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Os serviços bancários online e seus aplicativos não param de crescer. 
Em média, 62% das transações realizadas pelos latino-americanos no 
comércio eletrônico são em meios digitais, principalmente por meio 
de cartões de débito e crédito. De acordo com o estudo mais recente 
da Global Findex, 54% da população da América Latina é bancarizada, 
o que tem sido fundamental para o e-commerce na região. No Brasil, 
o número de transações bancárias realizadas pelo celular em 2018 
aumentou 24% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, os 
aplicativos para smartphones já são realizados por 40% do total das 
operações bancárias.   

Manter seus dados bancários em segurança

Você provavelmente já ouviu falar da bolsa de valores e do mercado de 
ações, mas será que você sabe quais os principais setores que fazem parte 
desse conjunto? Antes de apresentá-los, precisamos esclarecer qual é o 
significado desse termo no mundo financeiro. Um setor da bolsa de valores 
refere-se a uma área específica com certas características. Cada uma das 
ações comercializadas na bolsa de valores faz parte de um dos 11 setores 
existentes atualmente, tudo de acordo com o sistema de classificação mais 
comumente usado: o Global Industry Classification Standard (GICS).   

Principais setores da bolsa de valores

Observando 2020, os empreendedores podem perceber que não 
apenas vivemos em um mundo diferente que tornou-se amplamente 
digital, mas também que possuir uma presença de negócio online 
é crucial para o sucesso no universo do e-commerce.  Em outras 
palavras, se os produtos e serviços não são facilmente acessíveis 
online hoje, as chances de vender menos são gigantes. Isso é o que 
confirma a mestre em comportamento de consumo digital, implan-
tação de e-commerce e negócios digitais, Fátima Bana (*).   

E-commerce: como obter sucesso com a sua loja

Freepik

Negócios em Pauta

Comparando Preços
A Eurofarma acaba de lançar sua plataforma de e-commer-

ce. Ao clicar em um dos mais de 500 medicamentos genéricos, 
prescrição médica e OTC disponíveis, o consumidor tem 
acesso a uma lista de drogarias e farmácias onde o produto 
está disponível e um comparativo de preços que direciona 
a página para concluir o processo de compra. A iniciativa, 
que cria um ponto de conexão entra a empresa e seus con-
sumidores, foi viabilizada com o apoio da Intellibrand, uma 
das startups aceleradas pelo Eurofarma Synapsis, especiali-
zada em soluções de inteligência de dados para uma gestão 
eficiente. Acesse em: (www.eurofarma.com.br/produtos).  

  Leia a coluna completa na página 3

Foto: blog.abramge.com/reprodução

News@TI

12 minicursos sobre desenvolvimento de 
jogos eletrônicos

@Se você quer aprender mais sobre o universo de de-
senvolvimento de jogos eletrônicos, não pode perder 

os minicursos online que serão ministrados pelo grupo 
Fellowship of the Game (FoG) de amanhã (31) até 5 de 
dezembro. Vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e 
de Computação da USP, em São Carlos, o grupo de extensão 
é especializado em desenvolvimento de jogos e oferecerá 12 
atividades via Youtube. A maioria dos minicursos têm caráter 
introdutório, possibilitando a participação de iniciantes na 
área. Existem, ainda, opções voltadas para quem já tem um 
pouco de experiência no assunto. Os eventos serão gratuitos 
e, para participar, não é preciso se inscrever, já que as aulas 
serão transmitidas de forma aberta pelo Youtube. Para quem 
quiser obter certificado de participação, durante os encon-
tros, serão fornecidas instruções para que os interessados se 
registrem (http://bit.ly/proximaslivesfog).   Leia a coluna 
 completa na página 2

Reprodução

Já faz um bom tempo que venho 
alertando aos que me procuram 
sobre a ineficiência e previsão de 
mortalidade dos Elefantes Brancos 
no meio da sala. Mas o que isso 
quer dizer?

Ao longo dos anos, pude ver o impacto ne-
gativo da complexidade na produtividade. 

Complexidade em Processos internos é um 
desafio em toda empresa, mas, principalmente 
àquelas em expansão. 

É importante saber a diferença de empresas 
crescendo e empresas inchando. Conforme a 
expansão vai acontecendo, há estratégias erra-
das que acabam deixando os negócios pesados 
e insustentáveis, tendo por consequências dívi-
das, problemas sem resolução e outras farpas 
no dedo que afetam tanto ou mais que as já 
citadas. Separei algumas dicas para otimizar 
sua empresa e deixa-la mais leve, fluindo e 
trazendo mais lucro! 

Limpe o mato - Um bom ponto de partida 
é se livrar de regras estúpidas e atividades de 
baixa importância que existem em abundância 
na maioria das empresas. Veja, por exemplo, por 
quantas pessoas precisa passar aquele relatório 
de despesas ou quantas vezes aquele mesmo 
serviço precisa ser refeito. Se você conseguir 
poupar algumas tarefas simples, haverá mais 
espaço para o que realmente importa.

 
Priorize - Quem comanda empresas sabe que 

todos os dias aparecem serviços com sirenes 
tocando em cima. As famosas urgências dos 
clientes. Coisas que pedem pra ontem e demo-
ram meses pra executar. Isso vale para você e 
seus funcionários também. Tem diretores que 
acordam com algo "urgente" na cabeça pra ser 
resolvido, param todo um departamento e a tal 
urgência acaba nunca saindo do papel. 

Uma das chaves da simplificação é descobrir 
o que é realmente importante (e o que não é) e 
reavaliar continuamente a lista de prioridades 
à medida que novas coisas são adicionadas. 

Veja por outra perspectiva - Vamos lá. 
Qual é o seu trabalho? Em resumo, é atender às 
necessidades de seus clientes, agregando valor 

Qual a diferença entre empresas 
crescendo e empresas inchando

suficiente para fidelizá-lo, correto? Portanto, 
um passo importante no processo é esclarecer 
proativamente o que seus clientes realmente 
querem e o que você pode fazer para torná-los 
mais bem sucedidos. 

Por exemplo, no início das vendas de uma 
Franquia (minha área principal de atuação), 
levo minha equipe de expansão à fábrica de 
produção dos produtos que serão comercia-
lizados na ponta. Por que? Para que possam 
realmente ver como os produtos são feitos, ora. 
Desta maneira, poupamos o tempo com dúvidas 
pequenas, eles deixam de imaginar como é e 
passam a realmente saber como funciona. 

Foco na solução: caminho mais veloz 
- Tomando por base que, agora, você está tra-
balhando nas coisas certas e o processo está 
realmente fluindo, aprenda a tirar os laços, as 
redundâncias e o retrabalho tanto para você 
como para seus colaboradores. Mantenha uma 
equipe compacta e eficiente, assim você perderá 
menos tempo e, tempo, meu amigo, é dinheiro. 

Não seja condescendente - Você sabia 
que uma das coisas que mais mantém a com-
plexidade no processo de uma empresa é o fato 

dos líderes não falarem sobre o que precisa 
mudar? Absurdo né, mas existe aos montes. Há 
alguns anos, realizei uma consultoria in loco, 
em uma fábrica de pães. Processos cruzados, 
má contratação, má distribuição de funções, 
logística ilógica, enfim, um caos. Identificados 
os problemas, conversei com cada um dos 
funcionários, cheguei à conclusão e apresentei 
ao dono as soluções. 

As implantações de mudança aconteceram 
por 20 dias. Em meu regresso, indaguei o porquê 
das coisas voltarem como estavam. A resposta 
foi "Ah, mas eles já estavam acostumados, eu fico 
com dó". Portanto, meu amigo, ou você tem um 
negócio ou uma entidade filantrópica. Mas não 
se engane. O contrário também é verdadeiro. 

Muitos funcionários de habilidade inteligência 
suficientes para enxergarem que os processos 
estão errados tem medo de "desafiar" os su-
periores, oferecendo soluções mais práticas. 
Desta maneira, continua-se a complexidade, o 
gerenciamento de reuniões pobres, as tarefas 
não claras, os e-mails desnecessários, as análises 
excessivas e outros hábitos gerenciais ruins. 

Reduza os níveis - Outra fonte de comple-
xidade é a tendência a se criar uma estrutura 
antiquada de gerenciamento. A estrutura de 
camadas leva a gerentes que supervisionam 
apenas uma ou duas pessoas. Quando isso 
acontece, os gerentes se sentem obrigados a 
fazer valer seu cargo, questionando tudo o que 
seus subordinados estão fazendo, ou seja, gera 
trabalho desnecessário e reduz a boa convivên-
cia. Evite a estrutura de camadas desnecessárias 
e encontre formas de reduzir os níveis. 

Não deixe as ervas daninhas voltarem 
a crescer - A função do líder é, basicamente, 
resolver problemas. É necessário aprender a 
escolher os problemas que você quer resolver. 
Que sejam grandes, que sejam reais! Dessa 
maneira, você otimizará o seu tempo e o de 
seus colaboradores. As coisas fluirão mais 
facilmente. Mas lembre-se, a complexidade é 
como uma erva daninha no jardim que sempre 
pode voltar se não for podada com regularidade. 

(Lucas Atanázio Vetorasso é fundador do Grupo 
ATNZO, que conta com mais de 50 empresas 

formatadas e 27 em expansão, além de nove em 
processo de formatação, com destaca pela expertise 

na formatação e expansão de franquias).

COMPORTAMENTO DO CONsuMIDOR

O INsTAgRAM sERá O NOvO 
shOPPINg NEsTE NATAL? 
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Inflação dos aluguéis 
O IGP-M usado no reajuste dos 

contratos de aluguel, registrou inflação 
de 3,23% em outubro. A taxa é inferior 
ao observado em setembro (4,34%). 
Apesar da queda,  acumula índices 
de inflação de 18,10% no ano e de 
20,93% em 12 meses, de acordo com 
a Fundação Getulio Vargas. A queda 
da taxa de setembro para outubro foi 
puxada pelos preços no atacado, medi-
dos pelo Índice de Preços ao Produtor 
Amplo, cuja inflação recuou de 5,92% 
em setembro para 4,15% em outubro.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-instagram-sera-o-novo-shopping-neste-natal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saiba-quais-sao-os-principais-setores-da-bolsa-de-valores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-manter-seus-dados-bancarios-em-seguranca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/e-commerce-como-obter-sucesso-com-a-sua-loja-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/a-guerra-da-vacina/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-30-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-30-10-2020/
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Coluna do Heródoto

O presidente se mete 
na polêmica da 
vacina. É tudo o que o 
pais não precisa, uma 
vez que nem o governo 
está consolidado. 

Há grandes desafios a 
serem vencidos, mas 
o chefe do executivo 

opta pela guerra política. 
Vacinar ou não vacinar, eis 
a questão. No meio de uma 
pandemia os políticos se 
dividem mais uma vez. Há 
os que usam de toda a sua 
força para criticar o governo 
e divulgar que o Estado não 
pode interferir na vida das 
pessoas. Usam e abusam dos 
espaços na mídia e o debate 
se espalha rapidamente pela 
capital do Brasil. 

Os adjetivos que rotulam 
o presidente vão de ser um 
homem sem sensibilidade 
a portador de fraqueza 
política, uma vez que nem 
sempre os partidos que o 
apoiam saem em sua defesa. 
A população acusa a todos, 
inclusive a mídia, de não 
informar corretamente os 
cidadãos e usá-la com fins 
exclusivamente políticos. 
Por sua vez os médicos 
também são arrolados na 
polêmica e se dividem. 

Aos poucos o que parece 
ser apenas um debate sobre 
opiniões diferentes sobre 
qual a melhor ação para 
combater a epidemia se tor-
na uma ameaça à ordem e à 
segurança pública. Há até os 
que cogitam da decretação 
de um estado de sítio, previs-
to na constituição do Brasil. 

Afinal a vacina deve ou não 
ser obrigatória? O debate 
envolve também juristas e 
operadores do direito. Uns 
defendem a edição de um 
projeto de lei para ser apro-
vado no Congresso Nacional 
que obrigue a vacinação de 
todos. Quem não se vacinar, 
diz o projeto, vai pagar uma 
multa e ser impedido de atos 
da vida civil como realização 
de matrícula nas escolas, 
obtenção de empregos  
públicos ou em empresas 
privadas e realização de 
viagens. 

Os hotéis só aceitam 
hóspedes se mostrarem 
certificado de vacinação. 
Até casamentos precisam 
do papelucho. Outros con-
sideram a obrigatoriedade 
uma invasão da privacidade 
do cidadão, que deve ter o 
direito de decidir se quer ou 
não ser imunizado. Ninguém 
pode obrigar ninguém a fa-
zer nada sem a existência de 

uma lei anterior, que além 
de aprovada no Senado e 
Câmara precisa da sansão 
do presidente da república. 

Consideram o domicilio  
inviolável como uma cláu-
sula pétrea da constituição 
e ninguém pode invadir 
uma casa sem anuência do 
morador, mesmo que seja 
sob a alegação de que está 
salvando vidas. Com as no-
tícias publicadas na impren-
sa, opiniões sem qualquer 
embasamento científico 
circulam e são replicadas 
nos grupos que se reúnem 
onde podem. 

 Já há os que culpam os 
ratos, baratas, esgoto pela 
doença, que não é a única 
a assombrar a população da 
capital. Até os estrangeiros 
são vistos com maus olhos, 
uma vez que também são 
suspeitos de trazer a doen-
ça do exterior. Os ânimos 
explodem com a aprovação 
do projeto de lei que torna 
a vacinação obrigatória. O 
presidente venceu.

Os jornais publicam o 
resultado e a população 
sai na rua para protestar. 
Há uma semana o povo 
enche as praças, depreda 
prédios públicos e impede 
o transporte coletivo. Ao 
presidente Rodrigues Alves 
não resta outra alternativa 
senão pôr a polícia na rua 
para conter os protestos. 
A violência grassa por todo 
lado e mortos e feridos são 
registrados. 

Os radicais conspiram e 
articulam um golpe de es-
tado para depor o governo 
e implantar uma ditadura 
do modelo positivista, tão 
cara aos que proclamaram 
a república 15 anos antes. 
O país afunda em uma crise 
geral, com reflexos na eco-
nomia e nas exportações 
realizadas no porto do Rio 
de Janeiro, o principal do 
país. Durante todo o ano 
de 1904 as escaramuças se 
sucedem. 

