
financeiras, instituições de 
pagamento, cooperativas e 
carteiras digitais que come-
çarão a operar com o novo 
sistema.
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D - Formação de Talentos
A e veris, consultoria e desenvolvedora de soluções de negócio e tecnolo-
gia da informação, lança no Brasil a “Academia de Talentos”, um projeto 
que visa recrutar desenvolvedores de softwares juniores para atuar na 
organização. Ao todo serão disponibilizadas 15 mil vagas gratuitas, que 
além de democratizar o conhecimento e apoiar o desenvolvimento so-
cioeconômico, visa também identificar talentos para iniciar sua carreira 
em um dos centros de excelência da gigante de tecnologia espanhola 
distribuídos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Uberlândia e 
Florianópolis ou através de teletrabalho em qualquer região do país. O 
projeto incentiva a participação de mulheres, comunidade LGBTQI+, 
pessoas com deficiência, profissionais que queiram mudar de profissão, 
afrodescendentes e outras etnias. Inscrições no link: (http://digitalinno-
vation.one/bootcamps/everis-fullstack-developer). 

E - Feira do Empreendedor 
Estão abertas as inscrições para quem quiser participar da Feira do Em-
preendedor do Sebrae, que neste ano será 100% digital. Entre os dias 22 
e 26 de novembro, donos de pequenos negócios e pessoas interessadas 
em empreender terão a oportunidade de conhecer soluções, participar 
de palestras e ouvir histórias inspiradoras para enfrentar os desafios do 
mercado no pós-pandemia. Assim como nas outras edições, a inscrição 
e o acesso a toda a programação são gratuitos, bastando acessar (www.
feiradoempreendedor2020.com.br). Teremos uma programação varia-
da para atender a diversos públicos - desde aquele que está dando os 
primeiros passos no empreendedorismo até quem já está pensando em 
dar um novo rumo no seu negócio. Serão mais de 70 atrações, incluindo 
palestras, talks (bate-papos) e oficinas ao longo de cinco dias de evento.  

F - Mercado Cervejeiro
A escola de profissões Centro Europeu, promove na próxima terça-feira 
(27), às 19h30, uma conversa online sobre oportunidades para empreen-
dedores do mercado cervejeiro. Entre os temas: os desafios do mercado 
cervejeiro, a fabricação caseira e a abertura de novos mercados. Além de 
oportunidades e desafios, serão abordados casos de sucesso e modelos 
de negócio, como as cervejarias ciganas, que não têm fábricas fixas. A 
mediação da conversa será feita por Gabriel Vasques, professor do curso 
de Beer Sommelier do Centro Europeu. O evento é parte das atividades 
de encerramento do curso, que é um dos mais conceituados no Brasil. 
O evento aberto será transmitido pelo canal (http://www.youtube.com/
user/CentroEuropeuCtba). 

A - Negócios do Futuro
A FECAP está lançando o curso online gratuito “Estratégias Profissionais 
Para Negócios do Futuro, já: Design e Soluções” com objetivo de orientar 
profissionais a desenvolver habilidades de criação e soluções para as 
empresas que vislumbram a sustentabilidade. Os “negócios do futuro” 
serão desenvolvidos a partir da produção de soluções fundamentadas em 
percepções de necessidades reais, cujas produções considerem fontes 
de matérias-primas sustentáveis. Novas formas de gestão e de produção 
precisam ser pensadas. O curso abordará criatividade, gestão por pro-
cessos, design thinking, entre outros temas, sendo desenvolvido com 
base em conteúdos elaborados e apoiados com vídeos, slides, podcast, 
e-book e com testes de avaliação. Inscrições e mais informações: (http://
www.fecap.br/curta-duracao/estrategias-profissionais-para-negocios-do-
futuro-ja-design-de-solucoes/). 

B - Líderes em Movimento 
O Sebrae realiza de forma online, de terça (27) a quinta-feira (29), 
o programa ‘Líderes em Movimento’, maior evento de liderança do 
Brasil. Com mais de 22 horas de conteúdos, palestrantes nacionais 
e internacionais, a conferência de três dias vai disseminar ideias, 
permitir a troca de experiências e ouvir os principais speakers do 
cenário nacional e internacional para potencializar habilidades de 
líderes e impactar a retomada do cenário pós-pandemia. Totalmente 
gratuito, o evento é voltado para líderes institucionais, públicos, 
empresariais, jovens e mulheres que participam do diálogo público, 
com poder de influenciar setores econômicos, comunidades, cidades, 
estados e país. Inscrições e mais informações: (www.sebraelideres-
movimento.com.br).

C - Bebida Borbulhante 
No período entre março e agosto, a Cooperativa Vinícola Garibaldi viu a 
comercialização de espumantes cair notórios 25%, no comparativo com 
o mesmo período do ano passado. Mas o cenário começou a mudar - para 
melhor, e de forma surpreendente - no último mês. Em setembro, teve 
vendas 55% maiores de espumantes no comparativo com o mesmo mês 
de 2019. Esse desempenho, somado ao retrospecto do setor nas vendas 
de vinhos no primeiro semestre, que cresceram na casa dos 32%, puxam 
a onda de otimismo que impera na vinícola para a comercialização da 
bebida no último quadrimestre do ano - período que concentra 60% 
dos negócios envolvendo essa variedade. Outras informações: (www.
vinicolagaribaldi.com.br).

G - Site Demorado
Quase a metade dos visitantes de um site irão fechar a página se ela demorar 
mais de três segundos para carregar. A informação é do Google que ainda 
revela: a velocidade de um website é um dos pontos mais críticos para o 
ranqueamento em resultados de busca, impactando negativamente tanto a 
experiência de navegação quanto os negócios das empresas. A TeamViewer 
anuncia o webinar gratuito “Como Oferecer a Melhor Experiência Web 
em um Só Painel de Controle”. Ministrado pela executiva Ana Furtunato, 
apresentará o rol de funcionalidades rápidas, seguras e aprofundadas para 
monitoramento e gerenciamento remoto de servidores por administradores 
de sites e operadores de lojas online. Scontece no ptóximo dia 29, às 13h. 
A duração é de uma hora. Inscrições (www.teamviewer.com/pt-br).

H - Inquilinos e Locadores
A Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis promove a 
18ª edição do  Encontro Nacional de Inquilinos e Locadores, de forma 
virtual, nos dias 12 e 13 de novembro. A programação contará com um 
ciclo de palestras com temas, como “as novas perspectivas das garantias 
locatícias”; “um olhar nacional das relações locatícias e tendências para 
o futuro do mercado”; “os impactos da LGPD no mercado de locações” 
e “painel de tendências: assinatura eletrônica nos contratos de locação, 
deslocamento do locatário em home office como forma de resilição con-
tratual, despejo liminar em tempos de pandemia”. Entre os palestrantes, 
Carlos Gabriel Feijó, Leandro Ibagy, Leonardo Perseu e Roberto Bigler. 
Para participar do evento basta acessar o canal da Associação em: 
(https://www.youtube.com/channel/UCxQvrynpjeC9dqNgC7DwWyA).

I - Medicina Canabinoide 
A HempMeds (conhecida pioneira e líder no setor de produtos à base 
de cannabis para saúde e bem-estar) oferece gratuitamente e online, 
neste sábado (24), o VII Curso de Medicina Canabinioide voltado ex-
clusivamente para profissionais da saúde que querem aprender sobre 
a Cannabis medicinal e se tornarem prescritores. Os interessados em 
participar da versão pocket das palestras que a marca pioneira no Brasil 
faz há anos podem se inscrever pelo site: (https://hempmedsbr.com/vii-
curso-de-medicina-canabinoide/). O objetivo é levar informação sobre 
tratamentos com CBD, explicar a regulamentação em vigor no Brasil e 
mostrar para esses prescritores que a Cannabis medicinal pode ser uma 
aliada em diversos tipos de tratamento. 

J - Estágio na Pirelli
São cerca de 100 vagas para novos talentos trabalharem na fabricante 
de pneus em oportunidades que passam por cargos em áreas como 
as de engenharia, marketing, inteligência de mercado, comunicação, 
qualidade, logística, recursos humanos, entre outras. Os selecionados 
passarão pelas primeiras fases do processo ainda este ano e com início 
efetivo em janeiro de 2021, com vagas para São Paulo, Campinas e  
Feira de Santana. As inscrições dos alunos dos ensinos universitários 
e técnicos deverão ser feitas até o próximo dia 28 (quarta-feira), pelo 
site (www.estagiopirelli.com.br). 

O seu cartão foi clonado 
e você pagará a fatura

Atualmente, poucas 
pessoas podem dizer 
que nunca tiveram 
a desagradável 
experiência de ter 
seu cartão clonado

Não é raro que, nessas oca-
siões, só se descubra o 
crime após a constatação 

de que a fatura do cartão está 
recheada de gastos exorbitantes 
não realizados por seu titular. A 
experiência é assustadora e - por 
vezes - é o prenúncio de um 
complexo procedimento para 
contestar as compras indevidas 
junto ao banco, a fim de que não 
se precise arcar com os valores 
utilizados. 

