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Em todo lugar, empresas podem entrar em dificuldades em decor-
rência de incapacidade financeira. Nos países desenvolvidos, mais 
de 80% têm sucesso na recuperação, enquanto no Brasil ocorre 
justamente o contrário: mais de 80% acabam em falência e encer-
ramento de atividades. Como na vida não tem prêmio nem castigo, 
mas apenas consequência, é preciso entender as razões dessa trágica 
realidade local.   

Recuperação empresarial: reflexões e correções

O que vale mais: ter o conteúdo da sua empresa publicado em 
mais lugares ou publicado em veículos que estejam alinhados com 
a sua proposta de negócio? Há quem acredite que a primeira opção 
gera mais sucesso, mesmo que as publicações sejam feitas em sites 
ou jornais de menor relevância para a empresa, o que, nem sempre, 
é verdade. A aboutCOM, agência de comunicação especializada em 
atendimento a empresas de tecnologia, traz considerações sobre 
esses dois conceitos e explica por que o foco em veículos especia-
lizados pode trazer resultados mais qualificados e eficientes para a 
sua empresa.   

Resultados quantitativos X qualitativos

Algo bem curioso que podemos notar em meio às inúmeras mudanças 
para adaptação ao novo normal devido à pandemia do Coronavírus é 
que hoje todo mundo tem algo a dizer sobre home office, colaboração 
on screen com equipes de trabalho e como conciliar o próprio equilíbrio 
entre vida pessoal e profissional. Muitos compartilham suas histórias 
longamente. E com bastante assertividade. Já os departamentos de TI 
das organizações afetadas pela Covid-19 têm uma visão bastante única 
e nada sentimental sobre as tecnologias que viabilizam aos funcionários 
trabalhar de casa e sobre a prontidão de suas próprias empresas.   

Como os líderes de TI têm se adaptado

Freepik

Negócios em Pauta

Consórcio para Embarcações
Andar de barco ou de lancha é o hobby de uma parcela 

da população do Brasil, que conta com praias, rios e lagos 
incríveis. Porém a diversão tem um custo alto e uma forma 
de realizar o sonho é por meio de um consórcio para em-
barcações. Os interessados em embarcações de pequeno, 
médio e grande porte podem escolher uma carta de crédito 
de acordo com o seu poder de compra, permitindo adqui-
rir o bem de forma organizada. Também podem oferecer 
lances livres e fixos, podendo embutir parte do valor do 
lance utilizando a carta de crédito. Para mais informações,  
acesse (www.bancorbras.com.br/consorcios).    Leia a 
coluna completa na página 3
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Evento debate o futuro do COMEX no Brasil 
e apresenta inovações para a área

@Nos dias 19 e 20 deste mês, acontecerá o Mainô Business 
Conference (MBC), um dos maiores eventos de inovação 

para comércio exterior do Brasil, criado pela Mainô - startup 
que oferece um software de gestão para empresas que atu-
am no COMEX. O comércio exterior, é um dos setores mais 
importantes do cenário econômico do país. Pensando nisso, 
muitas empresas estão com ações voltadas para o segmento. 
Resultado disso, segundo dados da Secex, é o crescimento 
de 10% das empresas exportadoras em 2019. É com objetivo 
de desmistificar e democratizar conhecimentos, que o MBC 
chega em sua 5ª edição, promovendo um encontro entre em-
presários e profissionais do setor para discutir temas sobre 
comércio exterior, inovação, gestão empresarial, marketing, 
vendas e liderança (https://mainobc.com.br/).   Leia a 
coluna  completa na página 2

Reprodução

Acredito que a forma de trabalhar 
mudou de forma definitiva.

Mas uma demanda permanece a mesma: 
a necessidade de fornecer uma expe-

riência de trabalho consistente e superior 
aos colaboradores. Isso para que todos 
tenham um bom desempenho a partir de 
qualquer local, rede ou dispositivo.