Finalmente a reação con-
tra o médico responsável, 
Oswaldo Cruz, o prefeito e o 
governo é contida. O núme-
ro de mortos nos conflitos 
chegam a 30, 110 feridos e 
quase mil presos e violen-
tados na Ilha da Cobras. 
Metade é desterrado para 
o Acre. 

O presidente vence a 
guerra das vacinas e pode 
até articular uma nova can-
didatura. 

 
(*) - É âncora do Jornal da  

Record News em multiplataforma 
(hbarbeiro@recordtv.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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IoT no campo: como a tecnologia 
está ajudando a revolucionar o 

agronegócio do Brasil 

Romulo Cioffi (*)

Se você acha que estamos falando 
de uma fábrica ou cidade do fu-
turo, saiba que não é nada disso. 

Essas são apenas algumas das inovações 
que estão levando o agronegócio a uma 
verdadeira revolução digital nos últimos 
anos, transformando completamente a 
produção. 

A inovação no campo, portanto, é 
uma grande notícia. Ainda mais quan-
do destacamos a importância do setor 
agro para a economia de nosso país. 
Hoje, o segmento é responsável por 
movimentar cerca de R$ 1 trilhão por 
ano, o que representa mais de 20% de 
todo o Produto Interno Bruto nacional. 
Além disso, quase 40% dos empregos 
criados no Brasil têm relação direta 
ou indireta com a indústria do campo. 

Isso significa que a utilização cada vez 
mais efetiva da tecnologia é um caminho 
prático para impulsionar os resultados 
do segmento e, consequentemente, da 
indústria brasileira como um todo. Mais 
do que isso: em tempos como os atuais, 
diante da crise aberta pela pandemia do 
Coronavírus, a modernização e globali-
zação da economia agropecuária pode 
representar uma chance prática para 
sustentar a retomada real da atividade 
interna. 

Para isso, no entanto, é preciso que 
as soluções mais inovadoras – como 
as aplicações de Internet das Coisas 
(IoT – de Internet of Things, em inglês) 
– cheguem de forma efetiva aos mais 
diversos elos da cadeia de produção 
agroindustrial. Simplificar o acesso às 
novidades e permitir que elas sejam, 
de fato, otimizadas para atender a 
rotina dos produtores são dois passos 
essenciais para gerar valor real a partir 
da inovação. 

Não por acaso, segundo dados do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
(BNDES), as aplicações de Internet 
das Coisas deverão gerar até US$ 132 
bilhões à economia do Brasil, sendo 
o campo um dos maiores focos desse 

– será mais fácil saber que tipo de 
defensivo agrícola foi usado, de onde 
veio o produto, qual o caminho logístico 
percorrido até o mercado. Além disso, o 
uso de informações precisas e em tem-
po real resulta em um imenso benefício 
sustentável, pois possibilita o uso mais 
racional e eficiente de insumos, água e 
até mesmo de áreas para plantio. 

Em um momento marcado pelas 
oscilações e mudanças, garantir maior 
acesso e conhecimento dos produtos 
à tecnologia é um fator chave para 
impulsionar o que chamamos, hoje, de 
agricultura 4.0 – elevando a inteligência 
das operações como um todo. É pre-
ciso usar a TI como ferramenta para 
mitigar ameaças e agilizar a conquista 
de novas oportunidades para que toda 
a cadeia do agronegócio seja cada vez 
mais produtiva. 

Atualmente, esse movimento já 
existe e deve ser ressaltado. Por isso, 
é fundamental trabalhar para aproxi-
mar quem desenvolve novas soluções 
tecnológicas de quem gerencia as 
atividades agroindustriais. Incentivar 
a conexão entre empresas e produ-
tores é o próximo passo para elevar 
a qualidade do negócio agropecuário 
brasileiro. Acho que ninguém duvida 
que o agronegócio brasileiro já é uma 
potência mundial e com a tecnologia 
pode ir muito além.

(*) É Vice-Presidente de Operações 
do Grupo Squadra.

Veículos autônomos, redes complexas com dispositivos interagindo de forma automática e sistemas 
inteligentes ajudando a predizer cada passo das operações.

investimento – ao lado de verticais como 
saúde, cidades e fábricas. 

Mas o que, afinal, esse conceito 
tecnológico agrega para o campo? A 
resposta é simples: o uso de recursos 
de IoT no campo permitirá cada vez 
mais a automação de diversas etapas 
cotidianas do trabalho – como por 
exemplo, a colheita, o plantio, o manejo 
do gado e o comércio de carne – re-
duzindo desperdícios e maximizando 
os resultados. Com essa tecnologia 
será possível, entre outras medidas, 
conectar várias soluções utilizadas para 
monitoramento do campo, ampliar o uso 
de sensores de georreferenciamento 
que permitam, por meio de Inteligência 
Artificial, sugerir decisões específicas 
para o produtor e muito mais.  

Como resultado, a real expansão das 
ferramentas de Internet das Coisas nas 
fazendas e pastos irá abrir caminho 
para que os gestores sejam capazes de 
analisar e aprimorar rapidamente as 
condições de solo e estágios da produ-
ção, entre outros fatores, e implementar 
um novo modelo de rastreabilidade 
dos produtos. Desse modo, podem 
reduzir os custos, antecipar a tomada 
de decisões, otimizar os investimentos 
e, ainda, garantir mais segurança aos 
compradores. 

Para os clientes, por sua vez, a im-
plementação de tecnologia inteligente 
nas lavouras significará uma nova era 
de confiança em relação aos produtos 

News@TI 

Alpargatas abre inscrições para o Programa 
de Estágio 2021

@A Alpargatas - empresa brasileira de atuação global, detentora 
das marcas Havaianas, Osklen e Dupé - abre inscrições para 

seu Programa de Estágio 2021. O processo seletivo será conduzido 
online e as inscrições vão até o dia 6 de novembro no site da Eu-
reca, consultoria que conecta jovens com o mercado de trabalho: 
http://bit.ly/estagio-alpa-2021. O programa de estágio contempla 
oportunidades em diversas áreas, tais como: Negócios, Jurídico, 
Comunicação e Marketing, Engenharias e Tecnologia. As vagas 
estão disponíveis para estudantes de penúltimo e último anos de 
graduação que residam em São Paulo, com exceção para as de Tec-
nologia, que, por serem de atuação remota, abrem a possibilidade 
para participantes de outras localidades do País.

99, 99Food e Sebrae-SP formam parceria 
para oferecimento de treinamento

@99, 99Food e Sebrae-SP se reúnem de para capacitar entrega-
dores e motoristas parceiros. Os cursos serão disponibilizados 

de forma totalmente gratuita e online com conteúdos voltados tanto 

para o dia a dia do profissional quanto para o desenvolvimento de 
habilidades pessoais. As trilhas de aprendizagem foram divididas 
em três módulos: Primeiros Passos, Empreendedorismo e Gestão. 
Os conteúdos incluem temáticas para o dia a dia do profissional, 
como organização e planejamento, marketing, comunicação e aten-
dimento ao cliente, como também para o aspecto pessoal, com aulas 
sobre finanças, tomada de decisões e orientações para uma vida 
saudável. Além desta seleção inicial, os motoristas e entregadores 
parceiros cadastrados terão acesso a outros treinamentos online 
(https://Food.99app.com).

Assertividade fiscal 

@A CMP Business Solutions anuncia ao mercado sua nova parceria 
com a Systax, empresa de inteligência fiscal. Com soluções que 

conseguem atender a todos os segmentos, enquanto a CMP propor-
ciona todo o planejamento financeiro às empresas, a Systax aplicará 
sua expertise na área fiscal e tributária por meio de ferramentas que 
suportam toda a parametrização. As empresas alvo da ação conjunta 
são aquelas que procuram melhorar seus processos financeiros e tri-
butários constantemente, uma vez que a CMP pode contribuir com a 
facilitação do planejamento estratégico e controladoria (http://www.
systax.com.br/ ou https://cmp-business.com/).

ricardosouza@netjen.com.br

Freepik

O governador do Paraná, Carlos Massa 
Ratinho Junior, conheceu o local que 
abrigará, a partir de 2021, o Parque de 
Tecnologia da Informação (TI) de Maringá, 
que abrigará parte das 400 empresas e dos 
5.000 mil profissionais empregados pelo 
setor. A expectativa é reunir em um só 
espaço, com toda a infraestrutura necessá-
ria, a maior parte da inovação tecnológica 
do município. O espaço, localizado em área 
nobre, conta com 180 mil m² e será um hub 

do ecossistema de tecnologia com espaço 
para participação de universidades, por 
meio de centros de pesquisas e inovação, 
ambientes de co-working voltados para o 
desenvolvimento de startups, espaços de 
criação como FabLab, áreas comuns de 
alimentação e estacionamento, creches, 
locais para reuniões, debates e treinamen-
tos, entre outros.

“É um foco fomentar os investimen-
tos em parques tecnológicos. Temos 16 

credenciados no Estado e o objetivo é 
interligar esse ecossistema. Queremos 
consolidar o Paraná como uma central 
de vendas online, atrair novas startups, 
atrelando tecnologia nos processos. Te-
mos dois unicórnios no Estado, que é uma 
empresa que vale mais de R$ 1 bilhão”, 
afirmou Ratinho Junior. Ele também des-
tacou que o Paraná é o segundo estado 
mais tecnológico do País e o segundo que 
mais investe em ciência e tecnologia.

Parque Tecnológico de Maringá faz parte de ecossistema 
estadual para acelerar a inovação no Paraná

Empresa de tecnologia abre vagas 
para estágio em todo o Brasil

A Pitang Agile IT, uma das em-
presas de tecnologia referência 
no Nordeste, está com inscrições 
abertas para o Programa de Estágio 
2020/2021. As oportunidades são 
para estudantes da área em todo 
o Brasil, com possibilidade de tra-
balho remoto em qualquer cidade 
do território nacional.

O programa de estágio da Pi-
tang já é uma das referências nas 
cidades de Recife e São Paulo, 
onde estão localizadas as duas 
sedes da empresa. No entanto, o 
recrutamento deste ano terá uma 
novidade. Desta vez, estudantes 
de todo o país terão a oportu-
nidade de estagiar em uma das 

maiores empresas de tecnologia 
do Nordeste. Devido a prática do 
Home Office adotada pela empre-
sa há alguns anos, mas ampliada 
durante a pandemia, as vagas do 
programa também se estenderão 
a esta modalidade.

Os interessados em realizar a ins-
crição, até hoje (30), no Programa 
de Estágio da Pitang devem acessar 
o site https://programaestagio.pi-
tang.com/ e seguir as orientações 
descritas na página. É importante 
lembrar que só poderão participar 
os estudantes que estão cursando 
a partir do 5º período dos cursos 
voltados à área de tecnologia.
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D - Novos Colaboradores
Para qualificar os futuros novos funcionários e fazer o recrutamento de 
talentos, a Fundação Estudar acaba de abrir as inscrições do programa 
“Talentos Estudar”. Os interessados em fazer parte da organização têm 
até o dia 9 de novembro para se inscrever no site (http://mudanca.estu-
dar.org.br/). A ONG está com vagas abertas em áreas como Marketing, 
Comunicação, Desenvolvimento e Gestão. Todas as pessoas selecionadas, 
independente de já serem contratadas ou não, passam por uma jornada 
de desenvolvimento pessoal e profissional. A trilha oferece workshops, 
mentorias, papos sobre carreira com lideranças da Fundação Estudar, 
acesso aos cursos e networking com a rede da organização, durante 
três meses.

E - Liberdade Econômica 
No intuito de debater as questões que permeiam a atual crise causada 
pela Covid-19, acontece o IV Fórum Mackenzie de Liberdade Econômica 
com o tema ‘A crise da Covid-19 como um desafio para o liberalismo’. O 
evento será totalmente online e ocorrerá nos dias 3 e 4 de novembro.  O 
objetivo do Fórum é promover o debate científico multidisciplinar sob 
a ótica do liberalismo clássico e da livre iniciativa, ao mesmo tempo em 
que são tratadas questões atuais como os efeitos da crise causada pela 
pandemia da Covid-19. Desse modo, o evento serve também para mobi-
lizar e compartilhar experiências e práticas exitosas entre empresários, 
pesquisadores, professores, estudantes e Ongs interessados nos temas. 
Inscrições e mais informações: (http://www.even3.com.br/libecon4/).

F - Programa de Estágio 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio da Boehringer 
Ingelheim, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, líder em 
pesquisa e desenvolvimento. Estudantes matriculados em cursos das áreas 
de Humanas, Exatas e Saúde têm até o dia 13 de novembro para reali-
zarem suas inscrições pelo site: (http://www.ciadeestagios.com.br/vagas/
boehringer/). O processo seletivo será conduzido de forma 100% virtual 
e selecionará 30 estagiários para ingressar na companhia. A abrangência 
dos cursos aceitos reflete o objetivo da empresa em se tornar cada vez 
mais diversa e inclusiva, vivenciando uma cultura ágil, que permite pro-
tagonismo e adaptação às constantes transformações internas e externas. 

G - Recuperação do Varejo
O Sebrae-SP e a Cielo, empresa líder em pagamentos eletrônicos no 
Brasil e na América Latina, estão juntos para promover um evento 
100% online e gratuito. Com uma série de palestras e oficinas, o evento 

A - Futebol Feminino
Para dar continuidade ao compromisso e encorajar outras marcas 
a patrocinar o Futebol Feminino, o Guaraná Antarctica lança uma 
campanha inédita. A marca irá conceder para as empresas apoiado-
ras o seu espaço de mídia mais relevante: as latas! É isso mesmo. As 
marcas que apoiarem o futebol feminino terão os logos impressos nas 
latinhas de Guaraná Antarctica, que passarão a circular pelas mãos de 
inúmeros brasileiros a partir de 2021. As marcas que entrarem para 
o time de apoiadores junto a Guaraná irão colaborar diretamente na 
formação de base do esporte feminino. A ação irá apoiar o projeto 
Meninas em Campo, criado em 2016, que oferece treinos de futebol 
para meninas entre 9 e 17 anos. Mais informações no site: (www.
guarana.com.br). 