Por outro lado, na maioria 
das vezes a situação é resolvida 
e, uma vez comprovado que os 
gastos foram feitos de forma cri-
minosa, o titular não é obrigado 
a pagá-los. 

A comparação pode parecer 
absurda de início, mas o fato é 
que em linhas gerais é exatamen-
te o que tem acontecido com os 
gastos do Estado no Brasil. Já 
não é de hoje, que os sucessivos 
governos brasileiros têm gastado 
inadvertidamente e repassado 
a conta com juros e correção 
monetária para a sociedade. 

Segundo o relatório do moni-
tor fiscal do FMI, divulgado no 
último dia 14, a relação entre a 
dívida bruta e o PIB brasileiro 
deve saltar 11,9 pontos percen-
tuais entre 2019 e 2020, partindo 
de 89,5% para 101,4%, ou seja, 
o segundo mais alto entre os 
países emergentes - atrás apenas 
de Angola.  Segundo o mesmo 
relatório, e tomando como base 
um horizonte um pouco maior, 
as projeções do FMI apontam 
que a relação entre a dívida e o 
PIB crescerá anualmente, che-
gando aos assustadores 104,4% 
em 2025. 

Somente a partir de então a 
dívida do país começará a cair, 
se tudo continuar correndo 
bem e dentro da normalidade 
institucional. O que parece 
ser uma previsão pessimista 
a curto prazo para o período 
compreendido entre 2020-2025, 
mas relativamente otimista de 
2025 em diante, parece não 
considerar o gosto do país por 
crises institucionais e gastos 
desmedidos em anos eleitorais. 

É pouco provável que o país 
caminhe sem crises políticas, 
econômicas e sociais até o ano 
de 2025 e, dada a imprevisibili-
dade política e a perspectiva de 

aumento de gastos caso um go-
verno de perfil intervencionista 
vença nas urnas, o que se pode 
esperar é que a relação entre 
a dívida e o PIB não diminua 
tão cedo. 

Outro ponto que o relatório 
não menciona, mas que é muito 
importante notar, é o fato de que 
existe um ponto de inflexão e não 
retorno, quando essa relação dí-
vida/PIB se tornar insustentável 
e um eventual calote se tornar, 
na melhor das hipóteses, uma 
saída - se não aceitável - pelo 
menos possível. Nesse ponto 
de inflexão, que não se sabe 
ao certo qual é, a insegurança 
causada pelo desequilíbrio das 
contas afastará investidores e 
poderá afetar os juros da dívida. 

Não é difícil concluir que numa 
situação como essa o problema se 
tornará uma bola de neve e que 
não haverá outra resposta por 
parte do Estado, se não majorar 
tributos (diretos ou indiretos) ou 
realizar algum tipo de confisco. 
Seja por vias ostensivas ou mais 
sutis, a fatura dessa dívida será 
repassada para todos sem distin-
ção. Isso implicará na perda do 
poder de compra, diminuição da 
qualidade de vida e precarização 
das estruturas já existentes. 

O caminho institucional mais 
adequado seria conseguir apro-
var reformas estruturais impor-
tantes (como a administrativa), 
realizar contenção de gastos e 
continuar avançando com um 
plano arrojado de privatizações 
que desonere o Estado. No en-
tanto, é pouco provável que as 
reformas - após terem passado 
por toda deformação legislativa 
- sejam suficientes para impedir 
que a indesejada fatura seja 
repassada aos pagadores de 
impostos. 

O horizonte não se mostra pro-
missor e, a cada dia, parece que 
contestar os gastos indevidos, 
que contribuem para aumento 
da dívida, está ainda mais longe 
de ser possível. Nesse cenário 
caótico há muito pouco a ser feito 
institucionalmente, mas opções 
até então consideradas pouco 
ortodoxas, como, por exemplo, 
as criptomoedas (que estão 
fora do controle do Estado), 
parecem ser uma opção viável 
para evitar - a nível individual - 
o pagamento da amarga fatura 
da irresponsabilidade política e 
econômica. 

(*) - Formado em Direito pela 
Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e mestrando em Economia 
e Mercados pela mesma instituição, é 
pesquisador do Centro Mackenzie de 

Liberdade Econômica.

Allan Augusto Gallo Antonio (*)

Foi o primeiro resul-
tado positivo para 
setembro desde de 

2007 (US$ 482 milhões) e 
o maior para o mês na série 
histórica iniciada em 1995. 
No ano passado, no mesmo 
mês, houve déficit de US$ 
2,727 bilhões em transações 
correntes (contas exter-
nas), que são as compras 
e vendas de mercadorias e 
serviços e transferências de 
renda do Brasil com outros 
países.

“Seguindo a tendência dos 
meses anteriores, essa rever-
são decorreu do aumento 
de US$ 2,1 bilhões no supe-
rávit da balança comercial 
de bens, e das reduções de 
US$ 2,1 bilhões e de US$ 
885 milhões nos déficits 
em renda primária [lucros e 
dividendos, pagamentos de 

Superávit de US$ 2,32 bilhões foi o maior da série 
histórica do Banco Central.
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A edição mensal da Pnad Covid-19 estimou que a popu-
lação desocupada, que era de 10,1 milhões no começo da 
pesquisa, em maio, passou para 13,5 milhões em setembro, 
um recorde da série histórica. O aumento foi de 4,3% no 
mês e de 33,1% desde maio. Os dados foram divulgados 
na sexta-feira (23) pelo IBGE.

“Há um aumento da população desocupada ao longo 
de todos esses meses. Esse crescimento se dá em função 
tanto das pessoas que perderam suas ocupações até o 
mês de julho quanto das pessoas que começam a sair do 
distanciamento social e voltam a pressionar o mercado 
de trabalho”, disse, em nota, a coordenadora da pesquisa, 
Maria Lucia Vieira.

A pesquisa estimou a população ocupada do país em 82,9 
milhões de pessoas em setembro, aumento de 1% frente 
ao mês anterior e retração de 1,7% em relação a maio. “A 
população ocupada era de 84,4 milhões em maio e caiu 
até o mês de julho, quando volta a ter variações positivas, 
chegando ao contingente de 82,9 milhões em setembro. 
Ainda está abaixo do número que tínhamos em maio, mas 
já mostrando uma leve recuperação nos meses de agosto 
e setembro”, afirmou a pesquisadora.

A força de trabalho, soma da população ocupada e da 
desocupada, passou de 94,5 milhões, em maio, para 96,4 
milhões em setembro. O número de pessoas fora da força 

A pesquisa estimou a população ocupada 
do país em 82,9 milhões de pessoas. 
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Contas externas têm o sexto 
mês seguido de saldo positivo

As contas externas registraram saldo positivo pelo sexto mês seguido em setembro, de US$ 2,320 
bilhões, informou o Banco Central (BC)

em setembro, com recuo 
de 9,1% em relação a igual 
mês de 2019. As importa-
ções somaram US$ 13,130 
bilhões, queda de 23,3% na 
comparação com setembro 
do ano passado. 

Com esses resultados, a ba-
lança comercial registrou su-
perávit de US$ 5,355 bilhões 
no mês passado e de US$ 
36,969 bilhões, no acumula-
do de sete meses. O déficit 
na conta de serviços (viagens 
internacionais, transporte, 
aluguel de investimentos, 
entre outros) atingiu US$ 
1,621 bilhão em setembro, 
ante US$ 2,506 bilhões em 
igual mês de 2019. Nos sete 
meses do ano, o saldo ne-
gativo chegou a US$ 15,350 
bilhões, ante US$ 25,593 
bilhões de janeiro a setembro 
de 2019 (ABr).

juros e salários] e serviços 
[viagens internacionais, 
transporte, aluguel de in-
vestimentos, entre outros], 
respectivamente”, diz o BC, 
em relatório.

Em 12 meses encerrados 
em setembro, houve déficit 

em transações correntes de 
US$ 20,7 bilhões (1,37% do 
PIB), ante saldo negativo de 
US$ 25,7 bilhões (1,66% do 
PIB) no período equivalente 
terminado em agosto. As 
exportações de bens tota-
lizaram US$ 18,485 bilhões 

Número de desempregados chegou a 
13,5 milhões em setembro

de trabalho caiu 1,5% em relação a agosto, chegando a 74,1 
milhões. Já a taxa de desemprego passou de 13,6%, em 
agosto, para 14%, a maior da série histórica da pesquisa.

Em setembro, o percentual de domicílios onde algum 
morador recebeu auxílio para combater os efeitos da 
pandemia foi de 43,6%. Em agosto era de 43,9%. Foram 
atendidos 29,9 milhões em setembro frente aos 30,1 mi-
lhões de agosto. O valor médio do benefício recebido pela 
população foi de R$ 894 por domicílio (ABr).

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Saiba quando pode 
ocorrer a perda do 

direito marcário

O direito de 
propriedade e 
exclusividade 
da marca são 
conferidos pelo 
Instituto Nacional 
da Propriedade 
Industrial (INPI)

E correspondem a um 
dever legal de uso, 
decorrente da fun-

ção social da propriedade, 
estabelecida na da Lei da 
Propriedade Industrial. A 
função social está dire-
tamente relacionada ao 
uso, além de identificar o 
produto ou o serviço em 
meio aos concorrentes, 
esclarecer sua origem e a 
do serviço ou produto, bem 
como, garantir a qualidade 
e dar visibilidade, criando 
um elo de identificação 
com o consumidor e com 
o mercado.