Vejo que, mesmo antes da pandemia, o 
trabalho já não estava mais vinculado a um 
lugar físico. Depois dessa crise de saúde 
global, esse movimento ficou totalmente evi-
dente. Agora, tornou-se comum o trabalho 
na cozinha ou na sala, em parques, em cafés 
ou em escritórios com capacidade reduzida. 

No início, muitas empresas viram o traba-
lho remoto como uma solução temporária 
para o problema do COVID-19, mas agora 
incluem a flexibilidade e até a adoção de 
100% home office em suas estratégias de 
longo prazo. Por que eles fizeram essa 
mudança? Porque funciona tanto para 
empregadores quanto para empregados.

De acordo com um estudo conduzido 
pela Citrix e OnePoll, 70% dos 10.000 tra-
balhadores de seis países (EUA, França, 
Austrália, Alemanha, Itália e Reino Unido) 
sentem que são muito ou mais produtivos 
trabalhando remotamente e 83% acham 
que o trabalho e a vida pessoal são mais 
equilibrados quando não estão trabalhando 
no escritório. Por muito tempo, a solução foi 
fornecer tecnologia projetada para aumen-
tar os resultados. Mas os tempos mudaram. 

Hoje, os funcionários precisam de espaço 
para se concentrar em quem podem se 
tornar - e não apenas no que podem fazer. 
Um espaço onde não existam distrações e 
que os permitam pensar, criar e trabalhar 
como quiserem. Isso para que eles possam 

Qual será a evolução 
da experiência de trabalho?

desenvolver todo o seu potencial e gerar 
valor. Estudos mostram que as pessoas 
trabalham melhor quando os empregadores 
lhes fornecem essa flexibilidade. 

No último estudo da Quartz, 75% dos 
colaboradores disseram que a tecnologia do 
espaço de trabalho digital, juntamente com 
modelos flexíveis, os capacita a serem mais 
criativos e inovadores. Enquanto a experi-
ência do consumidor continua ágil e simpli-
ficada, a do colaborador permanece confusa 
e complexa. Durante um dia normal, eles:

•	Usam	muitas	aplicações	para	trabalhar	
e geralmente precisam de quatro ou 
mais para concluir um único processo 
de negócios, como enviar um relatório 
de despesas, reservar uma viagem, 
enviar pedidos de compra ou solicitar 
dias de folga.

•	Gastam	 pelo	 menos	 20%	 do	 tempo	
procurando as informações necessárias 
para realizar o trabalho.

•	São	interrompidos	a	cada	dois	minutos,	
por meio de mensagens de texto, chat 
ou outros alertas. 

Novas ferramentas de colaboração para 
equipes apenas adicionam mais ruído, for-

çando o colaborador a incluir outro canal 
de trabalho, o que aumenta o número de 
alertas e interrupções e dificulta signifi-
cativamente a capacidade de fazer o que 
realmente importa. 

Somam-se a isso os desafios relacio-
nados à pandemia, como um casal que 
também trabalha em casa, os filhos e suas 
aulas virtuais, animais de estimação e os 
escritórios improvisados. É evidente que 
a experiência, e a tecnologia usada para 
proporcioná-la, precisa de uma renovação.

De acordo com um estudo da The Eco-
nomist Intelligence Unit, a experiência 
positiva dos trabalhadores não apenas 
aumenta a produtividade, o comprome-
timento e a retenção de talento, mas 
também melhora a satisfação do cliente 
e a lucratividade das empresas. Ou seja, 
quanto mais felizes estão os colaboradores, 
maior o comprometimento. 

A tecnologia complexa projetada para 
gerar resultados e conduzir tarefas ope-
racionais não deixam as pessoas felizes, 
mas as soluções que eliminam o trabalho 
improdutivo, repetitivo e estimulam a 
criação de valor e inovação, deixam.