B - Mercado Digital 
Estão abertas as inscrições para a Gama Experience, um progra-
ma de imersão do mercado digital que auxilia o desenvolvimento 
e aperfeiçoamento de habilidades técnicas e comportamentais 
para profissionais de quatro áreas: programação, vendas, design e 
marketing. O curso 100% online é oferecido pela Gama Academy e 
tem duração de cinco semanas. O formato home office vai deman-
dar adaptações, mas os benefícios prometem ser maiores, como 
ganho em qualidade de vida e menos tempo em trânsito. O fato 
é: o digital é regra e se adaptar a ele é uma necessidade real. Os 
interessados não precisam ter experiência, mas é necessário que 
tenham um nível de conhecimento básico na área. As inscrições 
podem ser realizadas até o dia 5 de novembro em: (http://expe-
rience.gama.academy/).

C - Carros Elétricos
Os principais veículos elétricos à venda no país das marcas Audi, 
BMW, Chevrolet, JAC, Jaguar, Renault e Volvo estarão expostos no 
2º EME - Encontro da Mobilidade Elétrica Abravei. E com possibi-
lidade de test drive no local. Promovido pela Associação Brasileira 
dos Proprietários de Veículos Inovadores, acontece neste domingo 
(1º), no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Além de 
veículos elétricos, diversas empresas ligadas à mobilidade elétrica 
também apresentarão seus produtos e serviços. É o caso da CRW 
Carregadores, EDP Smart, Electricus, Electric Mobility Brasil, EZ 
Volt, Latin America Solar e NeoCharge. Ingressos disponíveis em 
(www.tiny.cc/eme-abravei).

é pensado para preparar os empreendedores de todo o país para essa 
que promete ser uma Black Friday histórica. O evento “Seu Negócio 
Pronto pra Black Friday” vai trazer orientações e dicas práticas e fáceis 
de entender sobre como se organizar e potencializar as vendas na primeira 
grande data de recuperação do varejo. O evento acontece entre 3 e 6 de 
novembro, das 15h às 20h. Tudo pensado como um passo-a-passo para 
garantir que o público saia pronto para uma das datas mais relevantes 
do comércio. Inscrições em (http://sebrae.contatosebraesp.com.br/
prontoparablackfriday). 

H - Importância do Ovo
Priorizando a prestação de serviço de qualidade ao consumidor, a Ka-
tayama Alimentos, uma das maiores indústrias avícolas do País, lança o 
canal digital “Fale com a Nutri”. A ferramenta foi incorporada ao projeto 
do novo site da empresa (www.katayama.com.br) que já está no ar. 
Trata-se de uma iniciativa inovadora no setor avícola, que oferece um 
serviço online diferenciado para esclarecer dúvidas e incertezas quando 
o assunto envolve “ovo”. Ao acessar o site, basta preencher e enviar um 
formulário bem simples, que é respondido em até 24 horas pela Dra. 
Milena Cornacini, Nutricionista Clínica, Mestre e Doutora em Nutrição 
e Consultora Técnica. Alimentação saudável, nutrição e benefícios dos 
ovos são temas de grande interesse do consumidor em geral.  

I - Transformação Digital 
A Siemens inova ao lançar o MindSphere Start for Free, versão gratuita 
de sua plataforma de software industrial para a Internet das Coisas 
(IoT), que conecta máquinas e equipamentos ao mundo digital. Com 
essa novidade, qualquer empresa ou profissional poderá experimentar 
os principais benefícios do sistema operacional da Siemens sem custos 
e por tempo indeterminado. Disponível tanto para dispositivos móveis 
quanto equipamentos industriais, a nova versão é facilmente acessada 
por meio de um cadastro simples e online, e suas funções são explicadas 
passo a passo por um tutorial sobre toda a sua parte técnica. Essa ini-
ciativa facilita o acesso à plataforma tanto por empresas quanto também 
por estudantes, desenvolvedores de softwares e startups. Saiba mais: 
(www.siemens.com.br). 

J - Mudanças e Desafios
A empresa de tecnologia da informação Gateware está com 30 vagas 
abertas para contratação, sendo boa parte delas para desenvolvedores, 
cientistas e analistas de dados. Se destinam a trabalhos dentro da própria 
empresa e também para a alocação de profissionais em grandes empresas 
de todo o Brasil, como a ABinBev. Uma das demandas por parte das 
empresas tem sido as questões comportamentais, também chamadas 
de soft skills, sendo importante que o profissional tenha competências 
como a resiliência, proatividade, adaptabilidade e capacidade de realizar 
mudanças e desafios, além do autoconhecimento sobre as suas carac-
terísticas e capacidades profissionais. A Gateware realiza o processo 
de alocação de profissionais de tecnologia em grandes empresas de 
acordo com suas demandas. Inscrições e outras informações: (https://
gateware.gupy.io/).

Black Friday: promoção 
amiga ou inimiga do 

consumidor?

Está se aproximando 
a famosa promoção 
Black Friday, que 
utiliza aqui no Brasil 
o mesmo termo 
originalmente criado 
nos Estados Unidos

E diante da esperteza 
peculiar dos nossos 
comerciantes, desde 

já cabem algumas recomen-
dações aos consumidores. 
Porém, antes convém ex-
plicar o porquê do termo 
Black Friday. E é fácil de 
entender, pois lá nos Esta-
dos Unidos esta promoção 
acontece anualmente, na 
última sexta-feira do mês 
de novembro, logo após o 
feriado de Ação de Graças.

Diferentemente do que 
acontece aqui, lá os des-
contos são verdadeiros, o 
que gera um impacto signi-
ficativo nas vendas, pois os 
comerciantes norte-ameri-
canos fazem a promoção 
visando o esgotamento dos 
estoques, para a imediata 
colocação de novos produ-
tos já com vistas ao comér-
cio natalino. Mas no Brasil, a 
coisa é diferente, pois ainda 
impera a “Lei de Gerson”, ou 
melhor, a cultura de levar 
vantagem sempre, o que 
faz com que esta promoção 
acabe por cair no descrédito 
e até venha a ser chamada 
de Black “Fraude”.

Em nosso país, todos os 
anos são registradas mi-
lhares de denúncias contra 
os comerciantes, que se 
utilizam de uma prática 
irregular já antiga, a da 
maquiagem de preços. Ela 
consiste em alguns dias an-
tes aumentar os preços dos 
produtos, para depois fingir 
a aplicação de desconto e 
desta forma atingir o mesmo 
preço anterior. Destaque-se 
que esta prática não ocorre 
somente na Black Friday, 
mas praticamente em to-
das as promoções de datas 
festivas.

Perante a nossa legislação 
de proteção do consumidor, 
a prática citada se caracteri-
za não só como propaganda 
enganosa, mas também 
como crime de falsa infor-

mação. E vale lembrar que, 
mediante o grande cresci-
mento das vendas online, 
as leis vigentes aplicam-se 
também ao comércio ele-
trônico.

Para não cair em golpes 
desta ou de qualquer outra 
natureza, o consumidor 
deve estar sempre atento e 
não comprar às cegas. Antes 
das promoções cabe verifi-
car os preços dos produtos 
e mesmo no ato da compra 
realizar novas comparações 
de preços. Outra dica im-
portante, o site “Reclame 
Aqui” é ótimo para verificar 
a reputação de uma loja.

Cabe ressaltar que a 
legislação que protege o 
consumidor prevê também 
o direito ao arrependimento 
em compras feitas em lojas 
virtuais. A intenção da lei é 
proteger o consumidor das 
compras feitas por impul-
so, sob forte influência da 
publicidade. Através deste 
dispositivo legal, o consumi-
dor tem até sete dias para 
desistir da compra, sem 
necessidade de justificar a 
razão do arrependimento.

Ao detectar alguma frau-
de nas promoções, reco-
menda-se que sempre faça 
contato inicial diretamente 
com o fornecedor, expondo 
a situação na tentativa de se 
chegar a uma solução ami-
gável. Se mesmo assim não 
houver acordo, deve denun-
ciar a empresa ao Procon e, 
dependendo do prejuízo, 
pode ainda ingressar com 
uma ação junto ao Juizado 
Especial Cível, objetivando 
a efetivação do seu direito 
e a reparação do dano.

Por fim, concluímos que, 
uma vez adotados os devi-
dos cuidados, principalmen-
te no tocante à veracidade 
dos descontos e a qualida-
de dos produtos, a Black 
Friday se revela uma ação 
comercial bastante positiva, 
pois aquece a economia 
nacional e satisfaz o desejo 
dos consumidores, através 
da sensação de realização 
de uma compra realmente 
vantajosa.

(*) -  Economista, é advogado e 
professor do Centro Universitário 

Internacional. Uninter.

Paulo C. F. de Castro (*)

Em meio ao afrouxamento 
do isolamento social e à 
retomada lenta de alguns 
setores da economia, como 
o varejo, os preços da “cesta 
da pandemia” seguem em 
alta em outubro: segundo 
levantamento da Fecomer-
cioSP com base nos dados 
do IPCA-15, do IBGE, eles 
subiram 9,98% neste mês 
em comparação ao mesmo 
período do ano passado. É o 
maior crescimento para um 
mês de outubro desde 2016.

Em setembro, a cesta 
registrou alta de 8,52% – e, 
em agosto, cresceu 8,10%. 
A prévia da inflação de 
outubro, vale dizer, é de 
um aumento de 0,94%, 
segundo o IPCA-15. A 
“cesta da pandemia” é 
uma elaboração da Feco-
mercioSP para mensurar 
o desempenho dos preços 
de três grupos de produtos 
considerados essenciais 
para a subsistência em um 
momento de crise, como o 
atual: alimentação e bebi-
das; habitação; e saúde e 
cuidados pessoais.

Entre eles, a alta mais 
significativa foi do primeiro 
grupo, de alimentação e 

Na comparação com 
setembro, houve au-
mento em 13 setores 

industriais e recuo em 16.
O setor que teve maior 

pontuação foi o de pro-
dutos de borracha (64,8 
pontos), seguido por me-
talurgia (64,5); produtos 
de minerais não metálicos 
(64,1); e produtos de metal 
(exceto máquinas e equi-
pamentos (64).

Segundo pesquisa da CNI, 
os setores com menor con-
fiança foram os de biocom-
bustíveis (54 pontos); obras 
de infraestrutura (54,3); 
equipamentos de informá-
tica, produtos eletrônicos 
e outros (56,7); couros e 
artefatos de couro (57,4); 

Na comparação com setembro, houve aumento em 13 
setores industriais e recuo em 16.
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Contribuintes na 
malha fina

Um total de 334.338 con-
tribuintes com a declaração 
do IRPF de 2020 retida na 
malha fina começam a receber 
cartas da Receita, na qual o 
Fisco pedirá que verifiquem 
as pendências no proces-
samento da declaração e 
façam as correções. As cartas 
serão enviadas somente para 
contribuintes que podem 
autorregularizar-se e evitar 
autuações futuras. Quem 
foi intimado ou notificado a 
prestar esclarecimentos não 
receberá a correspondência. 
A correção pode ser feita por 
declaração retificadora, sem 
a necessidade de compare-
cimento a postos de atendi-
mento da Receita. 

Para saber a situação peran-
te o Fisco, o contribuinte pode 
consultar o extrato da decla-
ração em http://receita.eco-
nomia.gov.br/). Basta clicar 
no menu “Onde Encontro?”, 
na opção “Extrato da DIRPF 
(Meu Imposto de Renda)”, 
utilizando código de acesso ou 
uma conta Gov.br. Após o re-
cebimento da intimação, não 
será mais possível corrigir a 
declaração. Qualquer exigên-
cia de imposto pelo Fisco será 
acrescida de multa de ofício de 
pelo menos 75% do imposto 
não pago pelo contribuinte ou 
pago em valor menor do que 
o devido (ABr).

CNI diz que setores mais otimistas 
são os de borracha e metalurgia

O Índice de Confiança do Empresário (Icei), edição de outubro, registrou alta em todos os 30 setores 
analisados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI)

sentaram maior alta, na 
comparação com o levan-
tamento anterior, foram 
os da indústria extrativa, 
que aumentou 3,8 pontos, 
atingindo 63,7; produtos 
de metal (alta de 3,4 pon-
tos, chegando a 64); e o de 
impressão e reprodução de 
gravações, que cresceu 3 
pontos, chegando a 58,6 
pontos.

Já as maiores quedas 
ficaram com os setores de 
equipamentos de informáti-
ca, que declinou 6,3 pontos; 
o de biocombustíveis (queda 
de 4,6 pontos); e o de pro-
dutos de material plástico, 
que apresentou queda de 
3,9 pontos, ficando com 61,1 
pontos (ABr).

e produtos de limpeza, 
perfumaria e higiene pes-
soal (57,4). O Icei varia de 
zero a 100 pontos. Quando 
acima de 50 pontos, ele in-

dica confiança por parte do 
empresariado. 

Quanto maior for o índi-
ce, maior a confiança do 
setor. Os setores que apre-

Com alta nos alimentos, “cesta da 
pandemia” fica mais cara
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bebidas – 19,68% em compa-
ração a outubro de 2019. Só o 
arroz está 50,81% mais caro 
agora do que há 12 meses, por 
exemplo. Depois dele, itens 
como feijão (44,72%), leite 
(34,9%) e maçã (34,16%), 
além de carnes bovinas como 
músculo (36,33%), contrafilé 
(33,13%) e alcatra (25,9%), 
também tiveram aumentos 
expressivos nos preços em 
outubro. Por outro lado, pro-
dutos como batata-inglesa 
(-13,32%), cebola (-12,13%) 
e cerveja (-3,33%) registram 
queda.

A expansão dos preços 
da “cesta da pandemia”, 

segundo a Federação, é 
resultado de fatores como 
o crescimento da demanda 
interna em meio à crise, a 
alta do dólar – que impacta 
nos custos de produção de 
alguns produtos – e, espe-
cialmente, no caso das car-
nes, o apetite do mercado 
exterior sobre partes bovi-
nas e suínas. A previsão é de 
que os preços dos alimentos 
continuem crescendo nos 
próximos meses, tanto 
pelas baixas dos estoques 
agora em comparação a 
2019 quanto pela atração 
em exportar em dólar (AI/
FecomercioSP).