Após a concessão do 
registro da marca, o seu 
titular tem o dever, por lei, 
de fazer uso dela, sob pena 
de perder o seu direito. As 
hipóteses de perda de di-
reito marcário estão previs-
tas na Lei da Propriedade 
Industrial e ocorrem nos 
seguintes casos:
	 •	Expiração do prazo 

de vigência: o registro 
da marca tem validade 
por dez anos, podendo 
ser prorrogado por 
igual período, desde 
que observados os trâ-
mites legais. Em caso 
de não prorrogação do 
registro, o titular perde 
o direito sobre a marca.

	 •	Renúncia: o titular 
pode renunciar ao seu 
direito de forma total 
ou parcial, em relação 
aos produtos ou servi-
ços reivindicados. Além 
disso, o abandono pode 
ocorrer por meio do seu 
representante legal.

	 •	Caducidade: qualquer 
terceiro interessado, 
que demonstrar o legí-
timo interesse, pode-
rá requerer o pedido 
de caducidade de um 
registro, observado o 
princípio da especiali-
dade.

	 •	Ausência de procura-
dor qualificado e do-
miciliado no Brasil: é 
imprescindível que as 
pessoas domiciliadas 
no exterior estejam 
representadas por um 
procurador, com pode-
res para representação 
administrativa e judi-
cial.

De acordo com a Lei, 
o registro caducará se, 
decorridos cinco anos da 
sua concessão, na data 
do requerimento I) o uso 
da marca não tiver sido 
iniciado, no Brasil; II) o 
uso tiver sido interrom-
pido por mais de cinco 
anos consecutivos ou se, 
no mesmo prazo, a mar-
ca tiver sido usada com 
modificação que implique 
alteração do seu caráter 
distintivo original.

Importante observar da 
norma legal que o prazo 
estabelecido para início 
do uso da marca, no Brasil, 
começa a contar da data 
da concessão do registro, 
logo, enquanto a marca 
estiver em processo de 
registro, não há obriga-
toriedade de uso, uma 
vez que não há um direito 
consolidado, apenas uma 

expectativa de direito. 
Além disso, importante 
chamar a atenção para a 
parte final do dispositivo 
legal, quando prevê a 
hipótese de caducidade 
pela alteração da marca.

Não são raros os casos 
em que nos deparamos 
com marcas requeridas e 
concedidas sob uma apre-
sentação visual e, com o 
passar do tempo, sofrem 
alterações ou moderni-
zações. O titular de uma 
marca deve se atentar para 
essas modificações, pois, 
se a marca originalmente 
registrada, sofrer altera-
ção que implique na perda 
do seu caráter distintivo 
original, de acordo com 
o certificado de registro, 
está vulnerável a sofrer um 
processo de caducidade. 

E para reverter essa situ-
ação, caso isso aconteça, é 
preciso demonstrar o uso 
da marca, através de todos 
os meios de prova em di-
reito admitidos. Exemplos: 
notas fiscais, publicidade, 
itens promocionais, con-
tratos de licença e cessão, 
dentre outros. O período 
de investigação do uso 
da marca deve observar a 
data do requerimento da 
caducidade, ou seja, se o 
processo foi instaurado 
em outubro de 2019, as 
provas a serem apresen-
tadas devem corresponder 
aos últimos cinco anos, a 
contar dessa data, ainda 
que o titular do registro 
tenha sido notificado da 
instauração do processo 
somente meses depois.

É preciso demonstrar 
que o uso da marca não 
foi interrompido. Esse uso, 
previsto na lei, também, 
não pode ser esporádico 
ou eventual, na verdade, 
o titular do registro deve 
demonstrar o uso contínuo 
e duradouro, através de di-
ferentes provas, em direito 
admitidas. Entretanto, em 
casos especiais, o titular 
pode demonstrar que a 
interrupção ou o desuso da 
marca ocorreu por razões 
legítimas, de acordo com 
as diretrizes do INPI.

O legítimo interesse, 
ao ser demonstrado pelo 
terceiro interessado, res-
ponsável pela instauração 
do processo de caducidade 
caracteriza-se por marcas 
idênticas ou semelhantes, 
para distinguir produtos 
idênticos, semelhantes ou 
afins, direito de personali-
dade, direito autoral, den-
tre outros fundamentos.

Por todos esses fatores, 
muitas vezes desconhe-
cidos, o registro de uma 
marca vai muito mais 
além do titular obter o 
certificado de registro, 
pois necessita cuidado, 
observância da lei e, prin-
cipalmente, a vigilância 
por um profissional quali-
ficado, capacitado, capaz 
de orientar seu cliente 
na tomada de decisões 
quando se trata de alte-
ração da marca, orientar 
sobre os prazos a serem 
cumpridos, dentre tantas 
outras funções importan-
tes para manter o registro 
válido, evitando a perda 
do direito marcário.

(*) - Graduada em direito pela 
Universidade Luterana do 

Brasil. Possui especialização 
em Propriedade Intelectual pela 

(PUC-RS), faz parte da Associação 
Brasileira dos Agentes da 

Propriedade Industrial 
(https://dmk.group/) ou e-mail 

(rmonteiro@dmk.group).

Roberta Minuzzo (*)

Pedro Henrique Moral (*)

A nomeação de uma pessoa acon-
tece logo após o nascimento, nesse 
momento é decidido de forma simples 
como um bebê vai se chamar, levando 
nome e sobrenome. No entanto, ao 
longo dos anos, o indivíduo pode ter 
alguns problemas com essa questão 
e passar a querer alterar o nome 
que lhe foi dado a princípio, e isso 
é totalmente possível. No primeiro 
momento, é necessário entender que 
nomes costumam ser divididos em 
duas partes, prenome e sobrenome 
e ambos podem ser alterados.

A mudança de nome pode ocorrer 
por diversos motivos. Pode ser por fal-
ta de identificação com o nome atual, 
por causar algum tipo de constrangi-
mento, por querer adequar ao apelido 
por qual é conhecido e também pode 
ser por conta de transições de gênero 
sexual. Já a mudança de sobrenome 
pode ser relacionada ao acréscimo 
deles, como os dos pais ou avós, pois 
algumas pessoas podem achá-los mais 
bonitos e optam pelo sobrenome de 
um antepassado.

Existem duas situações em que o 
nome pode ser alterado sem a ocor-
rência de um processo judicial. A 
primeira opção é realizar a mudança 
no primeiro ano após completar a 

Isso equivale a 23,9% do 
grupo que participou do 
estudo, índice próximo 

ao da pré-pandemia que 
apontava, no primeiro tri-
mestre do ano, intenção de 
compra de imóvel por 25% 
das famílias brasileiras.

“Continuamos subindo, 
estamos com 12,1 milhões 
de famílias, praticamente 
o mesmo patamar de 15 de 
março. Todavia são grupos 
diferentes, a maioria desses 
compradores são novos, ou 
seja, chegaram durante a 
pandemia”, explica Marcus 
Araujo, CEO e fundador da 
Datastore. 

Ainda mais animadores 
são os índices que mostram 
as intenções de compra de 
imóveis para os próximos 12 
meses, um sub extrato dos 
compradores dos próximos 
24 meses, que demonstra 

A maioria desses compradores são novos, ou seja, 
chegaram durante a pandemia.
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Já imaginou entrar em uma farmácia e ser atendido por 
uma robô? Se a resposta é não, está na hora de se preparar 
para uma nova realidade cada vez mais próxima da drogaria 
da esquina e que deve revolucionar o varejo farmacêutico. 
Há anos investindo em robôs para armazenamento, geren-
ciamento e dispensação de medicamentos, drogarias em 
todo o mundo miram agora no ‘next level’: a chegada dos 
robôs assistentes aos corredores das lojas.

Dotados de Inteligência Artificial, esses pequenos autô-
matos – a maioria com quase ou pouco mais de um metro 
de altura – imitam as feições e o corpo humano, expressam 
emoções, fazem reconhecimento facial e são especialmente 
projetados e customizados para recepcionar e orientar 
os clientes, conduzindo-os ao balcão de medicamentos 
ou prestando informações, mostrando produtos, fazendo 
comparações de preços e guiando-os para onde estão os 
itens liberados para venda. 

Os robôs podem ainda informar ao cliente se há estoque 
disponível e até mesmo tirar pedidos. No Brasil, a empresa 
responsável pelas aplicações de Inteligência Artificial que 
‘dão vida’ aos robôs de atendimento é a paulista XRobô. 
Fundada há pouco mais de dois anos pelo empreendedor 
André Araújo, que soma mais de 20 anos de experiência 
no mercado de Automação e Robótica, a startup atua tanto 
na criação de aplicações customizadas quanto no forneci-
mento de vários modelos de robôs humanoides assistentes 
para farmácias.

