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Iluminação em LED para 
garantir assertividade em 

processos logísticos

O mercado de varejo é 
o que mais investe em 
espaços e tecnologias 
para compor Centros 
de Distribuição mais 
estruturados

Segundo dados de 
2019 da empresa 
CBRE, uma das prin-

cipais consultorias interna-
cionais especializadas no 
segmento, o Brasil conta 
atualmente com 1,4 milhão 
de m² de condomínios 
logísticos construídos por 
ano, um total médio de 625 
galpões em todo o territó-
rio nacional. A demanda é 
grande e o uso de galpões 
tem se popularizado nos 
últimos anos, principal-
mente com o aumento do 
comércio eletrônico. 

Entretanto, os espaços 
destinados ao armazena-
mento e logística de pro-
dutos requerem atenção 
redobrada, principalmente 
nos quesitos que englobam 
segurança e organização. 
Para garantir esses pon-
tos, um dos primeiros e 
principais itens a serem 
levados em consideração 
na hora do checklist são 
os sistemas de iluminação. 

Estruturar um centro 
de distribuição com um 
sistema de luminosidade 
eficiente, de fácil operação 
e inteligente, possibilita 
a assertividade e ganhos 
em muitas operações que 
acontecem nesses ambien-
tes. Afinal, quanto mais 
fácil for o acesso e a visibili-
dade do que é armazenado 
e as suas identificações, 
maior será a qualidade 
e rapidez nos processos 
logísticos - requisitos bá-
sicos para uma operação 
de ponta. 

A consolidada tecnologia 
de iluminação em LED é 
a mais indicada para ser 
utilizada em centros de 
distribuição, seja na área 
interna ou externa. Segun-
do dados divulgados pelo 
Inmetro, as lâmpadas e lu-
minárias desse tipo quase 
não perdem o fluxo lumi-
noso durante o seu período 
de uso, ao contrário dos 
produtos com lâmpadas 
fluorescentes, que podem 
chegar ao fim da vida útil 
com apenas 16% do fluxo 
luminoso inicial. 

A pesquisa também reve-
la que o tempo de vida útil 
do LED atinge em média 
70 mil horas, sendo que 
se utilizadas durante oito 

horas por dia, podem durar 
aproximadamente 24 anos. 
Em comparação com as 
tecnologias tradicionais, 
os equipamentos em LED 
apresentam também baixo 
risco de manuseio, pois 
não possuem partes vivas/
energizadas ao acesso dos 
usuários (como é o caso 
das lâmpadas) e exigem 
quase nenhuma manu-
tenção. 

Em relação à sua efici-
ência, essa também leva 
vantagem, uma vez que 
converte quase toda a 
energia elétrica consumida 
em luz, dissipando muito 
pouco calor no ambiente, 
além de não emitir raios 
ultravioleta ou infraver-
melho. Essas vantagens só 
reforçam como é possível 
garantir o bem-estar e a 
segurança dos colaborado-
res, além de um aumento 
na produtividade dos esta-
belecimentos. 

A implementação da 
iluminação em LED ajuda 
diretamente a reduzir o im-
pacto e o risco ambiental, 
pois não contêm elementos 
poluentes e contaminan-
tes (como o mercúrio e o 
chumbo que são presentes 
nas lâmpadas convencio-
nais) e ainda promove 
uma economia no consumo 
de energia elétrica de até 
90%. 

Com tantos benefícios, 
entre ter uma vida útil 
longa, emitir uma luz 
direcionada, redução de 
material descartado e 
ter alta tecnologia que 
não aquece o ambiente, 
a utilização do LED nos 
centros de distribuição 
já se tornou tendência e 
deve ser aproveitada sem 
ressalvas por essa parcela 
do mercado. 

Se pararmos para ava-
liar, a economia e eficácia 
que a iluminação em LED 
proporciona vai muito além 
da redução de custos. O 
sistema é uma solução 
energética eficiente e se 
tornou indispensável para 
quem atua no setor logís-
tico, corroborando com 
os processos do dia a dia 
e os mais altos níveis de 
certificações para projetos 
sustentáveis. 