Só o arroz está 50,81% mais caro agora do 
que há 12 meses, por exemplo.
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Precificar da maneira 
correta é o primeiro 
passo para ter um 
negócio lucrativo

De acordo com 
o Ministério da 
Economia, 2,152 
milhões de empresas 
foram abertas nos 
oito primeiros meses 
de 2020

É possível que boa 
parte desses novos 
negócios tenham 

surgido como consequên
cia direta da Covid19, vis
to que com o fechamento 
repentino das empresas 
e a falta de recursos para 
manter os colaboradores 
levou ao aumento do de
semprego no país. 

Sem trabalho, a saída, 
muitas vezes, é criar o 
próprio negócio e, com 
essa decisão, surge uma 
série de dúvidas. 

Se o empreendedor já 
definiu qual será o produto 
ou serviço que irá oferecer 
ao mercado, possivelmen
te começará a pensar nas 
formas para fazer esses 
produtos chegarem aos 
potenciais clientes e, ain
da, qual será o valor para 
venda. Saber definir os 
preços é essencial. É das 
vendas que o empreen
dedor retirará os valores 
para bancar custos fixos 
e variáveis, de onde virá 
o lucro e a possibilidade 
de manter o capital de 
giro positivo. Infelizmen
te, nem todo mundo sabe 
precificar e realmente não 
é muito simples chegar ao 
valor certo. 

Para precificar um pro
duto ou serviço correta
mente é preciso conside
rar a cobertura total dos 
custos, o valor agregado 
da marca, os preços da 
concorrência, o perfil do 
consumidor que se quer 
atingir e uma série de ou
tros fatores. O desafio está 
em encontrar o equilíbrio. 
Isso significa que não se 
pode cobrar tão barato a 
ponto de derrubar a lucra
tividade e tornar inviável a 
cobertura dos custos, mas 
também não é recomendá
vel encarecer o produto 
a fim de se tornar pouco 
competitivo no mercado. 

Para conseguir esta
belecer o preço ideal do 
item que se quer comer
cializar é extremamente 
importante conhecer os 
custos da empresa, dife
renciando os custos fixos 
dos variáveis. Entre os 
custos fixos estão aquelas 
despesas que têm quase 
o mesmo valor todos os 
meses, como custo com 
equipamentos, aluguel, 
salários, etc. A conta de 
água, de luz, investimento 
em matériaprima e outros 
encaixamse entre os cus
tos variáveis. 

Também é importante 
prestar atenção à questão 
tributária, ou seja, esco
lher o regime tributário 
mais adequado para a ati
vidade desenvolvida a fim 
de não onerar o negócio. 

Sabendo de tudo isso, 
é válido conhecer os mé
todos de precificação e 
escolher o mais adequado 
para cada negócios. Eles 
são os seguintes: 
	 •	Markup: tratase de 

um índice multipli
cador. A partir dele 
o empreendedor tem 
mais segurança para 
negociar e oferecer 
descontos sem prejuí

zos para a empresa. A 
base para o cálculo é o 
custo da mercadoria, 
os impostos sobre a 
venda, o custo fixo e 
o lucro desejado. A 
fórmula é a seguinte: 
100 ÷ [100 – (despesas 
variáveis + despesas 
fixas + lucro)]. 

	 •	Dobro do custo: bas
tante usada pelos va
rejistas, esse método 
consiste em dobrar o 
valor do custo do pro
duto. O problema é que 
esse método não leva 
em consideração as 
demais variáveis, como 
tempo que o produto 
fica no estoque, custos 
de encargos, transpor
te, armazenagem, etc. 
Outro cuidado é saber 
se o valor total rece
bido da metade das 
vendas será suficiente 
para pagar impostos, 
comissões e toda as 
demais despesas fixas 
da empresa. Mas, se a 
empresa tem uma boa 
velocidade de vendas, 
essa pode ser uma 
fórmula interessante. 

	 •	Precificação múlti-
pla: é o método que 
usa valores baixos para 
atrair mais clientes e 
elevar as vendas. Com 
ele, o empreendedor 
agrega dois ou mais 
produtos à venda com 
preço único. Dessa 
forma, o consumidor 
tem a percepção de 
que está levando mais 
e pagando menos. Nes
te caso, o marketing 
precisa ser muito bem 
trabalhado para que 
não haja dificuldade 
de vender os produtos 
separados. 

A precificação de ser
viços pode ser algo ainda 
mais trabalhoso devido à 
peculiaridade da situação 
no momento da prestação 
de serviço. O primeiro de
safio está em lidar com a 
variabilidade dos serviços, 
o que requer investimento 
em treinamento e pa
dronização para tornar a 
precificação mais certeira. 

Também é importante 
olhar para a perecibilida
de do serviço e investir 
na qualidade do atendi
mento, aspecto que deve 
receber atenção especial, 
já que serviços são intan
gíveis. Além disso, dois 
aspectos que precisam 
estar sempre na mira do 
empreendedor são: de
manda e concorrência. O 
interesse do público pelo 
produto, a busca pelo ser
viço e os preços praticados 
pela concorrência são 
importantes termômetros 
para determinar quanto se 
vai cobrar. 

O fato é que a precificação 
incorreta pode trazer efei
tos graves para o negócio, 
afetando primeiramente 
a saúde financeira da em
presa. É importante ter em 
mente que estabelecer os 
preços corretos dos pro
dutos e serviços é um dos 
requisitos básicos para a so
brevivência do negócio. Se 
não houver planejamento e 
controle, os efeitos podem 
ser irreversíveis. 

 
(*) - Especialista em gestão de 

negócios, é sócio-diretor da 
Prosphera Educação Corporativa, 

consultoria multidisciplinar com 
atuação entre empresas de diversos 

portes e setores da economia. 

Haroldo Matsumoto (*)

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DANIEL SOBOCINSKI KEINERT, profissão: relações públicas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Curitiba, PR, data-nascimento: 14/03/1986, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rui Keinert e de Jussara da 
Silveira Sobocinski Keinert. A pretendente: LUANA FERREIRA DE ANDRADE, profissão: 
cirurgiã dentista, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 
01/03/1994, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jânio 
Soares Andrade e de Maria Aparecida Ferreira dos Santos.

O pretendente: SAMUEL NABAS TAVARES, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Baurú, SP, data-nascimento: 12/10/1993, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Paulo José Tavares e de Rosangela Nabas 
Tavares. A pretendente: PRISCILA RHUANNE FERREIRA DOS SANTOS, profissão: au-
xiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em Milagres, CE, data-nascimento: 
08/09/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de João 
Ferreira dos Santos e de Ilza Ferreira da Silva.

O pretendente: DANYLLO ED ANDRADE SPÍNOLA, profissão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Assis, SP, data-nascimento: 13/06/1989, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Carlos Spínola e de Rosangela Maria 
de Andrade. A pretendente: BRUNA BIONDO BARROSO, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em ASSIS, SP, data-nascimento: 30/01/1992, residente e 
domiciliada em Assis, SP, filha de Carlos Eduardo Barroso e de Dilene Biondo Barroso.

O pretendente: MATHEUS BRÊTAS DE SOUSA, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 28/04/2003, 
residente e domiciliado em Cangaíba, São Paulo, SP, filho de Flavio Ribeiro de Sousa e 
de Barbara Cristina Brêtas de Sousa. A pretendente: FRANCINE SILVA DOS SANTOS, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, 
data-nascimento: 13/07/2004, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Amauri Belo dos Santos e de Clecia Maria de Araujo Silva.

O pretendente: RODOLPHO BUENOS AIRES DE MORAIS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 16/11/1988, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Pereira de 
Morais e de Maria Eliete Buenos Aires de Morais. A pretendente: BRUNA BERGAMIN, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Barueri, SP, 
data-nascimento: 31/03/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Cesar Augusto Bergamin e de Marli Maciel Bergamin.

O pretendente: RODOLFO CIARDULO DE MOURA, profissão: assistente contábil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/12/1996, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rodolfo Alexandre de Moura 
Sampaio e de Maria Cristina Ciardulo. A pretendente: BÁRBARA DE PAULA GARCIA, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Maria, SP, data-nascimento: 08/11/1996, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Gilmar Aparecido Garcia e de Solange de Paula.

O pretendente: JAIR DOS SANTOS, profissão: escriturário, estado civil: solteiro, naturali-
dade: nesta Captal, Aclimação, SP, data-nascimento: 22/01/1973, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Geraldo dos Santos e de Luzia de 
Moraes Santos. A pretendente: RUTE SILVA DE BRITO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 22/11/1974, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Rene Bosco de Brito e de 
Maria Helena Silva.

O pretendente: ALEXANDRE ROBERTO FRANÇA, profissão: empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 23/12/1968, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Aureo França e 
de Sueli França. A pretendente: RUBIA DA SILVA BRITO, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 25/05/1981, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Rene Bosco de 
Brito e de Maria Helena Silva.

O pretendente: WILLIANS TAKESHI LOPES TAMASHIRO, profissão: higienizador 
de carros, estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 
25/01/1989, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Ichiro Tamashiro e de Maria Rosalba Lopes. A pretendente: AGNES MAGALHÃES 
DA SILVA, profissão: extensionista de cílios, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 30/06/1991, residente e domiciliada em 
Itaquera, São Paulo, SP, filha de Wilson Magalhães da Silva Júnior e de Rosemeire 
de Araujo Magalhães da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE MOURA RAMOS, profissão: radialista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 23/05/1984, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Zenildo José Ramos e de Alzira 
Slompo Moura Ramos. A pretendente: VÂNIA QUARESMA DOS SANTOS, profissão: 
analista de suprimentos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de 
França, SP, data-nascimento: 12/12/1984, residente e domiciliada em Ermelino Matarazzo, 
São Paulo, SP, filha de Anastacio Quaresma dos Santos e de Eulina Balbina dos Santos.

O pretendente: BRUNO MARTINS GOBBETTI, profissão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/05/1993, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Mauricio Gobbetti e de Roseli 
Capel Martins Gobbetti. A pretendente: RENATA CRISTINE DE SOUZA TOSTA, profissão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-
nascimento: 06/11/1992, residente e domiciliada em Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP, 
filha de José Mario Tosta e de Sonia Regina de Souza Tosta.

O pretendente: EDUARDO MARTINS LEAL, profissão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santiago, RS, data-nascimento: 29/01/1970, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valter Bitencourt Leal e 
de Valneida Martins Leal. A pretendente: ALESSANDRA DA SILVA, profissão: fisio-
terapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
25/05/1976, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de 
José Manuel da Silva e de Maria das Dôres Silva.

O pretendente: LEANDRO SERRA MENA, profissão: auxiliar industrial, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/01/1988, residente e do-
miciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Claudio Mena Geronazzo e de 
Vera Lucia Serra Mena. A pretendente: ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, 
SP, data-nascimento: 14/12/1992, residente e domiciliada em Itaquera, São Paulo, SP, 
filha de Paulo Miranda dos Santos e de Maria Catarina de Souza dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ CHAGAS RAMOS, profissão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 28/11/1993, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Geraldo Ferreira Ramos 
e de Maria Nilda das Chagas Ramos. A pretendente: ANDRESSA CAROLINA PESSOA 
LOPES, profissão: turismóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 25/02/1994, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Bolivar Lima Lopes e de Maria Ozenete Pessoa Lopes.

A pretendente: CLARICE DE AGUIAR LEDUINO, profissão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 30/10/1976, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Leduino e de 
Maria da Conceição de Aguiar Leduino. A pretendente: SILMARA RABELO, profissão: 
operadora de cobrança interna, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de 
França, SP, data-nascimento: 20/08/1982, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Eurly Rabelo Bertolini.

O pretendente: DANILO CARVALHO COSTA, profissão: analista de operações, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/05/1988, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Herminio Vieira da Costa e 
de Zaide de Carvalho Costa. A pretendente: THAIS GUIMARÃES PRADO, profissão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-
nascimento: 15/06/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos 
Antonio de Oliveira Prado e de Maeli Guimarães Prado.

O pretendente: THIAGO OSORIO DOS SANTOS, profissão: consultor comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 23/03/1992, 
residente e domiciliado em Guaianases, São Paulo, SP, filho de Silvio Osorio dos Santos e 
de Sandra Regina Ferreira dos Santos. A pretendente: HANNAN ANDRESA RODRIGUES 
FEIJÓ, profissão: consultora de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 06/12/1994, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ronei Feijó e de Adriana Maria Rodrigues.

O pretendente: ROGERIO ANDRÉ DE AVILA SILVERIO, profissão: segurança, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/10/1973, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Orontino da Silva Silverio e 
de Cecilia Cristina de Avila Silverio. A pretendente: PRISCILA RIBEIRO DE OLIVEIRA, 
profissão: técnica de farmácia, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Pe-
nha de França, SP, data-nascimento: 29/09/1981, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Ezio Nunes de Oliveira e de Matilde Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: VÍTOR FERREIRA FERNANDES, profissão: instrutor de academia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
01/01/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luís 
Carlos Fernandes e de Alessandra Ferreira Fernandes. A pretendente: STHEFANNIE 
PRINCE BONVENTO, profissão: vendedora autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 27/04/1996, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Renato Bonvento e de Maria Ester Prince.

O pretendente: RAPHAEL ELIAS POLICARPO SILVA, profissão: funcionário público es-
tadual, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/10/1992, 
residente e domiciliado em Itaquera, São Paulo, SP, filho de Elias Policarpo da Silva e 
de Marlene Ferreira. A pretendente: TASSIANA GONÇALVES DA SILVA, profissão: 
auxiliar de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, 
data-nascimento: 03/04/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Mario Ribeiro da Silva e de Geralda Adenis Henrique Gonçalves da Silva.

O pretendente: DIOGO VINICIUS DO NASCIMENTO GUIMARÃES, profissão: negocia-
dor, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 
12/02/1999, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Estefanio 
dos Santos Guimarães e de Marcia do Nascimento. A pretendente: VALÉRIA SANTOS 
MONTEIRO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de 
França, SP, data-nascimento: 08/04/1996, residente e domiciliado em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Wagner Monteiro e de Simone dos Santos Monteiro.

O pretendente: LUCAS ROSA DE LIMA, profissão: designer gráfico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 16/08/1995, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Silmar Ferreira Lima e de Elvira 
Rosa. A pretendente: LARISSA BUENO SANTOS, profissão: designer gráfico, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/09/1992, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Wagner de Toledo Santos e 
de Yvandra Izabel Bueno Santos.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Segundo dados da Rakuten Ad
vertising, 86% dos consumido
res de ecommerce pretendem 

gastar em compras na Black Friday 
e Natal, mesmo com a crise finan
ceira. Para evitar que as compras 
causem grandes prejuízos, o head 
de operações da fintech Simplic, 
João Figueira, dá dicas que podem 
auxiliar o consumidor a aproveitar 
as festas. 