Os robôs podem ainda informar ao cliente se há estoque 
disponível e até mesmo tirar pedidos.
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Doze milhões de famílias 
pretendem adquirir um imóvel 

nos próximos dois anos
Segundo estudo realizado pela Datastore (empresa especializada em pesquisas de demanda para o 
setor imobiliário), em setembro, 12.080.575 famílias declararam interesse em adquirir imóveis nos 
próximos 24 meses

tinuar nos próximos meses, 
já que o mercado imobiliário 
brasileiro vem mostrando 
o seu vigor, por meio da 
redução da taxa Selic, e 
com novos compradores e 
investidores chegando ao 
mercado, impulsionando 
a retomada, corroborada 
por incorporadores e imo-
biliárias. 

“A série histórica mostra, 
claramente, que o pior já 
passou, mas também aponta 
que somente a redução da 
taxa Selic não será decisiva e, 
sim, a retomada da economia 
e a geração de novos em-
pregos com a pandemia sob 
controle, algo que já ocorre 
na maioria dos estados bra-
sileiros, com a queda dos 
números de casos e óbitos na 
média móvel”, finaliza Arau-
jo. Fonte e mais informações: 
(www.datastore.com.br).

que não há “boom” imobi-
liário, uma vez que quem 
está comprando são as pes-
soas que já estavam no funil 
de compras de 24 meses, 
apenas decidindo comprar 
mais rápido e de forma mais 
consciente. 

“O percentual de compra-

dores ávidos (12 meses) 
subiu para 53% e a última 
vez que isso ocorreu foi em 
2011. O último trimestre 
de 2020 pode ser imbatível 
para o setor imobiliário”, 
completa Araujo. Esse ce-
nário é bastante promissor e 
essa ascendência deve con-

Quais são os casos mais comuns de 
alteração de nome e sobrenome

A mudança de nome pode ocorrer por 
diversos motivos.
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realizaram o procedimento judicial 
para isso. Assim como qualquer outro 
processo judicial, essa circunstância 
também tem certa complexidade. É 
algo formal e precisa ser levado até o 
conhecimento de um juiz. 

Sem os procedimentos corretos, 
o processo pode ser julgado como 
improcedente. Por essa razão é ideal 
ter um advogado que conhece a ques-
tão. No entanto, dentre os processos 
judiciais, esse é relativamente mais 
simples. Há também casos delicados, 
como os de abandono afetivo, em que 
uma pessoa opta por fazer a remoção 
do sobrenome do genitor. Esse pro-
cesso é possível, mas por cautela, é 
necessário que haja a comprovação 
do abandono. 

Alguns casos de alteração de nome 
e sobrenome podem ter uma carga 
emocional e por isso precisam ser 
tratados com mais cuidado, como os de 
abandono afetivo e também a adição de 
sobrenomes de padrastos e madrastas. 
Em todos os casos, o ideal é consultar 
um advogado especialista para seguir 
com o processo de maneira clara e da 
melhor forma possível.

(*) - Advogado especialista e em Retificações de 
Registro Civil, com expertise em diversos tipos 

de demandas atreladas a matéria civilista (https://
duartemoral.com/).

maioridade (18 anos), a segunda é 
durante o registro de casamento e 
ambos podem ser feitos em cartório de 
maneira simples. No entanto, quando 
se trata de outras situações, a altera-
ção pode necessitar procedimentos 
mais complexos.

Atualmente, a alteração de sobre-
nome após o matrimônio ocorre com 
menor frequência do que há alguns 
anos atrás. Mas há alguns casos 
incomuns, onde as mulheres, após 
o casamento, sentiram o desejo de 

Vá à farmácia e seja atendido por 
uma simpática robô assistente

“Os robôs de atendimento realizam com eficácia tarefas 
que ajudam a diminuir o tempo de espera e facilitar as 
vendas”, diz André Araújo. “Eles representam o que há de 
mais inovador em tecnologias robóticas para varejo. Além 
disso, são simpáticos e ágeis, geram empatia e despertam 
a curiosidade do público, proporcionando aos clientes 
uma excelente - e inesquecível - experiência de consumo 
dentro da loja”.

Para saber mais sobre Alessa - a simpática robô para 
farmácias da XRobô - e a aplicação customizada de IA por 
trás da humanoide, acesse (www.xrobo.com.br).

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



Será que o Mickey 
Mouse vai “cair” em 

domínio público

Nascido no ano 
de 1920, em 18 de 
novembro de 2018, o 
ratinho mais amado 
do mundo completou 
90 anos, desde a sua 
primeira aparição, 
no filme “Steamboat 
Willie”, em Nova York

Nos últimos anos, 
muitas pessoas têm 
comentado sobre a 

possibilidade real do refe-
rido curta ter seus direitos 
de propriedade intelectual 
expirados em três anos, ou 
seja, no ano de 2023. Para 
entender melhor essa longa 
história, a proteção dos 
direitos autorais varia de 
acordo com cada país. No 
Brasil, o autor terá a sua 
obra protegida durante toda 
a sua vida e mais 70 anos 
após a sua morte, a contar 
do dia 1º de janeiro, do ano 
subsequente à morte. 

Nos Estados Unidos, o 
prazo é diferente e sofreu di-
versas alterações por conta 
de nada mais nada menos do 
que o ratinho mais famoso 
do mundo, o Mickey Mouse.

Quando a lei entrou em 
vigor, pela primeira vez, nos 
EUA, a proteção era de 14 
anos, renovável por um pe-
ríodo de mais 14 se ao final 
do primeiro período o autor 
ainda estivesse vivo. Era 
exigido o cumprimento de 
alguns requisitos, sob pena 
da obra entrar, imediata-
mente, em domínio público.

Em 1831, o prazo de 
proteção aumentou para 
28 anos permitindo uma 
renovação por mais 14 
anos. Já no ano de 1909, 
a renovação dos direitos 
aumentou para 28 anos. 
Foi sob a vigência dessa lei 
que nasceu Mickey Mouse, 
através do desenho animado 
“Steamboat Willie”, portan-
to, seus direitos autorais 
perdurariam até o ano de 
1984. Foi, então, que a po-
derosa Disney iniciou um 
forte lobby para alterar a 
lei e preservar os direitos 
autorais da obra. 

Em 1976, o congresso 
nacional americano autori-
zou uma grande revisão do 
sistema de direitos autorais, 
garantindo à Disney uma 
extensão da proteção. A lei 
que previa proteção máxima 
de 56 anos com as exten-
sões, passou a proteção 
pelo tempo de vida do autor 
mais 50 anos. Para obras 
de autoria de empresas, a 
lei também garantiu uma 
extensão retroativa para 
as obras publicadas antes 
da nova legislação entrar 
em vigor. 

O período máximo para 
obras já publicadas aumen-
tou de 56 para 75 anos, 
incrementando a proteção 
do Mickey Mouse para 2003. 
Porém, mais uma vez a 
Disney se viu na iminência 
de perder os direitos auto-
rais do seu amado ratinho. 
Por essa razão, restando 
apenas 5 anos de proteção, 
o congresso alterou, em 
1998, novamente, a lei de 
copyright. 

Essa legislação estendeu 
os direitos autorais para 
obras criadas em ou após 1º 
de janeiro de 1978, para “a 
vida do autor mais 70 anos” 
e estendeu os direitos auto-
rais de obras de empresas 
para 95 anos do primeiro 
ano de publicação, ou 120 
anos da criação, o que ex-
pirar primeiro. Diante dessa 
nova regulamentação, a 
obra da Disney “Steamboat 
Willie” tem proteção dos 
direitos autorais até o ano 
de 2023.

E aí? Será que a Disney 
vai se insurgir, novamente, 
para buscar a alteração da 
lei? Há rumores de que a 
poderosa empresa não irá 
adotar nenhuma medida 
para estender a proteção da 
sua obra, o que significa que 
pouco mais de 3 anos “Ste-
amboat Willie” estará em do-
mínio público, podendo ser 
explorada comercialmente. 

(*) - Advogada da Dmark Registros 
de Marcas e Patentes, graduada em 

direito pela Universidade Luterana 
do Brasil, com especialização em 

Propriedade Intelectual pela PUC-RS, 
faz parte da Associação Brasileira 

dos Agentes da Propriedade 
Industrial (https://dmk.group/).

Roberta Minuzzo (*)

3043-4171

www.netjen.com.br

5www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira, 24 a 26 de outubro de 2020

Receita 
abriu consulta 
sobre 
restituição 
do IRPF

A Receita Federal abriu 
a consulta ao lote residual 
de restituição do IRPF. 
O crédito bancário para 
273.545 contribuintes 
será feito no próximo dia 
30, totalizando R$ 560 
milhões. Desse valor, R$ 
211.773.065,86 são des-
tinados aos contribuintes 
com prioridade legal: 
5.110 idosos acima de 80 
anos, 38.301 entre 60 e 79 
anos, 4.636 contribuintes 
com alguma deficiência 
física ou mental ou doença 
grave e 21.244 contribuin-
tes cuja maior fonte de 
renda seja o magistério.

Foram contemplados 
ainda 204.254 contribuin-
tes não prioritários, que 
entregaram a declaração 
até o dia 5 deste mês. Para 
saber se teve a declaração 
liberada, o contribuinte 
deverá acessar o site da 
Receita. Na consulta ao 
Portal e-CAC, é possível 
acessar o serviço Meu 
Imposto de Renda e ver 
se há inconsistências de 
dados identificadas pelo 
processamento. Nessa 
hipótese, o contribuinte 
pode avaliar as inconsis-
tências e fazer a autor-
regularização, mediante 
entrega de declaração 
retificadora.