As empresas que investem na elimina-
ção da desordem e do ruído no espaço 
de trabalho – onde quer que ele seja 
feito – podem oferecer uma experiên-
cia contínua e agradável que mantém o 
engajamento das pessoas e o progresso 
dos negócios. 

Com a tecnologia certa, as empresas 
podem eliminar distrações que interferem 
no progresso individual e impulsionar todo 
o potencial de seus funcionários.

 
(Fonte: Luciana Pinheiro é diretora de vendas da 

Citrix Brasil - https://www.citrix.com/pt-br/).

MERCADO DE TI PODE APREsENTAR uM 
DéFICIT DE 290 MIL PROFIssIONAIs EM 2024

PROFIssIONAIs DE TECNOLOgIA DA 
INFORMAçãO: O MOMENTO é DE OPORTuNIDADE 

    Leia na página 6
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Celular: ferramenta de estudo
O celular é o dispositivo usado tanto 

por estudantes para acompanhar aulas 
remotas, quanto por trabalhadores que 
tiveram que migrar as atividades para a 
internet por causa da pandemia. Os dados 
são da 3ª edição do Painel TIC covid-19 do 
Comitê	Gestor	da	Internet	no	Brasil.	Entre	
os estudantes, 37% usam o celular para 
realizar atividades e acompanhar aulas; 
29% usam notebooks; e 11%, computa-
dores de mesa. Entre os trabalhadores, 
41% usam o celular, 40% notebook e 19%, 
computadores de mesa (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/profissionais-de-tecnologia-da-informacao-o-momento-e-de-oportunidade/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-06-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-06-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/de-olho-na-prefeitura/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/resultados-quantitativos-x-qualitativos-e-por-que-voce-deveria-pensar-sobre-isso/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/recuperacao-empresarial-reflexoes-e-correcoes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/covid-19-como-os-lideres-de-ti-tem-se-adaptado-a-nova-economia/
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Coluna do Heródoto

Escolher o prefeito 
da grande cidade 
não é tarefa para os 
moradores. 

Afinal, dizem os donos 
do poder, a popula-
ção não sabe votar 

nem escolher o melhor 
nome para gerir a cidade. 
Especialmente se for a 
capital do país. Os nomes 
são analisados tanto no 
Congresso Nacional como 
no gabinete presidencial. 
Aparentemente o presiden-
te da república não deveria 
se envolver com prefeitura, 
uma vez que já tem tantos 
outros problemas para 
resolver. 

Mas acha tempo para 
tudo, afinal alguns deles 
são estruturais e persistem 
ao longo de toda a história 
do Brasil, e provavelmente 
não serão resolvidos no seu 
governo. Ter alguém de con-
fiança na administração da 
cidade aumenta o seu cacife 
político. Tem que ser leal e 
ouvir o chefe. No mais das 
vezes o apoio ao prefeito 
faz parte de uma troca já 
combinada nos bastidores 
do poder que, ou é o paga-
mento de um apoio recebido 
durante a sua eleição na 
campanha presidencial, ou 
um novo acordo. 

O toma cá, dá lá, é de dupla 
mão de direção e não des-
carta nenhum cargo políti-
co, inclusive o de prefeito. 
Governar uma grande cida-
de sem a ajuda de verbas 
federais é o caminho mais 
curto para o fracasso da 
administração e da carreira 
do prefeito. Afinal, a cidade 
é um trampolim poderoso 
para se alcançar cargos im-
portantes na república. Por 
isso o titular não  titubeia 
em abandonar o mandato 
no meio e participar de 
campanha para deputado 
federal, senador ou mesmo 
govenador do estado. 

Não é à toa que o presi-
dente precisa ficar de olho 
no prefeito e ter nele um 
aliado e não um vira ca-
saca que pode se associar 
à oposição e perturbar o 
ambiente político. Questões 
como o saneamento básico, 
moradias populares, fave-
lamento, violência urbana, 
transporte público podem 
ser resolvidos com verbas 
públicas. 