“Sabemos o quanto os gastos au
mentam no final do ano e também no 
começo, por isso, é importante estar 
sempre alerta para que os gastos não 
ultrapassem o limite da sua saúde finan
ceira. Se organizar é sempre a melhor 
alternativa para não cair em dívidas”, 
completa o especialista. 

1- Planejar gastos
Para João, a principal dica é planejar 

os gastos extras com a maior antece
dência possível. Sondar presentes e 
ofertas o quanto antes é importante 
para reservar dinheiro para imprevistos 
ou futuras aquisições. 

2 - Usar a tecnologia
Algumas plataformas como com

paradores de preços e aplicativos de 
planilhas financeiras são essenciais 
para otimizar o controle financeiro. 
Além de reduzir o tempo gasto com 
essas ocupações, a tecnologia também 
permite facilidade de acesso.

Fique alerta para que os gastos não ultrapassem o limite da sua saúde financeira.
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O pretendente: LUIS DOS SANTOS SOUSA, de nacionalidade brasileira, ajudante 
geral, solteiro, nascido em Pedro II, PI, no dia (27/12/1961), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Raimundo Teixeira de Souza e de Francisca Luis dos Santos. 
A pretendente: MARIA ODETE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
limpeza, solteira, nascida em Pedro II, PI, no dia (05/06/1964), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas Teixeira e de Maria Pinheiro dos Santos.

 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:

Saiba como organizar os gastos 
financeiros no final do ano

Com a proximidade das festas de fim de ano, surgem grandes ofertas e com isso, vem à tona a quantidade 
de gastos extras que essas datas exigem

3 - Ter um “plano B”
É interessante obter uma segunda 

opção, mais barata,  para as listas de 
presentes e compras de fim de ano. 
Assim, se os gastos do mês ultrapas
sarem o planejado, ainda será possível 
adquirir todos os produtos necessários. 

4 -  Pagar à vista
O especialista dá um alerta impor

tante sobre uma situação recorrente: 
as parcelas. “Se muitas parcelas forem 
acumuladas, podem causar prejuízos 
no futuro. As parcelas devem ser 
utilizadas apenas quando o valor da 
compra é muito alto ou quando não 

há outra opção. Se não for o caso, 
pagar à vista é a melhor opção, pois 
quita as responsabilidades sob esse 
valor”, explica. 

5 -Evitar emprestar dinheiro/
cartão de crédito

Por fim, o head de operações afirma 
que não se deve emprestar dinheiro, 
nem senhas de cartão se está passando 
por alguma dificuldade financeira. Os 
gastos de outra pessoa podem atrapa
lhar a organização financeira e acabar 
causando dívidas ou contenções que 
não seriam necessárias. Fonte e mais 
informações: (www.simplic.com.br).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

5www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 30 de outubro de 2020

EMPREENDIMENTOS LITORANEOS S/AEMPREENDIMENTOS LITORANEOS S/AEMPREENDIMENTOS LITORANEOS S/AEMPREENDIMENTOS LITORANEOS S/AEMPREENDIMENTOS LITORANEOS S/A
CNPJ/MF nº 62.626.544/0001-10

Relatório da Diretoria

Balanços Patrimoniais dos Exercícios de 2018 e 2017
Ativo              2018              2017
Circulante 10.000,00 10.543,47
Bancos Conta Movimento - 543,47
Adiantamentos a Terceiros 10.000,00 10.000,00
Não Circulante 15.481.374,37 15.481.879,63
Realizável a Longo Prazo 14.894.706,85 14.894.706,85
Ação de Desapropriação 6.530.559,88 6.530.559,88
Depósitos Judiciais 38.000,00 38.000,00
Empréstimos a Coligadas 8.326.146,97 8.326.146,97
Investimentos 586.667,51 587.172,77
Investimentos em Coligadas 586.667,50 587.172,76
Outros Investimentos 0,01 0,01
Intangivel 0,01 0,01
Intangivel 0,01 0,01
Total do Ativo 15.491.374,37 15.492.423,10

Demonstração do Resultado dos Exercícios de 2018 e 2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017

Passivo e Patrimônio Líquido              2018              2017
Circulante 8.448.928,64 8.506.427,66
Contas a Pagar 2.505,64 60.004,01
Financiamentos Bancarios 8.446.370,62 8.446.370,62
Obrigações Tributarias 52,15 36,31
Imposto de Renda/Contribuição Social a Pagar 0,23 16,72
Não Circulante 928.774,54 850.613,65
Créditos de Acionistas e Administradores 214.790,03 148.111,03
Empréstimos de Coligadas 27.073,18 15.591,29
Crédito de Empresas Ligadas 686.911,33 686.911,33
Patrimônio Líquido 6.113.671,19 6.135.381,79
Capital Social 1.537.547,70 1.537.547,70
Reservas de Capital 3.564,23 3.564,23
Reservas de Lucros 4.572.559,26 4.594.269,86
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 15.491.374,37 15.492.423,10

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios de 2018 e 2017

Notas Explicativas
1. Sumário das Práticas Contábeis: Os procedimentos contábeis adotados
pela Empresa, na Elaboração de suas demonstrações financeiras atendem
às disposições da Lei das Sociedades por Ações e da Legislação Tributária
em vigor, destacando-se as práticas mais importantes: a) Os Ativos Realizá-
veis e Passivos Exigíveis com prazos inferiores a 360 dias estão classifica-
dos como circulante; b) As Receitas e Despesas foram apropriadas ao resul-
tado pelo regime de Competência; e 2. Investimentos em Coligadas: Na

conta Investimentos em Coligadas, foi efetuada a avaliação pelo método da
Equivalência Patrimonial, por tratar-se de investimentos relevantes. 3. Capi-
tal Social Realizado: O Capital Social é de R$ 1.537.547,70, dividido em
541.580 ações ordinárias e 5.590 preferenciais, do valor nominal de R$ 2,81
cada uma. Reconhecemos a exatidão do Balanço, bem como da Demonstra-
ção do Resultado, da Demonstração do Fluxo de Caixa e das Mutações do
Patrimônio Liquido, levantadas nesta data.

São Paulo, 31 de Dezembro de 2018

Pedro Henrique Julien de Toledo Piza
Diretor - CPF/MF nº 296.858.338-77

Daisy Julien de Toledo Piza - Diretora - CPF/MF nº 246.391.198-01
Jesus Expedito de Carvalho

Contador CRC nº 1SP122991/0-7 - CPF/MF nº 767.980.898-87

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais           2018           2017
Lucro/Prejuízo do Exercício (21.710,60) (165.502,37)
Despesas (Receitas) que não Afetam o Caixa
Resultado da Equivalencia Patrimonial 505,26 369,10
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a Pagar (57.498,37) 59.999,54
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar (16,49) (4,55)
Obrigações Tributarias 15,84 14,03
Empréstimos de Coligadas 11.481,89 9.123,54
Créditos de Acionistas/Administradores 66.679,00 95.718,46
Caixa (Aplicado) Gerado
  nas Atividades Operacionais (543,47) (282,25)
Aumento (Redução) de Caixa
  e Equivalentes de Caixa (543,47) (282,25)
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades
Disponibilidades
No inicio do exercicio 543,47 825,72
No fim do exercicio - 543,47
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades (543,47) (282,25)

Despesas Operacionais           2018           2017
Despesas Administrativas (19.274,79) (164.179,37)
Despesas Tributárias (212,95) (201,16)
Despesas Financeiras (Diminuidas das Receitas) (2.207,89) (1.176,36)
Outras Receitas 666,69 582,17
Outras Despesas (505,26) (369,10)
Lucro/Prejuízo Antes da Provisão para CS (21.534,20) (165.343,82)
Provisão para CS sobre Lucro Presumido (66,15) (59,46)
Lucro/Prejuízo Antes da Provisão para IR (21.600,35) (165.403,28)
Provisão para o IR sobre Lucro Presumido (110,25) (99,09)
Lucro/Prejuízo dos Exercícios (21.710,60) (165.502,37)

Capital Reservas Reservas Lucros/Prejuizos
Discriminação          Social de Capital      de Lucros        Acumulados              Total
Saldo em 31.12.2016 1.537.547,70 3.564,23 4.759.772,23 - 6.300.884,16
Prejuízo do Exercício de 2017 - - - (165.502,37) (165.502,37)
Transferência Reserva Lucros - - (165.502,37) 165.502,37 -
Saldo em 31.12.2017 1.537.547,70 3.564,23 4.594.269,86 0,00 6.135.381,79
Prejuízo do Exercício de 2018 - - - (21.710,60) (21.710,60)
Transferência Reserva Lucros - - (21.710,60) 21.710,60 -
Saldo em 31.12.2018 1.537.547,70 3.564,23 4.572.559,26 - 6.113.671,19

Senhores acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Ss. o Balanço encerrado em 31 de
Dezembro de 2018, e as correspondentes Demonstrações do Resultado, Fluxo de Caixa e, Mutações do Patrimônio Líquido, para o exercício findo naquela
data. Por oportuno, informamos que o processo de desapropriação da Fazenda Valformoso encontra-se em tramitação. Colocamo-nos à disposição de V.
Ss. para eventuais esclarecimentos. São Paulo, 31 de Janeiro de 2019  À Diretoria

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Aviso de ABERTURA de Licitação - Tomada de Preços nº. 011/2020; Objeto: 
Execução de reforma de praça e calçada e construção de estacionamento descoberto 
nas edificações da EMEB Mário Beni, com fornecimento de mão de obra e materiais 
- Data de entrega dos envelopes de Habilitação e Propostas: até às 09h00 do dia 
18/11/2020 na sala de reuniões da C P L, no Paço Municipal Huber Braz Cossi, sito 
a Praça Washington Luiz, 643 - Centro. CEP 13.880-000 - Vargem Grande do Sul 
- SP - Abertura dos envelopes se dará no mesmo local e data, às 09h15min - Edital 
disponível na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br 
- Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

GeneXus busca 
parceiros para 
atender novas 
demandas do 
mercado

A GeneXus Brasil, de-
senvolvedora global de 
soluções baseadas em Inte-
ligência Artificial, busca no-
vos parceiros para ampliar 
sua rede de provedores 
de soluções de software 
e prestadores de serviços 
no território nacional. 
Atualmente, 14 empresas 
integram o grupo de So-
lutions Partners e a meta 
é encerrar o ano com um 
aumento de 50%. 

Outra novidade para 
impulsionar esta meta 
são os “agentes de vendas 
GeneXus”, chamados Sales 
Partners, que serão respon-
sáveis pela prospecção de 
clientes a partir dos distri-
buidores. De acordo com 
Ricardo Recchi, country 
manager da GeneXus, eles 
já estão nas fases finais das 
conversações com novos 
contratos nesta recente 
modalidade de parceria. 

O plano de expansão, que 
já fazia parte das metas da 
companhia, foi intensifi-
cado em função das novas 
demandas do mercado em 
decorrência da pandemia, 
que exigiu das empresas 
o investimento na digi-
talização dos processos 
para atender as demandas 
do isolamento e, agora, 
da retomada gradual das 
atividades. 

O t ime de Solution 
Partners da GeneXus, que 
são empresas com mão 
de obra qualificada para 
apoiar desenvolvimentos 
de projetos low-code, 
estão espalhados pelo 
Brasil, mas em maior con-
centração nas regiões Sul 
e Sudeste do País. Nessa 
estratégia, o foco está 
em ampliar sua base de 
prestadores de serviços 
e agentes de vendas pelo 
território nacional. 

“Uma grande parcela 
dos nossos parceiros são 
clientes que, motivados 
pelo interesse nas solu-
ções, desenvolvem uma 
estrutura de profissionais 
certificados em GeneXus 
e tornam-se Solution Part-
ners. Além deste time, ago-
ra, temos Sales Partners, 
que trabalharão lado a lado 
com os distribuidores para 
comercializar GeneXus. 
Com isso, difundimos nos-
sas soluções por diversas 
regiões do Brasil”, finaliza 
Recchi. Outras informa-
ções: (www.genexus.com/
pt/global). 