Caso a restituição tenha 
sido liberada, mas o valor 
não seja creditado, o con-
tribuinte poderá contatar 
pessoalmente qualquer 
agência do Banco do Bra-
sil ou ligar para a Central 
de Atendimento por meio 
do telefone 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 
0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para 
deficientes auditivos) 
para agendar o crédito 
em conta corrente ou 
poupança, em seu nome, 
em qualquer banco (ABr).

Em 2020, mesmo passan-
do por uma das maiores cri-
ses da história causada pela 
pandemia do Coronavírus, 
13 empresas passaram a ser 
listadas na Bolsa de Valores 
de São Paulo e o número de 
ofertas primárias de ações 
protocoladas na Comissão 
de Valores Mobiliários 
(CVM) chegou a 44. Só no 
mês de agosto, cerca de 20 
companhias protocolaram 
o pedido de IPO. Mas o 
que é o IPO e o que leva 
uma empresa realizar esse 
processo?

Pollyanna Rodrigues Gon-
din, economista e professo-
ra da Escola de Negócios 
do Centro Universitário 
Internacional Uninter, ex-
plica que a Oferta Inicial 
de Ações (IPO, na sigla em 
inglês) é um processo que 
possibilita abrir o capital, 
tornando-se, assim, uma 
companhia com ações ne-
gociadas na Bolsa de Valo-
res. “Após esse processo 
qualquer pessoa pode se 
tornar sócia ou dona de uma 
parte dessa empresa. Os 
investidores interessados 
podem comprar as ações 
através de uma corretora 
de valores”, comenta.
	 •	Porque as empresas 

abrem capital? - A 
Oferta Inicial é uma 
forma da empresa cap-
tar recursos, já que na 
prática estão vendendo 
pequenos pedaços da 
instituição. “Mesmo 
tendo um alto custo, 
o processo pode valer 
mais a pena do que um 
empréstimo bancário, 
por exemplo. Esse di-
nheiro levantado, que 
veio por meio dos in-
vestidores, pode ser 
utilizado para financiar 
novos projetos e expan-
são da empresa”, afirma 
Pollyanna. 

	 •	Mais pessoas na Bol-
sa de Valores - Com o 
baixo retorno da renda 
fixa e alta volatilidade 
da bolsa, muitas pesso-
as passaram a investir 
em renda variável. Essa 
migração pode ser no-
tada com o aumento no 
número de investidores 
pessoa física na Bolsa de 
Valores de São Paulo, 
que chegou a 76% em 
apenas oito meses. O 
número de pessoas físi-
cas investindo pulou de 
1,68 milhão ao final de 
2019 para 2,96 milhões, 
em agosto.

Daniel Peralles (*)         

Alguns dizem que a 
pandemia está po-
tencializando essa 

transformação, porque nos 
forçou a abraçar o novo de 
um dia para o outro, mas esse 
movimento é muito mais am-
plo e está intimamente ligado 
ao avançado da tecnologia. 
Já no mundo corporativo, 
as inovações acontecem em 
alta velocidade - um produto 
super moderno pode se tor-
nar obsoleto rapidamente. 
Faz parte do jogo. 

As pessoas estão mais 
conectadas e a tecnologia 
mais democrática, tudo 
isso contribui para a evo-
lução tecnológica. Com 
a transformação digital, 
promover mudanças rápi-
das tornou-se obrigatório 
e determinante para ga-
rantir a sobrevivência dos 
negócios. Inovar deve fazer 
parte da rotina de todas as 
empresas. E tudo começa 
com alguns questionamen-
tos: como a minha empresa 
está organizada para entre-
gar valor ao cliente? 

Será que ela conhece as 
suas dores e desenvolve pro-
dutos e serviços para comba-
tê-las? E o mais importante, 
qual o tempo gasto entre a 
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Sua empresa 
está mesmo inovando?

Quantas vezes você já se pegou pensando “o mundo está mudando muito rápido”? Inúmeras, não é 
mesmo?

demoradas e o ciclo total. 
Aqui faço um convite para 

você desafiar sua reflexão 
quando estiver na fase de 
identificação do problema. 
Não é incomum olharmos 
determinados cenários sob 
o “efeito melancia” - sabe 
quando por fora tudo parece 
“verdinho”, mas por dentro 
está tudo tão “vermelho”, 
que dá até medo?

É preciso ser realista ao 
mapear o que de fato pre-
cisa ser alterado e criar um 
roteiro de transformação. 
Feito tudo isso, valem os 
questionamentos: será que 
a sua empresa está mesmo 
inovando? Ela consegue en-
tregar não só o que o cliente 
precisa, mas na velocidade 
que ele precisa? Se a respos-
ta for não, ela corre o risco 
de ficar ultrapassada e até 
mesmo deixar de existir. 

Lembra que mencionei 
que o mundo está mudan-
do rapidamente? Então, na 
nova economia, sobrevive 
quem é mais rápido e não 
o mais forte. Isso significa 
que de nada adianta ter uma 
estrutura robusta, se a sua 
capacidade de mudar e se 
adaptar não acompanhar as 
necessidades do seu público. 

(*) - É head de tecnologia da ao³.

identificação do problema 
e a entrega da solução? O 
caminho para a inovação 
passa pelo mapeamento do 
fluxo de valor (Value Stream 
Mapping, VSM, na sigla em 
inglês), uma ferramenta da 
famosa metodologia Lean 
Manufacturing, que propõe 
um sistema produtivo mais 
eficiente reduzindo o des-
perdício. 

O primeiro passo consis-
te em olhar para dentro, 
inclusive o fator humano, 
para compreender como 
funciona a sua cadeia. E 
depois, mapear a jornada 
desse consumidor de ponta 
a ponta, a chamada pers-
pectiva externa. Parece 
muito eficaz na teoria, mas 
na prática, é mais complexo 
porque a ótica interna, passa 

por vários departamentos e 
por pessoas - em alguns pro-
cessos de desenvolvimento 
mais de 2/3 do tempo é per-
dido com troca de e-mails e 
aprovações infinitas. 

Já a visão externa, exige 
um exercício genuíno de 
empatia, caso contrário, é 
ineficaz observar algo basea-
do apenas na sua percepção. 
Para colocar a mão na massa, 
comece por uma ação sim-
ples: cole pequenos papéis 
simbolizando cada “passo” 
do que existe hoje, desde a 
identificação do problema do 
cliente até a solução chegar 
nas mãos dele. 

Verifique o tempo de cada 
etapa mapeada e o tempo 
de espera entre elas. Com 
isso, será possível identifi-
car quais fases são as mais 

Thiago Cavalcante (*) 

Se 2020 deve ser celebrado 
como um ano marcado pela 
ascensão dos influenciadores 
digitais, que tiveram as aten-
ções do público multiplicadas 
em meio à pandemia, 2021 
pode até consolidar a pre-
sença desses profissionais no 
dia a dia dos consumidores, 
mas não, contudo, sem uma 
qualificação das pessoas que 
se propõem a realizar tal 
trabalho. 

Assim como ao consolidar 
os investimentos de marke-
ting digital no próximo ano, 
as empresas estarão cada 
vez mais seletivas em busca 
de assertividade. As apostas 
crescem, mas o direciona-
mento desses recursos es-
tará cada vez mais alinhado 
a um bom planejamento es-
tratégico, que observará para 
onde estão se deslocando 
os diferentes públicos; que 
canais são mais acessados 
por eles; e quais ferramen-
tas tecnológicas estão em 
alta, e podem contribuir 
para melhorar a jornada do 
consumidor. 

Com a audiência da internet 
atingindo proporções estra-
tosféricas são mais de 800 
milhões de telespectadores 
acessando lives ao redor do 
mundo, por exemplo - a ex-
periência dos usuários será 
cada vez mais valorizada. 
Daí a busca pelo máximo de 
personalização passa a ser 
o primeiro mandamento em 
2021. Portanto, os canais 
de atendimento ao cliente 
exigirão atenção redobrada, 
com a finalidade de estreitar 
substancialmente a relação 
com os usuários. 

Dos investimentos em TI até 
a qualificação de influenciadores

A busca pelo máximo de personalização passa a ser o primeiro 
mandamento em 2021.

sebraers.com/reprodução

Mais do nunca, a qualidade 
do marketing do conteúdo vai 
falar alto em 2021. É notório 
o engajamento sempre depen-
deu e vai depender cada vez 
mais disto. E vai se destacar 
quem apresentar as melhores 
soluções às necessidades dos 
consumidores por meio da 
oferta de informação quali-
ficada na hora certa. Outra 
ferramenta indispensável 
para o sucesso do marketing 
digital é a tecnologia. E como 
em outros setores, em 2021, 
deve se destacar a Inteligência 
Artificial. 