E você, já pensou em 
como deixar seu centro 
de distribuição mais eco-
nômico? 

(*) - Empreendedor serial, formado 
em Engenharia Elétrica e Eletrônica 

pela Universidade Federal da Bahia, é 
CEO e Diretor Comercial da Ledax.

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

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

O pretendente: KAUÊ CHESMAN GOMES, profissão: professor de educação física, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santa Terezinha de Goiás - GO, data-nascimento: 
01/04/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Cáril Chesman Go-
mes e de Sandra Regina Vieira da Silva Gomes. A pretendente: VIVIANE SANTOS 
PIANA, profissão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: Colombo - PR, data-nas-
cimento: 06/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Kenedy 
Piana e de Vivaneide Ferreira dos Santos Piana. R$ 13,45

O pretendente: THIAGO DE CAMPOS, profissão: moldureiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/05/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Jair de Campos e de Maria de Fátima Santos. A pretendente: 
KRÍSSIA BARBOSA DE OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Paramirim - BA, data-nascimento: 21/06/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Lúcia Barbosa de Oliveira. R$ 13,45

O pretendente: JONATAS NASCIMENTO DA CRUZ, profissão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Aracaju - SE, data-nascimento: 26/06/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Valcrides Cruz e de Geraldina Nascimento da Cruz. A pretendente: 
GILDETE BARBOSA DAS NEVES, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Girau do Ponciano - AL, data-nascimento: 22/10/1990, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, filha de Braunilio José das Neves e de Marlusa Barbosa da Silva. R$ 13,45

O pretendente: VICTOR THOMAZ DE ALMEIDA MARTINS SOUZA, profissão: ofi-
cial do exército, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/01/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Cesar Luis Martins 
Souza e de Katia Thomaz Borges de Almeida Souza. A pretendente: NATHALIA DE AL-
MEIDA CAMPOS PEREZ, profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 28/10/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de Francisco Conejero Perez e de Geórgia de Almeida Campos Perez. R$ 13,45

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAUL AVELINO MONEA, profissão: analista de projetos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1994, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Ronalde Monea e de Maria Aparecida Avelino. A 
pretendente: ANDREZA FERNANDES DE OLIVEIRA, profissão: bancária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1995, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto Francisco de Oliveira e de Elizabeth Feitosa 
Fernandes.

O pretendente: RUAN SANTOS BARRETO NASCIMENTO, profissão: supervisor de 
obras, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Barreto Nascimento e de 
Maria José dos Santos Nascimento. A pretendente: ISABELLA LOBO BARBOSA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/01/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Clementino Barbo-
sa e de Rosângela Ribeiro Lobo Clementino Barbosa.

O pretendente: UBERLANDIO ARAÚJO DE JESUS, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Baixa Grande, BA, data-nascimento: 23/06/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Lourival Pedreira de Jesus e de Eliete Ramos 
de Araújo. A pretendente: THAÍS MARANHÃO FERREIRA, profissão: babá, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wanderson de Carvalho Ferreira e de Glauci 
Maranhão.

O pretendente: JOEY SOARES RIBEIRO, profissão: mecânico industrial, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Soares Ribeiro e de Patricia Ribeiro 
Paes Landim. A pretendente: KAREN ALEXSSANDRA PINHEIRO ADEIRA, profissão: 
aux.financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/01/1999, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Otavio Elias Adeira e 
de Vivian Pinheiro.

Bárbara Siqueira (*)
 

Em linhas gerais, esse 
é um processo de or-
ganização de informa-

ções, sejam elas estruturadas 
ou não, e integração dessas 
informações a sistemas de 
softwares. Dessa forma, 
as informações podem ser 
analisadas e gerar insights 
para tomadas de decisão 
mais assertivas.