Agro Química Maringá S.A.
CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 - NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária em 30/09/2020
1- Data, Hora e Local: 30/09/2020, às 10h, sede social, à Rua Álvares Cabral n° 1210 Serraria, Diadema/SP, 2 - 
Convocação: Dispensada. 3 - Presença: Acionistas, representando a totalidade do Capital Social. 4 - Mesa: 
Presidente: Umberto Silvio Mosseri; Secretario: Edson Cordeiro Neves. 5 - Ordem do Dia: A) Alteração do Estatuto Social 
da Sociedade, registrada na JUCESP sob nº 468.560/15-4 em 16/10/2015 e com última alteração registrada na JUCESP sob 
nº 195.998/20-0 em 08/06/2020, como segue: Artigo 3º - Objeto Social: A Sociedade terá por objeto: a) Compra, Venda, 
Industrialização, Importação, Exportação de Produtos Químicos em Geral, inclusive insumos farmacêuticos, alimentícios, 
cosméticos, domissanitários e saneantes; Couros e seus Derivados; b) Prestar Serviços tais como:  Análise de Produtos 
Químicos e Assistência Técnica; c) Locar Equipamentos: Container e Tanques; d) Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos de Cargas por Conta Própria; e) Participar de Outras Sociedades Comerciais ou Civis no país ou no Exterior, na 
qualidade de sócio, cotista ou acionista, exercer atividades correlatas ou acessórias, quando necessárias ou convenientes 
aos interesse sociais”.B) Deliberar sobre a abertura de uma  filial no município de Itajaí, Estado de Santa Catarina. C) 
Outros assuntos de interesse Social. Deliberações: A) aprovada por unanimidade de votos a inclusão das atividades de 
Agenciamento e Representação a inclusão das atividades de Agenciamento e Representação. Após a alteração o objeto social 
terá a seguinte redação: Artigo 3º Objeto Social: A Sociedade terá por objeto: a) Compra, Venda, Industrialização, Importação, 
Exportação de Produtos Químicos em Geral, inclusive insumos farmacêuticos, alimentícios, cosméticos, domissanitários e 
saneantes; Couros e seus Derivados; b) Prestar Serviços tais como: Agenciamento, Representação, Análise de Produtos 
Químicos e Assistência Técnica; c) Locar Equipamentos: Container e Tanques; d) Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos de Cargas por Conta Própria; e) Participar de Outras Sociedades Comerciais ou Civis no país ou no Exterior, na 
qualidade de sócio, cotista ou acionista, exercer atividades correlatas ou acessórias, quando necessárias ou convenientes aos 
interesse sociais”. B) a abertura da filial que funcionará na Rua Onze de Junho, nº 189 - Térreo - Sala 410 - Bairro Fazenda 
- Município Itajaí/SC - CEP 88.301-660, com objeto social: Compra, Venda, Importação, Exportação de Produtos Químicos 
em Geral. C)  Nada para tratar. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata no livro próprio, a qual 
tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presente assinada: Silamo Participações Ltda., representada por Umberto Silvio 
Mosseri; Jacques Mosseri, pp. Edson Cordeiro Neves; Umberto Silvio Mosseri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; 
Edson Cordeiro  Neves; Adilson Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques Mosseri; Martina Mosseri Scatigno, pp. Umberto Silvio 
Mosseri; Yasmin Mosseri, pp. Umberto Silvio Mosseri;  Raphael Mosseri Kaufman;  Steffi Mosseri Kaufman, pp. Ilana Mosseri 
Kaufman e Thali Mosseri Kaufman, pp. Ilana Mosseri Kaufman; Sophie Carelli Wajngarten, pp. Monelle Mosseri; Charis 
Mosseri Carelli, pp. Monelle Mosseri; Mesa: Presidente - Umberto Silvio Mosseri: Secretario - Edson Cordeiro 
Neves. Diadema, 30/09/2020. JUCESP n° 447.061/20-3 em 23/10/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Semestres Findos em 30 de Junho de 2020 e 2019
Aumento Reserva Lucros/

Capital de Capital de Lucros - Prejuízos Patrimônio
Eventos                                                                  .    Realizado    a Realizar            Legal    Acumulados        Líquido
Saldo em 01.01.2020  1.870 -  1.670 -  3.540
Lucro do 1º Semestre de 2020 - - -  285  285
Saldo em 30.06.2020  1.870 -  1.670  285  3.825
Mutações do Período - - -  285  285
Saldo em 01.01.2019  1.870  670  370 -  2.910
Transferência de Aumento de Capital -  (670)  670 - -
Lucro do 1º Semestre de 2019 - - -  517  517
Distribuição do Lucro do Semestre - - -  (517)  (517)
Saldo em 30.06.2019  1.870 -  1.040 -  2.910
Mutações do Período -  (670)  670 - -

ATIVO  30.06.20  30.06.19
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO      8.507      5.817
Disponibilidades (nota 4)  8.035  2.448
Outros Créditos (nota 3.b.1)         472      3.369

Diversos  472  3.369
PERMANENTE (nota 3.c)           12           13
Imobilizado de Uso (nota 3.c.1)           12          13

Outras Imobilizações de Uso  78  78
(-) Depreciações Acumuladas (nota 3.c.1)  (66)  (65)

TOTAL DO ATIVO      8.519      5.830

PASSIVO  30.06.20  30.06.19
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO      4.694      2.403
Outras Obrigações (nota 3.b.2)      4.694      2.403

Obrigações Sociais e Estatutárias  688  191
Obrigações Fiscais e Previdenciárias  3.024  839
Obrigações Diversas  982  1.373

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 5)      3.825      3.427
Capital (nota 5.1)      1.870      1.870

De domiciliados no País  1.870  1.870
Reservas Especiais de Lucros  1.670  1.040
Lucros ou Prejuízos Acumulados  285  517

TOTAL DO PASSIVO      8.519      5.830

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Semestres Findos em 30 de Junho de 2020 e 2019

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:  30.06.20  30.06.19
Lucro do Semestre  285  517
Ajustes por:

Acertos de Lucros ou Prejuízos Exerc. Encerrados -  1
Depreciação             1             2

 286  520
(Aumento) Diminuição em Ativos Operacionais:

Outros Créditos         436      (2.424)
436      (2.424)

Aumento (Diminuição) em Passivos Operacionais:
Outras Obrigações       1.645         336

 1.645         336
Caixa Líquido Proveniente das Ativ. Operacionais  2.367  (1.568)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos:

 Aquisição de Ativo Imobilizado              -          (12)
-  (12)

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:
Pagamento de Lucros Distribuídos aos Sócios        (390)             -

 (390) -
(Redução) Aum. Líq. de Caixa e Equival. de Caixa  1.977  (1.580)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período  6.058  4.028
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período       8.035       2.448
Aumento(Redução) de Caixa e Equival. de Caixa  1.977  (1.580)

BALANÇO PATRIMONIAL DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019  (Valores em Milhares de Reais)

CAROL - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF)  62 .237 .649 /0001-88

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Semestres Findos em 30 de Junho de 2020 e 30/06/2019

1º Semestre 1º Semestre
  de 2020   de 2019

Receita da Intermediação Financeira     12.979       4.773
Resultado de Operações de Câmbio -  48
Res. de Operações com TVM-Aplicações em Ouro     12.979       4.725
Resultado Bruto da Interm. Financeira  12.979  4.773
Outras Receitas/Despesas Operacionais    (10.813)      (3.932)
Despesas de Pessoal  (368)  ( 422)
Receitas de Prestação de Serviços  2 -
Outras Despesas Administrativas  (9.851)  (3.202)
Despesas Tributárias  (606)  (382)
Outras Receitas Operacionais  11  77
Despesas de Depreciação e Amortização  (1)  ( 2)
Resultado Operacional       2.166         841
Resultado Antes da Tributação
  sobre o Lucro e Participações  2.166  841
Imposto de Renda e Contribuição Social      (1.881)        (324)
Provisão para Imposto de Renda  (1.137)  (198)
Provisão para Contribuição Social  (744)  (126)
Lucro/Prejuízo do Semestre e Exercício  285  517
Nº de Quotas  1.870  1.870
Lucro/ Prejuízo Por Quota - R$ 0,15 0,28
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Lucro Líquido do Semestre  285  517
Outros Resultados Abrangentes - -
Resultado Abrangente do Semestre  285  517

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional: A Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobili-
ários Ltda. iniciou suas atividades em 06 de agosto de 1.971 e tem por
objetivo social possibilitar a condução de todos os atos permitidos o em seu
respectivo contrato social, entre os quais se referem as operações de
compra e venda no mercado físico de metais preciosos e de negociação
com títulos de renda fixa e variável. De acordo com a Ata de Assembleia de
Sócios realizada em 15.04.2019, entre outras deliberações, foi aprovado
por voto unânime dos sócios, o cancelamento da autorização para a prática
de operações no mercado de cambio de taxas flutuantes, conforme Oficio
10976/2019-BCB/Deorf/GTSP, de 30 de maio de 2019 do Banco Central do
Brasil, comunicando o deferimento do pleito. 2. Apresentação das Demons-
trações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas com
base nas disposições contidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil
conforme Leis nº11.638/07 e nº 11.941/09 que alteram a Lei nº 6.404/76,
bem como de acordo com as normas e instruções do Banco Central do Brasil
e padronizações adotadas pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional - COSIF e Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Algu-
mas normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) foram aplicadas na apresentação das Demonstrações
Contábeis de 30.06.2020, já aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional,
sendo: a) CPC 00 – Pronunciamento Conceitual Básico – Resolução CMN
4.144/12, b) CPC 01 – Redução ao valor recuperável de ativos – Resolução
CMN 3.566/08, c) CPC 03 – Demonstrações do fluxo de caixa – Resolução
CMN 3.604/08, d) CPC 24 – Eventos subsequentes – Resolução CMN 3.973/
11 e e) CPC 25 – Provisões, passivos e ativos contingentes – Resolução
CMN 3.823/09. 3. Principais Diretrizes Contábeis: a) Receitas e Despe-
sas. A Instituição não registrou durante o 1º semestre de 2019 operações
de compra e venda de títulos e valores mobiliários e instrumentos financei-
ros derivativos, sendo que ao final do semestre não havia saldo de aplica-
ções financeiras. As demais receitas e despesas estão registradas segun-
do regime de competência. b) Ativo e Passivo Circulante, Realizável e
Exigível a Longo Prazo. Os ativos são reconhecidos pelo valor de realiza-
ção incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas, e os
passivos demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo,
quando aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridas. b.1)
Outros Créditos - Diversos. Inclui MR$ 435 referentes ao imposto de renda
e contribuição social por estimativa a compensar, recolhidos em exercícios
anteriores, MR$ 12 de adiantamentos e antecipações salariais e MR$ 25 de
valores bloqueados. b.2) Outras Obrigações - Diversas. Inclui MR$ 688 de
obrigações sociais e estatutárias, MR$ 3.023 de obrigações fiscais e previ-
denciárias MR$ 40 com despesas de pessoal e encargos sociais incidentes
e MR$ 943 de credores e fornecedores diversos. c) Ativo Permanente - c.1)
Imobilizado de Uso. O imobilizado de uso está contabilizado ao custo de
aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear, com base em
taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. O valor
agregado não ultrapassa o seu valor recuperável. 4. Caixa e Equivalentes
de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível
na entidade MR$ 2.864, saldos em poder de bancos MR$ 32, aplicações em
reservas livres MR$ 2.259 e aplicações temporárias em ouro MR$ 2.880

incluídos na demonstração dos fluxos de caixa compreendem:
                       MR$

Caixa e Equivalentes de Caixa  30.06.20  30.06.19
Caixa, bancos, reservas livres e aplicações em ouro  8.035  2.448
Aplicações financeiras - -
Total Caixa e Equivalentes de Caixa  8.035  2.448
5. Patrimônio Líquido: 5.1. Capital Social. O capital está representado por
1.870 mil quotas de R$ 1,00, totalmente subscrito e integralizado por
quotistas domiciliados no país. 6. Risco Operacional: A gestão do risco
operacional é definida como a possibilidade de ocorrência de perdas resul-
tantes de falha ou inadequação de processos internos, sistemas, compor-
tamento humano, ou eventos externos, que podem ocorrer em qualquer
etapa de um processo operacional de uma instituição financeira. Em atendi-
mento à Resolução nº 3.380 de 29.06.06 do Banco Central do Brasil, a
Distribuidora instituiu a estrutura de gerenciamento capacitada para identi-
ficar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus riscos, inclusive aqueles
decorrentes de serviços terceirizados. 7. Risco de Mercado: O risco decor-
rente da exposição de suas operações às flutuações nas cotações de
mercado físico de metais preciosos é gerenciado por meio de políticas de
controle, que incluem a determinação de limites operacionais e o monitora-
mento das exposições líquidas consolidadas por moedas. 8. Gerenciamen-
to da Estrutura de Capital: Em atendimento à Resolução nº 3.988/11 do
Banco Central do Brasil, a instituição adotou a partir de 2012 uma política de
gerenciamento de capital mediante procedimentos que visam assegurar de
modo abrangente e compatível com os riscos incorridos, de acordo com a
natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clien-
tes. 9. Custo do Ouro: A fim de atender ao quanto disposto no Artigo 2º da
Circular Bacen nº 2.333, emitida pelo Banco Central do Brasil em 08.07.1993,
estamos procedendo às alterações e adaptações necessárias em nossos
sistemas de contabilidade e de custos a fim de adaptar a apuração do custo
unitário do ouro purificado, nele agregando as despesas recomendadas pelo
citado Artigo 2º a saber: “a despesa de transporte, custódia, refino, chance-
la, impostos e outras inerentes ao ciclo operacional de negociação do metal,
bem como de corretagem. Essa forma de apuração do custo unitário de ouro
purificado está sendo aplicada a partir do balancete de setembro de 2020.
10. Contingências: A declaração do imposto de renda dos últimos cinco
exercícios está sujeita à revisão e apuração pelas autoridades fiscais.
Tendo em vista os efeitos decorrentes da penalidade de multa aplicada a
CAROL DTVM LTDA.,  pelo Comitê de Decisão de Processo Administrador
Sancionador e de Termo de Compromisso(Decisão 1826/2018-C0PAT, de 20
de dezembro de 2018) no valor de R$ 747.183,64, equivalente a 25% de seu
Patrimônio Líquido em junho de 2018, objeto do processo 105694, cuja
intimação foi recebida pela instituição em 25.02.2019 e que consta na
resposta à nossa circularização de ações judiciais junto aos Advogados da
Instituição, datada de 01.07.2020, que “trata-se de Processo Administrativo
instaurado pelo Banco Central do Brasil em face de CAROL DTVM LTDA,
cuja Defesa, foi apresentada tempestivamente àquela Autoridade. Em face
da Decisão desfavorável de primeiro grau, da qual tomou conhecimento em
25.02.2019, via Correios, por intermédio do Ofício 398/2019-BCB/Decap/
GTSPA, de 21.02.2019, a CAROL DTVM LTDA, não se conformando com

esse desfecho, interpôs tempestivo RECURSO ao Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) com efeito suspensivo da multa,
nos termos do Art. 29 da Lei Federal nº 13.506/2017 e Arts. 56 e 58 da Lei
Federal 9.784/1999, assunto que se encontra pendente de decisão de
segundo grau daquela Corte. O valor da multa imposta pela decisão de
primeiro grau restou estabelecida no montante de R$ 747.183,64 (setecen-
tos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro
centavos) valor que se encontra com a sua exigibilidade suspensa até a
decisão final daquela instância recursal (CRSFN) nos termos da legislação
vigente. Em face do recurso apresentado ao referido Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) entende-se ser possível a obten-
ção de melhoria do resultado no julgamento naquela segunda instância,
lembrando que a legislação de referência impede o agravamento da pena na
fase recursal”. Pelos motivos apresentados pelos Advogados, não foi efetu-
ada provisão, apenas deixando evidente em nota explicativa, conforme CPC
25. 11. Pandemia "COVID 19" - Medidas Adotadas pela Instituicao: A
CAROL DTVM LTDA. vem adotando todos os protocolos de seguranca reco-
mendados pela Secretaria de Saude Pública do Estado de Sao Paulo, a
saber: - Todos os feriados decretados antecipados no Estado de Sao Paulo,
foram obedecidos pela nossa Instituicao; - 80% de nossos funcionários
foram alocados em "home office"; - É obrigatorio o uso de máscaras na
Instituição; - Existe Álcool in Gel disponivel em todas as instalações da
Instituição; - Distanciamento entre pessoas de 1,5 metros; - Funcionários
considerados em grupo de risco alocados em "home office".