No atendimento ao cliente, 
por exemplo, a tecnologia é uti-
lizada para automatizar os pro-
cessos, bem como desenvolver 
robôs de atendimento ou as-
sistentes virtuais - conhecidos 
como chatbot - para interagir 
com o cliente via chat de site, 
rede social e aplicativos, entre 
outros. E os benefícios não 
param aí. O poder de alcance 
e a capacidade de disseminar 
os anúncios pagos, por meio da 
mídia programática, de acordo 
com os hábitos dos consumido-

res, tornam a IA uma aliada 
inigualável para se aumentar 
a conversão. 

Monetizar conhecidas fer-
ramentas de marketing que 
se renovam constantemente 
nas redes sociais é outra es-
tratégia de valor inestimável. 
O story, por exemplo, que 
impulsionou velozmente o 
Instagram, é uma prova dessa 
tendência: conteúdo curto, 
temporário e que traz alto 
engajamento. É recomendá-
vel ainda toda a atenção aos 
recursos audiovisuais que 
estão ditando os costumes 
dos novos tempos. Podem 
fazer diferença todos os 
formatos: podcasts, vídeos 
e audiobooks, entre outros. 

Enfim, todos esses recursos 
têm capacidade de diversifi-
car o conteúdo, melhorar o 
engajamento, estreitar rela-
cionamento com diferentes 
públicos e adicionar ainda 
mais valor ao marketing di-
gital. 

(*) - É diretor de atendimento 
e novos negócios na Inflr e 

Adaction Brasil. 

IPO: o que é e por que 
tantas empresas estão 
estudando fazer isso?

O pretendente: ANDRÉ MAGRINELLI, de nacionalidade brasileira, publicitário, solteiro, 
nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (26/01/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de João Carlos Magrinelli e de Cibele Ortega Magrinelli. A pretendente: 
MARCELA GEOFFROY, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (03/06/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
José Roberto Geoffroy e de Elisabete Iunes Geoffroy.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Jornal Empresas & Negócios
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 24 a 26 de outubro de 20206

Segundo o IBGE, a população brasileira corresponde a 
mais de 211 milhões de pessoas, sendo 28 milhões de 
idosos (13% da população do país). A previsão é de 

que, em 2030, o país conte com 32,5 milhões de pessoas 
nessa faixa. Com menos nascimentos e mais longevidade, 
a participação dos sêniores em vários setores está cada 
vez maior, representando uma oportunidade valiosa para 
o mercado de consumo. 

Para compreender o comportamento dessa nova geração 
de idosos, a ZAHG, empresa de estratégia e inteligência 
digital, lançou dois estudos: “A Terceira Idade na Era 
Digital” e “Os Idosos, a Pandemia e a Inclusão Digital”, 
que abordam, respectivamente, o consumo desse público 
através da tecnologia e o que a pandemia mudou na vida 
desses consumidores.

 
“Vovôs” e “vovós” na mira das marcas - Em “A 

Terceira Idade na Era Digital”, os desejos e as necessida-
des dos consumidores com mais de 60 anos ganham uma 
análise profunda em um momento em que o mundo ainda 
não vivia a pandemia do novo Coronavírus. 

Em um contexto menos perigoso à vida dos idosos, esse 
primeiro estudo se debruça sobre o comportamento online 
deles e compila números oficiais divulgados por entidades 
de saúde e estatística nacionais e internacionais, além de 
associações e veículos especializados, que foram adicionados 
às informações encontradas pelas ferramentas parceiras de 
monitoramento de redes sociais e inteligência de negócios.

O aumento do hábito de buscar um produto na internet 
e efetuar a compra online foi um dos destaques que a 
ZAHG encontrou nos dados analisados. De acordo com 
Elaine Venga, gerente de Inteligência Estratégica, “antes 
da necessidade de isolamento social, as pessoas com mais 
de 60 anos já estavam com um comportamento online em 
construção. Prova disso é o fato de dois em cada dez idosos 
usarem a internet para fazer compras e o smartphone é o 
principal meio de acesso deles”, explica.

Essa interpretação é apoiada por entidades como SPC Brasil 
e CNDL, que indicam que, entre os “Baby Boomers” (nascidos 
entre 1946 e 1964), pesquisar e comprar são a terceira e a 

Cada vez mais ativos, exigentes, conectados e decididos quando se fala em consumo na internet, os idosos têm atraído os olhares de marcas 
de diversas categorias, como vestuário, alimentação, turismo, cursos, soluções de adaptação, produtos de beleza 

e higiene pessoal e aulas de idiomas e intercâmbio. 

MaiS atiVoS, exigenteS, conectadoS e decididoS

Pixabay

plataformas online, processos e produtos para atender 
melhor esse público.

Nesse contexto, a ZAHG aprofundou o debate sobre 
novos hábitos de consumo dessa faixa com o segundo 
estudo “Idosos, a Pandemia e a Inclusão Digital”. Um dos 
destaques foi a teoria da “Curva de Adoção” (1962), que 
explica o motivo pelo qual algumas pessoas estão mais 
dispostas a adquirirem novos produtos e outras não. Nela, 
os consumidores são divididos em cinco grupos: 

“Inovadores” (os primeiros que aderem à novidade), 
“Primeiros Adeptos” (os formadores de opinião que querem 
diferenciação), “Maioria Inicial” (esperam o produto ficar 
mais popular), “Maioria Tardia” (cautelosos e sensíveis a 
preços) e “Retardatários” (consomem produtos quando 
não há alternativa). A ideia indica que existe um “abismo” 
entre os “Primeiros Adeptos”, que vão validar os produtos 
para o mercado, e a “Maioria Inicial”, que ainda está em 
processo de adaptação ao novo.

“Assim, com a pandemia, fomos obrigados a assumir novos 
produtos, tecnologias, metodologias e comportamentos. As 
pessoas não estão fazendo reuniões virtuais ou compras 
online por uma opção natural, mas por uma imposição da 
vida”, detalha Elaine. Desta forma, o “abismo” foi preenchido 
pela “necessidade”. Vindos de uma cultura analógica e com 
uma certa resistência à mudança de hábitos, os consumi-
dores mais velhos se viram na necessidade de aprender a 
lidar com as novas tecnologias. 

O isolamento social foi determinante para que o consumo 
online se tornasse uma atividade recorrente. Além disso, 
para se aproximarem de suas famílias e amigos, eles pas-
saram a aceitar as novas formas de comunicação por meio 
de grupos de chamadas dos aplicativos de mensagens ins-
tantâneas, plataformas de vídeo conferências, entre outros. 

Para se ter uma ideia, em fevereiro e março desse ano, as 
principais perguntas que apareceram no Google Complete 
foram: “como fazer compras online”, “como pagar conta 
pela internet” e “como fazer uma chamada de vídeo”, re-
levando, assim, uma necessidade de alfabetização digital. 
Algumas empresas, como os bancos, conseguiram antecipar 
essa tendência e já investem há algum tempo em vídeos 
tutoriais para auxiliar esse grupo a instalar aplicativos e 
utilizar seus canais digitais

 
experiências de consumo - Mesmo com uma crise 

econômica adicionada ao pano de fundo do país, o estudo 
desenha um cenário que pode potencializar os negócios das 
marcas. Para isso, é importante que as empresas participem 
ativamente da inclusão digital desses consumidores, criando 
uma comunicação e oferecendo produtos ou serviços mais 
direcionados para eles. 

Também torna-se estratégico o investimento em pla-
taformas que sejam o mais “user-friendly” possível, com 
uma linguagem apropriada, design e interface intuitivos, 
de fácil entendimento e usando um tom de comunicação 
relacionado a esse público, que está totalmente disposto a 
comprar, utilizar os apps, se informar e viver bem e melhor 
cada dia mais.

“O momento que vivemos, por mais preocupante que seja, 
pode ser transformador para as estratégias de marketing 
digital das marcas. Esses consumidores não querem mais 
ser chamados de velhos. Encontramos dados que mostram 
que 35% dos maduros são gamers e utilizam fortemente o 
Facebook, Youtube, Google e WhatsApp. As marcas preci-
sam estar onde esse grupo, que tem poder aquisitivo e sede 
de aprendizado, está. Cada vez mais isso fará a diferença 
nos resultados dos seus negócios”, conclui Márcio Jorge, 
diretor de Inteligência da ZAHG.

Fonte e mais informações: (http://zahg.com.br/).
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quarta atividades online mais importantes, depois de notícias e 
mídias sociais (hábitos de 49% dos idosos na “pré-pandemia). 
Outro ponto a favor do comércio digital para esse grupo: eles 
preferem receber os produtos em casa, mesmo que saiam 
mais caros e elevem o valor do tíquete médio.