O caixa da prefeitura é 
sempre insuficiente para 
atender ao crescimento 
desordenado da cidade, o 
adensamento populacio-
nal e os serviços sempre 
precários de atendimento 
ao povo. Em socorro à ad-

ministração local só existe 
um remédio: as verbas do 
governo federal. E a caneta 
está nas mão do presidente, 
afinal a avaliação positiva do 
prefeito também lhe traz 
dividendos eleitorais. 

O que aparentemente é 
uma questão paroquial, a 
escolha do alcaide, se torna 
um componente importante 
para a manutenção do po-
der. O indicado para receber 
o apoio do presidente da 
república deve ser alguém 
que tenha boa populari-
dade. Não se trata só de 
amealhar votos, mas de ter 
o apoio da imprensa e dos 
líderes políticos espalhados 
na periferia das cidades. 

Estes são conquistados 
com pequenos mimos como 
nome de parentes e amigos 
em ruas e avenidas na peri-
feria, empregos no governo 
e dotação de verbas para as 
entidades de fins duvidosos. 
Os prefeitos têm o nome e o 
sobrenome ligados às elites 
oligárquicas que governam 
o pais, ainda que uns osten-
tem o título de engenheiro, 
médico, arquiteto, advoga-
do e outras profissões que 
só a elite tem acesso. 

Não há possibilidade de 
um popular chegar à pre-
feitura da capital do Brasil. 
Desde a primeira constitui-
ção o Rio de Janeiro deixa 
de ser o município neutro 
da época imperial e passa 
a ser o Distrito Federal. O 
prefeito é nomeado pelo 
presidente da república. 
Os interventores também. 
Não há eleição para o poder 
executivo municipal. 

A cidade, por ser a capital 
da República dos Estados 
Unidos do Brasil, precisa ser 
governada em consonância 
com o poder central. Lá 
está localizado o palácio 
presidencial, o Congresso 
Nacional, o Supremo Tri-
bunal Federal, os comandos 
militares, as universidades 
federais, as embaixadas es-
trangeiras e um sem número 
de repartições públicas de 
toda ordem. 

Não há crise de desempre-
go uma vez que boa parte da 
população é funcionária do 
estado e recebe salário ou 
a aposentadoria. Só mesmo 
com a saída do centro do 
poder as  coisas podem 
mudar. Juscelino transfere 
o distrito federal para Bra-
sília e a cidade do Rio de 
Janeiro se torna o Estado da 
Guanabara e a população ao 
invés de escolher o prefeito, 
escolhe o governador. 

 
(*) - É ancora do Jornal da 

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

Heródoto Barbeiro (*)
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Assédio moral no home office 
tem sido problema constante

Carol Santana (*)

Em razão da pandemia causada pela 
Covid-19, desde março a maioria das 
empresas tiveram que se adaptar e 

implantar o sistema home office. O formato 
de trabalho, que já é tendência nos países 
desenvolvidos, ainda é um assunto que 
divide opiniões entre líderes e companhias 
brasileiras. Isso acontece, porque alguns 
gestores têm a falsa impressão de que o 
trabalho remoto é uma comodidade, ficando 
ainda mais difícil de coordenar suas equipes 
de forma eficaz. Com isso, diversas condutas 
radicais estão ocorrendo e elas podem ser 
vistas como assédio moral.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
conceitua como assédio “toda e qualquer 
conduta abusiva, manifestando-se por 
comportamentos, palavras, atos, gestos 
ou escritos que possam trazer danos à 
personalidade, à dignidade ou à integridade 
física e psíquica de uma pessoa, pondo 
em perigo o seu emprego ou degradando 
o ambiente de trabalho”. Esses preceitos 
também valem para o ambiente virtual. 
Acúmulo de funções, aumento na carga 
horária de trabalho e/ou exigir tarefas 
fora do escopo do cargo são situações que 
podem ser perfeitamente caracterizadas 
como assédio moral.