KLEBER ROBLES
Diretor Administrativo Financeiro Operacional

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Contador CRC 1SP - 178.715/0-O        CPF 127.713.908-33

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Srs. Diretores da Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. São Paulo/SP. 1. Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis
da Instituição Financeira Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., que compreendem o Balanco Patrimonial em 30 de junho de 2020 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e
demais notas explicativas. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efei-
tos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com
ressalva" as demonstrações contábeis acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Instituição Financeira Carol Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. em 30 de junho de 2020, o desempenho de suas operações
e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2. Base para opinião
com ressalva: 2.1. Não se encontra evidenciado nas Demonstrações Con-
tábeis referentes ao semestre findo em 30 de junho de 2020 os efeitos
decorrentes da penalidade de multa aplicada a CAROL DTVM LTDA. pelo
Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador e de Termo de
Compromisso (Decisão 1826/2018-COPAT, de 20 de dezembro de 2018) no
valor de R$ 747.183,64, equivalente a 25% de seu Patrimônio Líquido em
junho de 2018, objeto do processo 105694, cuja intimação foi recebida pela
instituição em 25.02.2019. Consta na resposta à nossa circularização de
ações judiciais junto aos Advogados da Instituição, datada de 01.07.2020,
que "trata-se de Processo Administrativo instaurado pelo Banco Central do
Brasil em face de Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
cuja Defesa, foi apresentada tempestivamente aquela Autoridade. Em face
da Decisão desfavorável de primeiro grau, da qual tomou conhecimento em
25.02.2019, via Correios, por intermédio do Ofício 398/2019-BCB/Decap/
GTSPA, de 21.02.2019, a CAROL DTVM LTDA, não se conformando com
esse desfecho, interpôs tempestivo RECURSO ao Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) com efeito suspensivo da multa,
nos termos do Art. 29 da Lei Federal nº 13.506/2017 e Arts. 56 e 58 da Lei
Federal 9.784/1999, assunto que se encontra pendente de decisão de
segundo grau daquela Corte. O valor da multa imposta pela decisão de
primeiro grau restou estabelecida no montante de R$ 747.183,64 (setecen-
tos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e quatro
centavos) valor que se encontra com a sua exigibilidade suspensa até a
decisão final daquela instância recursal (CRSFN) nos termos da legislação
vigente. Em face do recurso apresentado ao referido Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), entende-se ser possível a obten-
ção de melhoria do resultado no julgamento naquela segunda instância,
lembrando que a legislação de referência impede o agravamento da pena na
fase recursal". Pelos motivos apresentados pelos Advogados, não foi efe-
tuada provisão da citada multa na contabilidade, apenas deixando evidente

em nota explicativa nº 10, conforme CPC 25. Nossa auditoria foi conduzida
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis". Somos independentes em relação a Corretora,
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 3.
Parágrafo de Ênfase: Conforme mencionado na nota explicativa nº 9, a
Carol DTVM, fim de atender ao quanto disposto no Artigo 2º da Circular
Bacen no 2.333, emitida pelo Banco Central do Brasil em 08.07.1993, está
procedendo às alterações e adaptações necessárias em seus sistemas de
contabilidade e de custos a fim de adaptar a apuração do custo unitário do
ouro purificado, nele agregando as despesas recomendadas pelo citado
Artigo 2º a saber: "a despesa de transporte, custódia, refino, chancela,
impostos e outras inerentes ao ciclo operacional de negociação do metal,
bem como de corretagem". Essa forma de apuração do custo unitário de
ouro purificado está sendo aplicada a partir do balancete de setembro de
2020. 4. Outros Assuntos: A CAROL DTVM Ltda. revisou o seu sistema de
controle interno no que se refere a Política de Combate à Lavagem de
Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo e, ainda, a identifica-
ção, em seu cadastro de pessoas físicas, pessoas politicamente expostas,
conforme disposições do Banco Central do Brasil. Nesse sentido, a Institui-
ção Financeira contratou, a partir de 2017, os serviços de outro auditor
independente para acompanhamento das medidas já implementadas e para
revisão permanente do sistema de controle interno no que se refere a
prevenção contra lavagem de dinheiro e a identificação em seu cadastro de
pessoas físicas, pessoas politicamente expostas. A fim de atender os
quesitos mencionados, recebemos da CAROL DTVM uma via do Manual
elaborado para atender a Política de Combate a Lavagem de dinheiro e ao
Financiamento ao Terrorismo e uma via do Manual de Controles Internos
"Produto Ouro" e, ao mesmo tempo, o Relatório de Auditoria sobre os
Sistema de Controles Internos, PLD/CFT, emitido em 21 de fevereiro de 2020
por Jânio Blera de Andrade, Auditor Independente e relativo ao 2º Semestre
de 2019. 5. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações
contábeis: A administração da Instituição é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições financei-
ras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contá-
beis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base

contábil na elaboração das demonstrações contábeis. 6. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos obje-
tivos são obter seguranca razoável de que as demonstrações contábeis,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e sufici-
ente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que
a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtivemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas,
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Instituição. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. - Concluimos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, não existem incertezas relevan-
tes em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signi-
ficativa em relação a capacidade de continuidade operacional da Instituição.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obti-
das até a data de nosso relatório. - Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. - Obtivemos evidência da auditoria apropriada e suficiente
referente às informações financeiras da Instituição para expressar uma
opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela dire-
ção, supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela
opinião de auditoria.

São Paulo, 19 de outubro de 2020
ANDREOLI & ASSOCIADOS AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC2SP017977/O-1
Walter Arnaldo Andreoli

Contador-CRC1SP040608/O-0 - Sócio Responsável
Luiz Carlos Fauza Antonio

Contador-CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 30 de outubro de 20206

Alexandra Avelar (*) 

O impacto da pandemia significa que as marcas não podem mais 
contar com a experiência do cliente em comprar na própria 
loja, de ter desde o assistente prestativo até música e luzes 

de Natal para oferecer uma ótima vivência. Agora, a experiência 
marcante precisa começar na rede social e terminar com o cuidado 
pós-compra. No entanto, o que as marcas podem fazer para tornar o 
quarto trimestre ótimo para seus clientes e seus negócios? 

Aprender com o bloqueio. Assim que a pandemia chegou, mu-
danças dramáticas em nossas vidas diárias aconteceram da noite 
para o dia. Para a maioria das pessoas, isso significa mais tempo 
online e muito menos tempo com amigos e familiares. Para as 
marcas, os planos e estratégias de marketing existentes tiveram de 
se ajustar rapidamente a este novo mundo de hábitos de consumo, 
com empresas como o Walmart até mesmo afirmando que seus 
negócios passaram por cinco anos de mudanças em cinco meses 
a fim de atender às necessidades dos clientes no mundo digital. 

Com o bloqueio, vimos as marcas restringirem seus orçamentos 
de marketing. Em março, uma queda acentuada nos gastos com 
publicidade foi observada na Europa e nos EUA. No final de junho, 
no entanto, os investimentos em propaganda global aumentaram 
e voltaram aos níveis pré-pandêmicos, indicando que as empresas 
estavam se ajustando e se adaptando rapidamente à crise. 

Na verdade, o comportamento do consumidor durante o 
bloqueio forneceu às companhias insights valiosos sobre seus 
públicos e mostrou-lhes a importância do marketing digital na 
construção de comunidades e nas vendas durante uma crise. 
Agora, as marcas devem fazer bom uso desses insights para 
descobrir o que podem fazer para trazer a magia de volta neste 
Natal - para seus clientes e seus resultados financeiros. 

Pense na experiência do consumidor primeiro. A prioridade 
agora para as organizações é comercializar com a experiência do 
cliente em mente. Neste Natal, é improvável que os fregueses 
queiram passar horas examinando lojas físicas. Portanto, as em-
presas precisarão girar e atender a um público online, garantindo 
que os consumidores ainda possam descobrir novos produtos e 
comprá-los com facilidade e simplicidade, sem ter que entrar de 
fato nos estabelecimentos. 

A Covid-19 tornou o ano de 2020 o mais difícil para os varejistas - de cortes de empregos a fechamento de lojas, tem sido um teste após o outro 
para a indústria. Com a aproximação do Natal e da Black Friday, as campanhas e a agitação em direção a esse período do ano, conhecido 

como Golden Quarter nos EUA, normalmente estariam a pleno vapor. As marcas já teriam planejado estratégias de anúncios festivos, 
dedicado uma grande parte de capital para investir em influenciadores e e-mails convidativos para compras. 

cOMpOrtaMentO dO cOnsuMidOr

Foto de Lisa Fotios no Pexels

declínio geral, vimos as marcas se voltando para formadores de 
opinião menores, que eram capazes de conduzir campanhas com 
sua base leal de seguidores a um custo reduzido. 

Olhando para o quarto trimestre, podemos esperar que o 
marketing de influência permaneça uma ferramenta poderosa 
para os profissionais da área, à medida que as marcas alavancam 
influenciadores de menor escala com comunidades altamente 
engajadas para se conectar com seu público e contar uma his-
tória mais autêntica. A razão pela qual os próximos três meses 
são tão críticos para as marcas é simples: o dinheiro está curto. 

A pandemia não mudou apenas o estilo de vida das pessoas, 
mas também a forma como gastam seu dinheiro. Agora, mais do 
que nunca, os consumidores procuram marcas que lhes propor-
cionem uma experiência excepcional. Então, o que as compa-
nhias podem fazer para oferecer aos clientes uma experiência 
que eles adoram? Assim como os consumidores se relacionam 
com os influenciadores em um nível pessoal, os profissionais de 
marketing devem pensar de forma criativa sobre como podem 
fornecer aquele toque pessoal aos seus clientes de outras ma-
neiras - mesmo quando os consumidores não podem visitá-los 
pessoalmente. 

Um ótimo exemplo de uma marca que pensa criativamente é a 
empresa de beleza britânica Natural Living. Sua fundadora, Bella 
Middleton, mudou a experiência online, enviando amostras grátis, 
reescrevendo descrições de produtos e melhorando imagens 
para encorajar as pessoas a comprar online. Isso fez com que os 
clientes existentes voltassem ao site em um momento em que 
os produtos de beleza caíam para o fim das listas de compras. 

A marca viu um grande aumento nas pessoas que compram 
presentes "Miss You" para entes queridos que não podiam ver 
pessoalmente. Qual foi a chave para seu sucesso? Simples. Ela 
entendeu o cenário de seu público e como seus clientes se re-
lacionam com a empresa - então, adaptaram seus negócios às 
necessidades deles. Com os compradores ainda sem vontade de 
correr para a rua, as marcas precisam buscar novas maneiras de 
trazer a experiência da loja para dentro de casa. 

Seria o momento dos profissionais de marketing adotarem a 
realidade aumentada? A FittingBox introduziu uma solução de 
provador virtual que permite aos compradores experimentar 
óculos sem entrar em uma loja. Uma alternativa divertida para 
atrair os consumidores online. Embora, de acordo com John 
Donahoe, CEO da Nike, os consumidores estejam mais funda-
mentados digitalmente do que nunca, a morte do marketing 
físico não está próxima - apesar do que o catálogo da Argos 
possa sugerir. 

Vimos a John Lewis abrir sua loja de Natal mais cedo para 
impulsionar o movimento e as vendas em um momento em que 
muitos de nós ainda queremos tocar e sentir - e desfrutar um 
pouco da magia do Natal. Com a aproximação do período de 
festas, o que sabemos é o seguinte: a pressão sobre os profis-
sionais de marketing para gerar impactos reais nos negócios é 
maior do que nunca. 

Para conquistar novos compradores, as marcas devem ser ca-
pazes de se adaptar a eles, ao que eles querem e onde querem, 
desde o início, como nas redes sociais, até o atendimento pós-
-compra. Hoje, mais do que nunca, os clientes estão exigindo uma 
experiência omnicanal excepcional, quer saibam disso ou não. Do 
Facebook ao TikTok, da realidade aumentada a anúncios de TV 
e até mesmo promoções na loja. Os profissionais de marketing 
precisam das ferramentas úteis para capturar o público certo, 
com a mensagem correta, no momento exato. 

É assim que eles vão desenvolver sua comunidade e trazer 
seus negócios de volta aos trilhos. À medida que os profissionais 
de marketing de marca concentram seus esforços ainda mais no 
mundo digital, podemos ter certeza de uma coisa: pelo menos 
neste ano, o mundo digital pode ser apenas o novo shopping. 

(*) - É country manager da Socialbakers no Brasil, empresa líder global em 
soluções para a otimização de performance corporativa em redes sociais.
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Embora alguns usem plataformas de comércio eletrônico de 
propriedade externa, os profissionais de marketing experientes 
irão (se ainda não o fizeram) aos recursos de comércio social, 
que envolvem os consumidores conforme eles navegam por 
seus feeds de mídia social. Quando se trata de reconhecimento 
e descoberta de produtos, 60% dos usuários do Instagram agora 
dizem que encontram novas mercadorias no Instagram. É aqui 
que o comércio social é estimulante para os clientes e inestimável 
para as marcas. 

Diferentes táticas e canais desempenham papel no alcance de 
públicos mais amplos e na construção da fidelidade do cliente. 
Se uma empresa deseja atingir a Geração Z, ela sabe que uma 
parceria de marca no TikTok é uma aposta segura. Para os com 
mais de 50 anos, os anúncios do Facebook costumam ser a melhor 
escolha. Uma área que se provou popular para todos os grupos 
demográficos nos últimos anos é o marketing de influenciadores. 

No entanto, conforme a pandemia se instalou, os orçamentos 
para esse propósito também foram reduzidos, resultando em 
uma diminuição de 11% no uso de influenciadores e #ad nas 
redes sociais durante o segundo trimestre do ano. Apesar de um 

O instagraM 
será O nOvO 

shOpping 
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Cantos de sereia da 
renda variável

Os juros sempre 
foram altos no Brasil. 
Mas, a partir do 
plano real, em 2004, 
eles serviram para 
conter a inflação 
e atrair capital 
externo, necessários 
para a criação da 
moeda forte

Em vários momen-
tos, o país teve 
das maiores taxas 

do mundo. Daí surge o 
hábito, ainda arraigado 
em muitos investidores 
de aplicar em renda fixa – 
bastante rentável quando 
a Selic está elevada – e 
com baixíssimo risco, por 
estar vinculada, principal-
mente, a títulos públicos. 