Esse processo de análise 
de dados pode melhorar as 
estratégias de marketing e 
vendas da empresa e tem um 
impacto direto no aumento 
do faturamento e no engaja-
mento da equipe. Dito isto, 
vou listar 4 motivos para que 
sua empresa faça cada vez 
mais uso da inteligência de 
dados. Confira:
 1) Melhorar a sua com-

petitividade - Com 
os dados obtidos por 
meio de um sistema de 
inteligência de dados, 
é possível encontrar o 
perfil de clientes da sua 
empresa, fazer pros-
pecção de clientes de 
acordo com esse perfil, 
criar, higienizar e atu-
alizar base de dados, 
localizar empresas e 
pessoas, e muito mais. 

As informações podem ser analisadas e gerar insights para 
tomadas de decisão mais assertivas.
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O Conselho Federal de Contabili-
dade (CFC) participou, na tarde do 
último dia 22, da cerimônia referente 
à Simplificação do eSocial e à Moder-
nização da Norma Regulamentadora 
do Trabalho. O programa do governo, 
chamado de Descomplica Trabalhista, 
foi lançado no Palácio do Planalto e tem 
a finalidade de simplificar processos 
e eliminar a burocracia. O presidente 
Jair Bolsonaro e outras autoridades 
estiveram presentes no evento.

O conselheiro do CFC, contador 
Adriano Marrocos, participou da so-
lenidade e falou sobre os avanços que 
a iniciativa pode trazer. “Esperamos 
que essas ações simplifiquem nossas 
rotinas, facilitem a relação entre em-
pregador e empregado, permitindo 
aumento no número de vagas – que 
se traduzem em oportunidades para 
as pessoas – e sirvam para incentivar 
mais pessoas a empreender. 

Em relação ao eSocial, nossa expec-
tativa é que o programa seja menos 
complexo na operação, sem perder o 
controle, pois temos interesse na implan-
tação efetiva que deve eliminar outras 
obrigações ainda vigentes”, explicou.

A simplificação do eSocial era uma 

Conselheiro do CFC, 
contador Adriano Marrocos.

Quatro motivos 
porque sua empresa deve usar 

a inteligência de dados
Antes de falarmos sobre como a aplicação da inteligência de dados pode ser interesse para ajudar 
a alavancar um negócio, vamos falar um pouco sobre o que é a inteligência de dados

equipe pode ser feita 
por meio de KPIs (Key 
Performance Indica-
tors). Que, traduzindo 
literalmente para o 
português, seria um 
indicador-chave de de-
sempenho. Com esse 
indicador, o desempe-
nho fica mais visível, 
tanto para os funcio-
nários, quanto para 
os gestores. Assim, é 
possível aumentar o 
engajamento da equi-
pe.

 4) Otimizar as suas es-
tratégias de marke-
ting e vendas - Por 
meio do nosso siste-
ma de inteligência de 
dados, a sua empresa 
pode obter informa-
ções que ajudam a de-
finir o perfil de clientes 
da empresa, por meio 
da nossa ferramenta 
de enriquecimento. 
Além disso, é possível 
prospectar clientes, 
de acordo com o perfil 
desejado e melhorar as 
estratégias de venda 
direta ou segmentada.

(*) - É Diretora de Operações 
na Checktudo, empresa 

pioneira há mais de 20 anos no setor 
de consultas veiculares.

Ter acesso a essas in-
formações te permite 
ser mais competitivo 
frente aos seus concor-
rentes. Visto que, você 
irá contar com infor-
mações privilegiadas 
sobre o seu mercado de 
atuação e conseguirá 
definir melhor onde e 
como será investido o 
seu capital.

 2) Trazer inovação 
para a sua empresa 
-  Por meio das aná-
lises feitas dos dados 
obtidos, é possível 
perceber as mudanças 
de comportamento dos 
clientes e também as 

mudanças do merca-
do de maneira mais 
rápida. Assim, fica 
mais fácil se adaptar 
às novas demandas e 
otimizar os seus pro-
dutos e serviços, de 
forma que atendam 
às necessidades dos 
consumidores.