“Identificamos que esse público quer viajar, dançar, 
frequentar academias, namorar, ir ao teatro, ao cinema, e 
fazer tudo o que qualquer cidadão normal e saudável faz. Ou 
seja, desejam ter experiências de consumo e que as marcas 
falem a mesma língua e entreguem produtos coerentes com 
eles”, aponta Elaine. Essa conclusão tem como base o fato 
dos sêniores acharem que as lojas não estão preparadas 
para lidar com a longevidade (72%), terem dificuldade 
em encontrar produtos (52%) e concordarem que faltam 
produtos e serviços para sua idade (40%).

 
adaptação ao “novo normal”: a necessidade preen-

cheu o abismo - No momento em que o comportamento 
online das pessoas com mais de 60 anos se fortalecia, o 
mundo foi surpreendido pela pandemia do novo Coronaví-
rus, que determinou a criação de condições de segurança 
e isolamento dos idosos. Ao mesmo tempo, o problema 
acelerou a inclusão digital de um número ainda maior de 
consumidores que estão nesse grupo, forçando algumas 
empresas a começarem a pensar em adaptações em suas 
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Ruth Guimarães – Faro – Ilustre e reluzente 
figura da literatura nacional que nos deixou em 2014, 
aos 93 anos, quando ocupava a cadeira de número 22 
da Academia Paulista de Letras recebe nesta obra, 

aliás, de impar  primor editorial, uma importante homenagem. 
Foram compilados 15 contos de sua autoria com temática afro. 
Fico a imaginar a dificuldade que essa tarefa exigiu, pois, se-
guramente não há menos bom, todos são ótimos! A magia dos 
ares africanos os cerca. A malícia, cadência de seus cantos são 
inexoravelmente envolventes. O leitor não largará o livro até 
sua última página que além dos contos, trazem informações 
biográficas pertinentes, algumas curiosas. Tive a honra de al-
gumas vezes privar com Ruth e posso afiançar sem medo, que 
a Editora  Faro com muito requinte, está a consagrar a verda-
deira e insuperável Dama da nossa literatura. Tomara chegue 
às mãos de professores, estudantes e à todos lares brasileiros. 
Um ótimo presente. Por demais oportuno!!

Contos Negros

Haino Burmester (Coord) – Saraiva Educação 
– O médico, administrador de empresas, professor 
na F G V, diversos livros editados, dotado de uma 
profunda experiência adquirida em exitosa e longa 

carreira, desta feita, “espertinho”, uniu-se à três outras também 
conceituadas experientes profissionais, para elaborar essa obra 
de magnitude imprescindível. Lastreados no Compromisso 
com a Qualidade  Hospitalar – CQH – e sempre preocupados 
com a dignidade das pessoas, sejam profissionais da saúde ou 
pacientes, nesta obra qualificam toda uma elevada e factível 
estrutura técnica, que também abrange particularidades admi-
nistrativas de mercado, tais como admissão e demissão, relação 
com mercado etc. Em termos administrativos estruturais, nada 
falta. Voltado para profissionais de saúde, administradores, es-
tudantes e professores, seu padrão poderá também ser utilizado 
em outros perfis empresariais . Muito útil.

Gestão de Pessoas em Saúde

Padre Reginaldo Manzotti – Petra –  Padre Manzotti, 
ordenado aos 25 anos, sempre teve o firme propósito 
de evangelizar e batalhar pelos menos favorecidos, 
desvalidos, seja de corpo ou alma. O reconheci-
mento internacional pelo seu trabalho valeu-lhe o 

título de Embaixador da Pastoral da Pessoa Idosa no Brasil. 
Nesta obra, elenca várias situações de cunho social, familiar, 
psicológico dentre outros, nas quais o poder divino e também 
do bom senso, se impõem, para a devida solução. Num óbvio 
perfil católico, permeado de palavras sempre dirigidas ao bem 
comum, também poderá ser lida por não sectários. Oremos!

Combate Espiritual no Dia a Dia

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Neste cenário, usar o ar-
condicionado deixa de 
ser um luxo e passa a ser 

uma necessidade, mas o consu-
mo de energia acaba pesando 
no bolso, já que nos meses de 
verão intenso ele pode afetar a 
conta de luz em mais de 50%.

Mas já é possível deixar o 
ar-condicionado ligado o dia 
todo sem se preocupar com a 
conta de luz. 

Com os geradores Zero Grid 
isso não só é possível, mas tam-
bém é uma atitude sustentável 
já que a energia solar é limpa, 
gratuita e renovável. A tecno-
logia dos geradores é perfeita 
para o uso do ar-condiciona-
do. É um gerador com várias 
tensões (trifásica, bifásica ou 
monofásica) projetado para se 
conectar em paralelo à rede, 
mas com injeção de energia 
zero. Sua função é gerar energia 
solar atendendo o autoconsumo 
imediato, sem armazenamento.

Além de garantir mais inde-
pendência em relação à rede, 
eles também podem ser usados 

Gerador com várias tensões projetado para se conectar em 
paralelo à rede.
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Gerador de energia solar 
garante uso do ar-condicionado 

com redução na conta
O verão ainda nem chegou e diversas cidades registraram as maiores temperaturas de suas histórias

O sistema que abastece a 
central de ar-condicionado da 
Aldo Solar utiliza um inversor 
Growatt de 60 Kwp. O conjunto 
abarca 180 painéis com 72KWp 
da marca Trina Mono Perc e gera 
86% da energia consumida pelo 
sistema, gerada pelo sol. Apenas 
14% é fornecida pela concessio-
nária, o que permitiu uma signifi-
cativa redução das despesas com 
a fatura de energia, por meio do 
autoconsumo imediato. E sem 
a necessidade de aumento do 
contrato de demanda.

De acordo com Aldo Pereira 
Teixeira, Aldo Solar, “o sistema 
Zero Grid significa uma mu-
dança impactante no mercado, 
uma vez que o investimento é 
menor e o retorno é mais rápido. 
Essa solução revolucionária foi 
introduzida pela Growatt, de 
forma simplificada. É fácil de 
instalar em qualquer local, com 
dimensões reduzidas, de forma 
inteligente e de manutenção 
igualmente simples”. Mais in-
formações: (https://www.aldo.
com.br/blog/).

em combinação ON Grid + Zero 
Grid, o que permite sua aplicação 
em pequenos, médios e grandes 
projetos, sem a necessidade de 
reapresentar um projeto ou alte-
rar o contrato de demanda com 
a concessionária de energia elé-
trica. Esse sistema também pode 
ser instalado em condomínios e 
áreas nas quais a concessionária 
não autoriza a injeção na rede.

Principais benefícios: au-
toconsumo imediato; zero 
Emissão CO2; zero taxas; zero 
tarifas; zero impostos; zero 
injeção; zero demanda contra-
tada; zero regulação da Aneel; 
alta eficiência e gerenciamento 
inteligente de energia (Smart 
Energy Manager); monito-
ramento preciso (online) de 
geração e consumo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SÃO PAULO FORO
CENTRAL CÍVEL 17ª VARA CÍVEL Praça João Mendes s/nº, 8º andar - salas nº 827/829, Centro - CEP
01501- 900, Fone: 21716145, São Paulo-SP - E-mail: sp17cv@tjsp.jus.br Horário de Atendimento ao
Público: das 12h30min às19h00min EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0067036-
89.2019.8.26.0100 Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença - Pagamento Exequente: Berkley
Internacional do Brasil Seguros Ltda Executado: Higiterc - Higienização e Terceirização Ltda Epp
e outro EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0067036-89.2019.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 17ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).
LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a quem possa interessar, que nes-
te Juízo tramitam os autos de “Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença” nº. 0067036-
89.2019.8.26.0100, movida por BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A em face de
Higiterc - Higienização e Terceirização Ltda e Marta Pereira dos Santos, objetivando o pagamento,
em exercício do direito de sub-rogação, da quantia indenizada ao segurado, relativa ao risco coberto pela
Apólice de Seguro Garantia nº. 0 14142008000107450003942. A ré Marta Pereira dos Santos foi consi-
derada em local incerto e não sabido, sendo citada por edital. Após, fora proferida sentença de integral
procedência aos pleitos iniciais, a fim de condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 559.321,90, devi-
damente atualizado e corrigido, além dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Esgotado o
prazo para o cumprimento espontâneo da sentença, foi certificado o trânsito em julgado, ocasião em que a
autora requereu a intimação da ré com base no art. 513, §2º, IV do CPC, para que, por meio do presente
edital, cumpra a sentença proferida e efetue o pagamento da condenação. O pedido foi deferido pelo D. Ma-
gistrado, com a ressalva de que será nomeado curador especial em caso de revelia. (Art. 257, IV, do CPC).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 04 de junho de 2020. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.