Quando se fala de ambiente virtual 
existem, também, outras situações que se 
enquadram na questão. Um dos exemplos, 
é a exigência de ligação da câmera nas 
videoconferências. O gestor que obrigar o 
colaborador a realizar essa função, tem que 
estar ciente que trata-se completamente de 
invasão de privacidade. Além disso, é con-
traproducente que os líderes imponham ao 
funcionário o envio de imagens da estação 
de trabalho no decorrer do dia, opinando 
sobre o lugar ou organização do local onde o 
colaborador está realizando suas atividades.

funcionário é fundamental. Vale também 
definir cronogramas e prazos para a entrega 
de tarefas de forma prévia. Inclusive, caso 
seja necessário alguma colaboração além 
do horário, é indicado considerar sempre 
o limite físico e mental de cada membro.

Vale ressaltar que a orientação junto à 
equipe sobre a forma de atuação no tra-
balho remoto é uma responsabilidade da 
empresa. Por isso, mantenha uma comu-
nicação clara e transparente. Criar uma 
circular para todos, com horários, condutas 
para reuniões virtuais e interações entre 
colaboradores e gerência é uma maneira 
para que todos possam trabalhar em har-
monia, respeitando uns aos outros. 

O funcionário que identificar situações 
de assédio moral tem a opção de notificar 
a empresa, que possui a obrigação de in-
vestigar a queixa. Caso a companhia não 
tome as atitudes necessárias, o funcionário 
pode denunciar junto ao Ministério Público 
do Trabalho ou ingressar com uma ação 
judicial.

(*) É Gerente de Produtos Digitais 
da LEO Learning Brasil.

É importante entender quais ações podem afetar o psicológico dos colaboradores, resultando até mesmo 
em processos

Outra característica a se atentar é o iso-
lamento virtual. Isso acontece quando um 
colaborador tem suas ideias e sugestões 
ignoradas por todos ao longo de reuniões 
e conferências. Importante dizer também 
sobre a exposição do profissional perante 
os demais colegas. Fazer críticas ou pia-
das a seu respeito nas redes sociais ou no 
chat interno são situações gravíssimas que 
podem trazer problemas para os gestores.

Em relação à cobrança de entrega 
das demandas, é importante os líderes 
identificarem se as metas impostas são 
tangíveis. Com o home office, a exigência 
de resultados impossíveis e a realização 
de tarefas muito abaixo/alto do cargo ocu-
pado, cresceram de forma exponencial, e 
são esses tipos de cobranças que podem 
resultar em esgotamento físico e mental 
do colaborador, gerando o pânico e outros 
transtornos psicológicos.

Para que as empresas e gestores estejam 
alinhados com seus colaboradores e não 
tenham problemas futuros, é recomendado 
alinhar uma nova rotina entre líderes e equi-
pe. Combinar horários e disponibilidade do 

News@TI 

O desafio da mulher empreendedora será 
debatido

@Começar um negócio, passar por todas as etapas desde o 
planejamento até o desenvolvimento e, ainda se manter no 

mercado de forma competitiva é bem difícil. Para a mulher que 
decide empreender não é diferente. Ela enfrenta as mesmas 
adversidades de qualquer pessoa, somadas a jornada múltipla, 
preconceito, falta de incentivo, taxas de juros mais altas, entre 
outros fatores. Os desafios de uma mulher empreendedora, tão 
latentes nos dias de hoje, serão debatidos no Summit Êxito de 
Empreendedorismo, congresso online e gratuito realizado entre 
os dias 24 e 29 de novembro (www.summitexito.com.br).