 3) Melhorar o desem-
penho -  É possível ob-
ter informações sobre 
o desempenho dos co-
laboradores da empre-
sa e indicar melhorias 
e novas possibilidades 
para os processos cor-
porativos. A análise 
do desempenho da 

Contador comenta os benefícios do 
Descomplica Trabalhista
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ão Bianco também assinou a revisão 
da NR 31 [Norma Regulamentadora 
31], que trata da segurança e da 
saúde no trabalho na agricultura, na 
pecuária, na silvicultura, na explora-
ção florestal e aquicultura. Ao final 
do evento, o Ministro da Economia, 
Paulo Guedes, revogou 48 portarias 
consideradas obsoletas que dificul-
tavam novos empreendimentos no 
país”.

Portarias relacionadas ao Descom-
plica Trabalhista publicadas:
	 •	Portaria	Conjunta	n.°	76	estabelece	

o cronograma, por grupos, de im-
plantação do Sistema Simplificado 
de Escrituração Digital das Obriga-
ções Previdenciárias, Trabalhistas 
e Fiscais (eSocial).

	 •	Portaria	 Conjunta	 n.°	 77,	 aprova	
a versão S-1.0 RC do leiaute do 
Sistema Simplificado de Escritu-
ração Digital das Obrigações Pre-
videnciárias, Trabalhistas e Fiscais 
(eSocial).  

	 •	Portaria	n°	355,	revoga	48	portarias	
do extinto Ministério do Trabalho, 
como anunciado no evento de 
lançamento do Programa (Fonte: 
CFC).

solicitação de diferentes organizações, 
entre elas, o CFC. Durante a cerimô-
nia de apresentação do Descomplica 
Trabalhista, algumas ações do progra-
ma foram anunciadas, como explica 
Adriano Marrocos. “O secretário de 
Previdência e Trabalho do Ministério 
da Economia, Bruno Bianco, informou 
que o novo eSocial trará uma redução 
de 2.000 dados no eSocial para 400, 
ainda que tenhamos que avaliar agora 
a nova versão do sistema. 

O pretendente: DANILO PADILHA RAMOS DE MORAES, de nacionalidade brasi-
leira, engenheiro civil, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1992), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joel Ramos de Moraes e de Tania 
Sueli Padilha. A pretendente: JULIANA DANTAS LIRA QUEIROGA, de nacionalidade 
brasileira, engenheira civil, solteira, nascida em Sousa, PB, no dia (27/10/1995), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aguimarim Dantas Queiroga e de 
Marta Maria Lira de Queiroga.

O pretendente: LUIZ GERALDO TEDESCO PADOVAN, de nacionalidade brasileira, 
economista, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/11/1959), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Padovan e de Margarida Maria de 
Azevedo Tedesco Padovan. A pretendente: MERYT TARCILA TEIXEIRA ZANINI, 
de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(25/11/1972), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Israel Zanini e de 
Maria Aparecida Teixeira Alves.

O pretendente: MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, meteorologista, solteiro, nascido em Maceió, AL, no dia (06/03/1988), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Silveira Leite e de Lenilda 
Maria dos Santos Silveira. O pretendente: ALEX AUGUSTO COSTA MACHADO, 
de nacionalidade brasileira, engenheiro eletricista, solteiro, nascido em Jaraguá do 
Sul, SC, no dia (25/02/1988), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz 
Carlos João Machado e de Marilene Costa Machado.

A pretendente: JUREMA MENDES GONÇALVES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, professora, viúva, nascida em Jacareí, SP, no dia (13/06/1969), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raul Mendes e de Leonilde Mendes. A 
pretendente: MARIA FLORACI GONÇALVES DE MACÊDO, de nacionalidade brasi-
leira, cobradora de ônibus, solteira, nascida em Turmalina, MG, no dia (17/06/1970), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Francisco de Macêdo e de 
Marlí Gonçalves Mendes.

 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:
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