Hix Retail I Participações Ltda - CNPJ 15.519.331/0001-00 - NIRE 35.226.540.218
Extrato da Deliberação Social para Redução de Capital Social

Pelo presente instrumento, Rodrigo Heilberg, RG 35.526.342-7 SSP/SP e CPF 327.287.638-36; Gustavo Heilberg, RG 35.526.340-3 SSP/SP 
e CPF 353.352.448-52; Gabriel Heilberg, RG 35.526.341-5 SSP/SP e CPF 372.051.128-69; e Caio Lewkowicz, RG 34.611.771-9 SSP/SP e 
CPF 357.439.738-06. Únicos sócios da sociedade, têm, entre si, justo e acordado o quanto segue: Item 1 - Redução do Capital Social: 
1.1. Reduzir o capital social da Sociedade, por considerá-lo excessivo para a consecução dos objetivos sociais, nos termos do artigo 1.082, 
inciso II, do Código Civil. Desta forma, o capital social passará de R$ 4.468.574,00 para R$ 3.868.574,00 com uma redução efetiva de R$ 
600.000,00. 1.2. Em decorrência da redução de capital social, os sócios, por unanimidade, aprovam o cancelamento de 600.000 quotas 
sociais, no valor de R$ 1,00 cada, totalizando o valor de R$ 600.000,00, na proporção de suas respectivas participações no quadro social 
da Sociedade, conforme quadro abaixo: Sócios - nº de quotas Sociais - nº de Quotas Canceladas - nº de Quotas Restantes: Rodrigo 
Heilberg - 1.228.858 - 165.000 - 1.063.858; Gustavo Heilberg - 1.228.858 - 165.000 - 1.063.858; Gabriel Heilberg - 1.228.858 165.000 
- 1.063.858; Caio Lewkowicz - 782.000 - 105.000 - 677.000; Total - 4.468.574 - 600.000 - 3.868.574. 1.3. Em virtude do cancelamento 
das 600.000 quotas sociais, a Sociedade pagará o valor de R$ 600.000,00 aos sócios, na proporção de suas respectivas participações no 
quadro social da Sociedade. São Paulo, 23 de outubro de 2020. Rodrigo Heilberg; Gustavo Heilberg; Gabriel Heilberg; Caio Lewkowicz.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de REABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 060/2020; 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de gases medicinais (oxigênio e ar 
medicinal NC) - Entrega das Propostas: a partir de 26/10/2020 às 08h00 no site 
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Gastão Mattos (*)        

O Open banking desperta o saudável “desconforto” nos players 
existentes.

Maior flexibilidade, redução de custos e melhor adequação às 
necessidades dos clientes, até então não percebidas ou tratadas, 
são alguns dos benefícios que os consumidores deverão sentir 
quando open banking se tornar realidade no Brasil. 

O modelo, já adotado na Europa, pressupõe que os bancos 
abram conectores, colocando interfaces de programação de 
aplicativos (APIs) à disposição de terceiros para desenvolve-
rem aplicações e oferecerem produtos e serviços baseados na 
plataforma e nos dados bancários. 

Com isso, surge um enorme ecossistema em torno do banco, 
com novas ofertas e as mais variadas aplicações aos clientes. 
O novo cenário competitivo permitirá uma escolha ampliada 
por parte de consumidores e empresas, levando a revisões 
de modelos de precificação, expansão da oferta de valor, com 
novos serviços e/ou de melhor qualidade, além da redução de 
custos transacionais. 

O varejo pode ser um grande beneficiário do open banking, 
incorporando serviços alternativos ofertados por entrantes no 
segmento bancos. Por exemplo, em contas a pagar e receber há 
oportunidade de se agregar valor na racionalização de processos 
e na integração de novas plataformas de serviços. Em cobrança, 
a criação de plataforma interoperável e de baixo custo é uma 
porta de entrada para oferta de novos players, a partir da qual 
serviços poderão ser acoplados. 

Além disso, novos marcos regulatórios do Banco Central es-
tão permitindo a inclusão de novas empresas no segmento de 
antecipação de recebíveis, o que é muito interessante para o 
mercado, já que é um setor que, anteriormente, estava reservado 
a grandes bancos e adquirentes. 

O Open banking desperta o saudável “desconforto” nos players 
existentes, devido à potencial inclusão de novos jogadores. 
Com ele, o negócio bancário deixa de ser apenas a gestão de 
crédito, pagamentos, contas, entre outros, e evoluí para um novo 
patamar, que adiciona gestão de informações e fluxo de dados, 
associados ao transacional e guarda de numerário. 

É algo que transcende os limites de serviços até então es-
tabelecidos para os bancos. Para chegarmos a esse nível, as 
plataformas de tecnologia precisam evoluir para serem inte-
roperáveis, pois o fluxo da informação é um atributo essencial 
dos novos serviços. 

Como a premissa de open banking é viabilizar a interopera-
bilidade nos fluxos essenciais do relacionamento bancário, o 

Open banking: uma porta de entrada 
para novos players e serviços

movimento motiva a entrada de novos players com tecnologias 
que já nascem sem ancoragens em princípios passados de gestão 
de dados e desperta a necessidade nos players existentes de 
modernização, revisão e adequação de todos os sistemas legados. 

O consumidor, certamente, será o grande beneficiado deste 
novo patamar competitivo. O movimento do open banking é 
saudável ao mercado, mas ainda é cedo para caracterizá-lo 
como algo devastador ou prevalecente. O cenário mais provável 
é de termos entrantes de sucesso, atendendo a nichos e um 
saudável incômodo nos players tradicionais que deverão se 
adaptar à nova realidade. 

O modelo tecnológico de sustentação dos grandes e tradicio-
nais bancos pode estar chegando a um limite de crescimento 
e de adaptação a novas necessidades. Por um lado, temos um 
mercado consumidor com novas demandas em uma velocidade 
nunca antes observada - o que pode representar um elevado 
custo da mudança para players tradicionais. 

Por outro lado, temos a necessidade de ganho de escala, fator 
imperativo para novos players. Apesar de nascerem com plata-
formas de tecnologia flexíveis e modernas mais adequadas ao 
cenário de inovação constante, os entrantes poderão enfrentar 
dificuldade em alcançar ganho de escala, quase sempre exigindo 
grandes investimentos em distribuição, o que limitará a viabili-
dade de boa parte das iniciativas novas nesta área. 

(*) - É líder da IDid (plataforma que possibilita compras com “cartão não 
presente nas modalidades débito e crédito) no Brasil (http://useidid.com/). 
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José Abud Neto (*) 

Qual a importância do associativismo? 
Por muito tempo se questionou sobre 

a real relevância do associativismo para 
empresas e foram muitas experiências 
relacionadas ao tema, algumas deram muito 
certo e outras nem tanto. Mas, se formos 
pensar de forma prática, o associativismo 
sempre acompanhou a humanidade. Isso 
pode ser visto, através da história da hu-
manidade, desde quando se uniam para a 
caça e compartilhavam os resultados. 

Mas com a evolução da sociedade, o as-
sociativismo também evoluiu. Hoje temos 
até mesmo essa prática entre países, se 
pensarmos no G-7 (Grupo dos Países mais 
Industrializados do Mundo), Nafta (Trata-
do Norte-Americano de Livre Comércio), 
União Europeia - União dos Países Euro-
peus, Mercosul (Mercado Comum do Sul) 
e outras que buscam objetivos comuns. 

Em contraposição com as grandes nações, 
temos o Associativismo Empresarial, que tem 
um impacto principalmente nas pequenas e 
médias empresas que se unem para fortalecer 
suas ações e serem mais competitivos. A 
importância delas é muito grande. Podemos 
citar o trabalho que desenvolvemos pela 
Febrafar, que disponibiliza ferramentas para 

que nossas redes associadas e suas lojas 
possam competir em pé de igualdade com 
os grandes players do mercado. 

Podemos afirmar hoje, com base em 
números, que se criou um movimento 
associativista que impactou muito no 
mercado, que há anos, cresce muito mais 
do que qualquer outro agrupamento e 
que incorporou o protagonismo em um 
mercado de grande concorrência. 

Felizmente, o modo desenvolvido está aí 
para ser replicado, mas para que realmente 
o sucesso seja alcançado, acredito em uma 
regra muito importante: o andar juntos em 
busca de objetivos coletivos e não indivi-
duais. O associativismo que praticamos 
tem como destaque a busca por objetivos 
comuns e esses ultrapassam o somente 
comprar melhor. Hoje o associativismo é 
uma forma de ter estrutura de equipe e 
tecnologia a favor de uma gestão voltada 
para o resultado das associadas. 

Quem poderia imaginar que pequenas 
e médias farmácias poderiam ter um dos 
maiores e mais modernos programas de 
fidelidade do país? Elas têm o Programa de 
Estratégias Competitivas. O mesmo aconte-
ce com o Painel de Aferição de Indicadores, 
uma ferramenta de gestão que proporciona 
dados estratégicos para empresas e o Sis-

tema Integrado de Compras, que propicia 
a realização de compras coletivas por meio 
de ofertas negociadas previamente com as 
distribuidoras e indústrias. 

E esses são apenas alguns exemplos que 
resultam no sucesso conquistado hoje. Um 
alerta é que isso só se faz possível com uma 
real preocupação com o coletivo. Para que 
pudesse obter esses resultados, a Febrafar 
e seus líderes têm como premissa que o 
importante é fazer aquilo que é necessário, 
não aquilo que se quer. 

Hoje podemos afirmar que esse é um 
grande diferencial da Febrafar em relação 
aos modelos de gestão convencionais. 

Sempre existe a reflexão: isso é o que eu 
quero ou é necessário? Com isso colocamos 
o grupo acima do individual. Mesmo assim, 
o ambiente não tem que ser puramente de 
negócios, mas também um ambiente de 
amizade e de troca. Lembrando que, por 
mais que todos sejam do mesmo segmento, 
a postura no associativismo não é de con-
corrência, mas de soma. Hoje existe uma 
relação de amizade nesse grupo. 

Essas amizades nasceram dos negócios 
e isso faz toda a diferença. 

(*) - É Diretor Geral da Federação Brasileira 
das Redes Associativistas e Independentes de 

Farmácias (Febrafar). 

Associativismo: o bem coletivo acima das vontades individuais
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