TOTVS abre 300 vagas em 11 cidades

@A TOTVS, maior empresa de tecnologia do Brasil, anuncia a 
abertura de 300 vagas de emprego voltadas para a área de TI. As 

vagas já estão abertas, com oportunidades em 10 cidades do Brasil: 
Assis (SP), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Cascavel (PR), Goiânia 
(GO), Joinville (SC), Porto Alegre (RS), Ribeirão  Preto (SP), Rio 
de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Salvador (BA). A maior parte das 
vagas disponíveis são voltadas para profissionais de tecnologia de 
diversos níveis e áreas de conhecimento, como desenvolvimento de 
software, infraestrutura, ciência de dados e agilidade, mas também 
existem oportunidades nas áreas de marketing, suporte, vendas e UX 
(User Experience). As informações sobre cada uma das vagas, bem 
como as inscrições, devem ser feitas pelo site: https://totvs.gupy.io/

ricardosouza@netjen.com.br

Foto de Gustavo Fring no Pexels

Infinitas possibilidades do WhatsApp Busi-
ness são capazes de animar empresas de todos 
os tamanhos. Mas é preciso tomar cuidado com 
sua implantação. 

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens 
mais popular do mundo e suas estatísticas 
são igualmente impressionantes. Com mais 
de 5 bilhões de instalações apenas na Google 
Play Store, são cerca de 2 bilhões de usuários 
mensais, sendo 5 milhões deles usuários da 
plataforma WhatsApp Business.

O Brasil é o segundo maior mercado mundial, 
ficando atrás apenas da Índia. Segundo do 
SEBRAE, a versão Business está presente em 
72% dos micro e pequenos negócios.

Fundamental para os empreendimentos 
brasileiros, o aplicativo ganhou ainda mais im-
portância a partir da pandemia. Com as portas 
físicas fechadas os comerciantes descobriram no 
aplicativo uma excelente maneira de continuar 
trabalhando, minimizar os prejuízos e fazer a 
economia girar.

E os consumidores responderam da me-
lhor forma possível. Acostumados a utilizar 
o WhatsApp para conversar com amigos e a 
família, foi mais do que natural começar a fazer 
pedidos, tirar dúvidas e ser atendido das mais 
diversas formas.

O interessante é que a plataforma é super 
aberta aos diversos tipos de utilizações – inclu-
sive inovações como a possibilidade de realizar 
treinamentos, aplicar provas, posicionar sobre o 
andamento de encomendas e utilizar como uma 
agenda virtual, marcando consultas e reuniões.

Isso leva o WhatsApp a ser adotado por 

outros tipos de negócios que inclusive podem 
nem lidar com vendas diretas, como os de Edu-
cação, Logística e Saúde, entre muitos outros.

As infinitas possibilidades são capazes de 
animar empresários de todos os tamanhos, 
principalmente pelo custo acessível, mas 
acende a luz amarela para uma importante 
questão: é preciso tomar muito cuidado com 
a sua implantação.

Todos os recursos citados acima são pos-
síveis a partir do uso da API do WhatsApp 
Business. Sigla para Application Programming 
Interface, que significa em tradução para o 
português Interface de Programação de Apli-
cativos, a API conecta os sistemas da empresa 
(que contém as informações necessárias) ao 
WhatsApp.

A questão é que não é qualquer desenvolve-
dor ou profissional de tecnologia que é capaz 
de realizar essa operação. Bom, ele até pode, 
a questão é que o aplicativo não permite e não 
aprova essa ação.

O correto é procurar uma empresa autori-
zada, homologada pelo WhatsApp, e realizar 
uma integração oficial. Esse parceiro é espe-
cializado na aplicação e sabe muito bem o que 
está fazendo.

Somente como uma operação realizada por 
uma empresa homologada é possível ter a se-
gurança para integrar todos os seus sistemas 
à ferramenta e ter acesso aos templates de 
mensagem, por exemplo.

E isso sem dizer que apenas o autorizado é 
capaz de seguir todos os passos recomenda-
dos pelo WhatsApp: sendo que alguns deles 

precisa da participação do time técnico da 
própria ferramenta.

Mas aí você pode me falar: Mas Marcos, 
eu conheço um cara fera que faz rapidinho 
e baratinho! Bom, você pode até tentar e o 
resultado ser ótimo.