Da redução ininterrupta 
iniciada em novembro de 
2016, chegou-se à inédita 
taxa atual, de 2% ao ano, 
que retira atrativos da 
renda fixa. Juros baixos 
favorecem a economia 
real, ao estimularem a 
tomada de crédito, o que 
eleva o consumo, viabili-
za investimentos e gera 
empregos. Principal ter-
mômetro desse segmento, 
a bolsa sempre reage com 
valorização a cada corte 
da Selic. 

A taxa atual possibilita 
que, mesmo em meio à 
pandemia, a bolsa siga, 
quando não em alta, ao 
menos resiliente e atraindo 
investidores. Esse públi-
co que ingressa hoje no 
mercado é formado prin-
cipalmente por pessoas 
físicas, em geral, pequenos 
investidores. Conforme a 
B3, no final de agosto, havia 
3 milhões de CPFs cadas-
trados, recorde histórico. 

Diferentemente da ren-
da fixa, que oferece alto 
grau de previsibilidade 
e segurança, o mercado 
acionário implica em ris-
cos. Pode proporcionar 
grandes ganhos, assim 
como grandes perdas e 
está sujeito a eventos 
desde as eleições nos 
Estados Unidos aos gas-
tos do governo brasileiro 
e tudo que vem antes e 
depois. 

Espera-se que estes in-
vestidores saibam aonde 
ingressam. Caso contrá-
rio, perderão dinheiro, 
enquanto as empresas 
que estão na bolsa para 
se capitalizar, ficarão sem, 
em breve e de forma du-
radoura, os aportes deste 
público. Parece não ser o 
que acontece. Tradicio-
nalmente, o investimento 

em ações era tido como 
algo de longo prazo. 

No entanto, muitos des-
ses novos investidores em 
bolsa operam na compra 
e venda diária de ações, 
o chamado day trade, 
atividade antes restrita 
a profissionais com anos 
de mercado. Não surpre-
ende, então, o estudo dos 
professores Fernando 
Chague, Rodrigo De-Los-
sa e Bruno Giovannetti 
(FGV, USP, FGV, respecti-
vamente), segundo o qual 
97% dos investidores do 
mini-ibovespa e mini-dó-
lar que operaram por mais 
de 300 pregões perderam 
dinheiro. 

Além da Selic em 2%, 
outro fenômeno, o dos 
digital influencers – you-
tubers, principalmente – 
têm levado iniciantes a um 
mercado para iniciados. 
Muitos desses influencia-
dores que dão dicas sobre 
no que investir dispõem 
de milhões de seguidores, 
mesmo quando não têm 
preparo para prestar tal 
orientação. O fator prin-
cipal demonstrado nestes 
casos são os “ganhos 
rápidos”, sem que nunca 
se demonstre os riscos 
inerentes às operações.

Ações são uma opção, 
mas não podem ser a 
única. A necessária diver-
sificação é ignorada por 
boa parte dos novatos. 
Neste sentido, há ativos 
que estão expostos a um 
número menor de variá-
veis. Um exemplo é o setor 
imobiliário, que tem sua 
atividade intrinsecamente 
vinculada à taxa de juros e 
que, mesmo na pandemia, 
registra recuperação. 

Se fundos imobiliários 
registram perdas hoje, 
há novas opções como o 
crowdfunding imobiliário, 
que permite aplicações 
a partir de R$ 1 mil em 
projetos que o investidor 
escolhe, tendo a remu-
neração de seus aportes 
vinculada ao desempe-
nho das vendas dos em-
preendimentos em que 
aplicou. Nas operações 
já concluídas no Brasil, a 
modalidade proporcionou 
uma rentabilidade média 
de 14,5% ao ano. 

Além de diversificar 
seus aportes, o investidor 
iniciante deve observar 
de onde partem as orien-
tações antes de segui-las, 
a fim de, se não eliminar, 
ao menos reduzir os riscos 
a que se expõe na busca 
por rentabilidade. 

(*) - É diretora-executiva da Urbe.me.

Eduarda Fabris (*)
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O comércio bilateral entre 
Brasil e China ultrapassou os 
US$ 100 bilhões em 2020. 
A China é hoje uma das 
principais fontes de lucro 
estrangeiro do Brasil, com 
investimento total de quase 
US$ 80 bilhões. O mercado 
chinês também é o primeiro 
maior destino das exporta-
ções catarinenses. Só a Tek 
Trade, empresa especiali-
zada em comércio exterior 
com sede em Balneário 
Camboriú, possui a maior 
porcentagem de importação 
e exportação com o país 
asiático, atualmente em 80% 
do total de negócios.

“Até pouco tempo os Es-
tados Unidos ocupavam o 
primeiro lugar em comércio 
com o Brasil, mas a China 

Para se manter em atividade e angariar novos consumido-
res, um dos setores mais afetados pela pandemia precisou 
se reinventar. Para isso, foi necessário aliar os pilares de 
bons produtos e atendimento com as novas tecnologias 
disponíveis no mercado. Segundo pesquisa realizada em 
agosto pelo Sebrae, em cooperação com a Abrasel, 63% 
dos empresários do setor relatam que o maior desafio é 
ter capital de giro para equilibrar os negócios. 

Focando na gestão, muitos têm buscado soluções que 
integrem toda a gestão para que haja economia e controle 
total sobre os custos e lucros do estabelecimento.

Rafael Hasson, CEO da ConnectPlug, startup que desen-
volve ferramentas de gestão completa para bares e restau-
rantes, conta que os empresários do ramo de alimentos 
e bebidas tem demandado cada vez mais essas soluções. 
Para atender a procura, a empresa oferece parceria com 
o sistema myTapp, um serviço de automação e controle 
total sobre consumo de torneiras de chope. 

Com a tecnologia integrada, os empreendedores pos-
suem controle de estoque e financeiro, contas a pagar e 
receber, vendas e relatórios personalizados. Tudo isso faz 
com que o desperdício de insumos seja reduzido em até 
20% e aumenta a eficiência no atendimento ao cliente, 
o que, consequentemente, melhora o faturamento.  “O 
myTapp automatiza o controle das torneiras de chope do 
bar, enquanto o autoatendimento da ConnectPlug traz 
agilidade e autonomia na hora do cliente fazer o pedido. 

Além disso, tudo pode ser incorporado ao sistema de 
gestão ERP, fazendo com que o empresário tenha total 
controle da gestão”, explica Hasson. As soluções melhoram 
a experiência do usuário, que pode utilizar um único cartão-

O sistema de gestão faz com que o empresário tenha total 
controle da gestão.

Shirlei Miranda Camargo (*)

Porém, este aumento 
abrupto de demanda 
para muitas empresas 

que não estavam preparadas, 
evidenciou alguns “pontos 
negativos” elencados pelos 
críticos das vendas online. 
Por exemplo, o tempo de 
espera para ter os produtos 
nas mãos estão maiores e 
muitas vezes com atrasos; 
os valores do frete fazem 
muitos clientes desistirem 
das compras. 

Além disso, o fato dos pro-
dutos não conseguirem ser 
vistos, experimentados, são 
impeditivos para algumas 
pessoas comprarem no e-
commerce, principalmente 
em certas categorias, como 
roupas e sapatos. Indicando 
essa tendência, uma pes-
quisa realizada pela Social 
Miner e Opinion Box, em 
agosto, com mais de dois mil 
brasileiros, trouxe evidên-
cias de uma provável queda 
no número de pessoas que 
compram exclusivamente 
online. 16% dos responden-
tes afirmaram que, em 2019, 
compraram exclusivamente 
por e-commerce. 

Mas este percentual cai 
para 14% quando perguntam 
para estas mesmas pessoas 
se, em 2021, pretendem 
continuar comprando exclu-
sivamente online. Por outro 
lado, 55% afirmaram terem 
comprado exclusivamente 
em lojas físicas em 2019. 

O fato dos produtos não conseguirem ser vistos, 
experimentados, são impeditivos para algumas pessoas 

comprarem no e-commerce.
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O percentual dos que compram 
online vai cair

Mas como assim?  A pandemia não fez muitas pessoas comprarem online? Sim, é verdade

É multicanal, mas não om-
nichannel! 

Na mesma pesquisa, o 
percentual de pessoas que 
diz mesclar compras online 
com off-line aumenta de 
29% em 2019 para incríveis 
49% quando projetam suas 
intenções para 2021. 

Ou seja, o omnichannel 
é uma tendência certa! E 
porque o omnichannel vai 
crescer tanto? Justamente 
porque é um formato de 
negócio que ajuda a ameni-
zar os pontos negativos das 
compras exclusivamente 
online elencados no início 
deste artigo. No omnichan-
nel, o frete fica grátis e o 
prazo de entrega é reduzi-
do quando o consumidor 
retira o produto na loja.  E, 
para aqueles que valorizam 
a experiência sensorial de 
pegar os produtos, outra 
vantagem, pois eles podem 
ir até a loja antes para olhar, 
e só depois comprar online 
e receber na comodidade de 
sua casa.  

E a outra boa notícia! É 
um segmento que ainda 
pode crescer muito, pois 
48% dos respondentes des-
ta pesquisa afirmaram ter 
consumido apenas em lojas 
físicas, ou seja, podem ser 
conquistados ainda pelo 
omnichannel. Ou seja, o 
omnichannel é o “canal” ou 
melhor, “os canais”! 

(*) - É tutora do Curso de Gestão 
Comercial do Centro Universitário 

Internacional Uninter.

Mas este percentual cai para 
35% quando é perguntado 
aos consumidores sobre suas 
intenções de repetir este 
comportamento em 2021. 

Logicamente você está se 
perguntado: bem, se tanto 
o percentual de pessoas 
que afirmam comprar ex-
clusivamente online, como  
daquelas que afirmam que 
compram exclusivamente 
em lojas físicas cairá, para 
onde irão estes consumido-
res? A resposta: irão migrar 
para o omnichannel!  “Omni 
o quê?” Já explicamos: omni 
vem do Latim e significa 
“tudo” e channel vem do 
inglês e quer dizer “canal”. 

Resumindo: todos os ca-
nais, ou seja, quando uma 
empresa atua em vários 
canais onde por “canal” se 

entende a forma pela qual 
um produto chega até seu 
consumidor. Uma empresa 
que atua no omnichannel en-
tão vende por vários canais: 
online, loja física, telefone, 
televisão etc... Um detalhe 
importante: não confunda 
omnichannel com multi-
canais - a diferença é que, 
no omnichannel, além da 
existência de outros canais, 
eles são integrados entre si. 

Por exemplo, a pessoa 
compra online e retira ou 
troca na loja. Ou vê na loja 
e compra online. Muitas em-
presas se dizem omnichan-
nel, mas não são! Sabe aquela 
empresa que apresenta a 
opção para retirar o produto 
que você está procurando na 
própria loja, mas ele nunca 
está disponível no estoque? 

Bares e restaurantes utilizam novas 
tecnologias para voltar a crescer
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comanda para o autosserviço de chope e, também, para 
o cardápio digital na mesa. Com isso, o cliente pode ver 
seu extrato parcial de consumo, solicitar o fechamento da 
comanda no momento que desejar e realizar o pagamento 
de forma mais rápida e sem enfrentar filas.

“O sistema de autosserviço de chope funciona com 
o próprio cliente se servindo. Ele é cobrado pelos mi-
límetros que consumir, o que possibilita que ele prove 
um pouco de cada chope, 25 ou 40 milímetros, por 
exemplo. Depois, ele pode consumir os que mais gostou. 
Reduzimos o contato humano, algo importante durante 
a pandemia, e empoderamos o cliente para provar o 
que ele quiser”, explica Mateus Bodanese, co-founder 
e CEO da myTapp.

O mercado chinês também é o primeiro maior destino das 
exportações catarinenses.
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China é destino dos negócios de importação e exportação de Santa Catarina
ultrapassou e é hoje o país 
que mais possui negócios 
com o Brasil e, com certeza, 
temos muito a crescer nesse 
mercado”, informa Rogério 
Marin, diretor da Tek Trade. 
Atualmente a empresa man-
tém um grande volume nas 
exportações para a China, 
principalmente de commo-
dities, em maior volume a 
soja, seguido pelo milho, ma-
deira e, mais recentemente 
o óleo de amendoim.   

“Apesar de estarmos pas-
sando por uma série de 
restrições geradas pela Co-
vid-19, que mudou a posição 
política e a imagem da China 
no mercado mundial, isso 
não muda o fato de que o 
Brasil produz muita proteína 
animal e vegetal e o maior 

e o milho usados para a 
alimentação de bovinos 
e suínos, o que gera um 
superávit expressivo pos-
sibilitando a venda para 
o país asiático em grande 
escala. “Por isso, não é 
interessante para o Brasil 
uma briga comercial com a 
China, pois nossa balança 
comercial é muito positiva, 
são eles nossos maiores 
compradores de soja, mi-
lho e minerais”. 

Os painéis solares, que 
vem despertando o inte-
resse e se desenvolvendo 
cada vez mais no Brasil, são 
importados da China, que 
detêm 99% do mercado 
mundial de módulos foto-
voltaicos. Atualmente, o 
governo brasileiro zerou o 

imposto de importação para 
equipamentos solares, o que 
deve impulsionar ainda mais 
o mercado de energia solar 
no país.

“A redução do custo deve 
estimular a criação de novos 
projetos tanto residenciais 
quanto empresariais. Mes-
mo quem não é do ramo 
percebe, analisando os 
números, que vale a pena 
investir em um sistema 
como esse. Devemos ter um 
incremento de 7% do volu-
me de placas importadas 
no segundo semestre deste 
ano, se comparado com o 
mesmo período de 2019”, 
afirma Sandro Marin, tam-
bém diretor da Tek Trade.

Fonte e mais informações: 
(www.tektrade.com.br).

consumidor de proteína no 
mundo é a China, com uma 
população de 1,3 bilhão 
de pessoas”, complementa 
Marin. 

Além do Brasil, EUA 
e Rússia são os maiores 
produtores de proteína 
vegetal e animal do mun-
do, principalmente a soja 