A questão é que ele (ou ela) não conhecem 
em profundidade os meandros da parte técnica 
e nem as melhores práticas recomendadas pelo 
Facebook, a dona da ferramenta.

Sim, o senhor Zuckerberg faz questão de 
tudo seja feito de maneira correta quando 
se trata do seu aplicativo. Não sei se você se 
lembra quando o WhatsApp ainda era apenas 
para pessoas físicas, não sendo permitido o 
uso por empresas.

Vários negócios foram simplesmente banidos 
por desrespeitarem essa importante regra. O 
mesmo pode acontecer com a sua empresa 
caso use os serviços do ‘cara fera’.

É, simplesmente, violar os termos de serviços 
do WhatsApp, tornando a sua utilização ilegal 
– o que pode levar a até um processo. Não é 
isso que você quer, não é mesmo?

Aposto que só a ideia de perder – além do 
investimento feito no desenvolvimento – sua 
base de clientes e todos os dados que ela traz, 
causa arrepios.

Então resista à tentação e faça o certo! Seu 
negócio agradece.

(Fonte: Marcos Abellón é criador da AnnA, 
plataforma que conecta pessoas a sistemas através 

do WhatsApp, Telegram e Messenger)

WhatsApp Business API: cuidado para não ser banido

Vagas para profissionais de tecnologia e 
gestão empresarial

O Grupo Daryus, referência 
em consultoria empresarial e 
educação nas áreas de tec-
nologia e gestão, está com 
seis vagas em aberto para 
as áreas de tecnologia da 
informação e gestão empre-
sarial. A medida contribui 
para a continuidade do mer-
cado de trabalho e mostra o 
crescimento do setor mesmo 
durante a quarentena.

Para qualquer uma das va-

gas, os interessados devem 
mandar currículo para o e-mail 
vagas@daryus.com.br com 
pretensão salarial e direcionar 
aos cuidados de Ana Falcon. 
A empresa busca candidatos 
localizados em São Paulo, 
capital, e grande São Paulo. 
Esse requisito existe para que 
esses consultores possam ficar 
alocados em clientes na capi-
tal paulista, quando o trabalho 
presencial for seguro.
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contratação online criado para atender a maneira contemporânea de se 
consumir carros. Inicialmente, o programa estará disponível no estado 
de São Paulo com os modelos T-Cross 200 TSI e Tiguan Comfortline. O 
programa permite que o cliente assine de forma digital, no website da 
VW, o serviço por um período de um ou dois anos (a depender do mo-
delo escolhido) e possa usufruir um veículo Volkswagen. Estão inclusos 
na assinatura: documentação (IPVA, licenciamento e emplacamento), 
seguro, manutenção preventiva e franquia de 1.800 km para rodar por 
mês. De forma simples, rápida e digital, em seis passos o cliente pode 
assinar pelo seu VW no (www.vw.com.br/signanddrive).

E - Nicho Mercadológico
A Universidade Zumbi dos Palmares, referência absoluta em inclusão e 
educação voltadas aos negros, em parceria com sua agência de inovação, 
a InovaZumbi, lança o portal Afroblack (www.afroblack.com.br), que 
também funciona como um Marketplace para que os empreendedores 
negros possam vender e comprar, além de promover o networking, além 
de obter informações sobre empreendedorismo. O Afroblack é mais 
um projeto de inclusão e empoderamento econômico e social realizado 
através de geração de emprego, renda, criação e fortalecimento de 
negócios empreendedores, aprimoramento e fortalecimento de empre-
sas e negócios de jovens negros da Universidade Zumbi dos Palmares, 
familiares e da comunidade negra em geral.

F - Frota de Aviões
O Mercado Livre, companhia líder em e-commerce na América Latina, 
anuncia o investimento em uma frota de aviões 100% dedicada à empresa. 
Com isso, a companhia irá reduzir os prazos de envio dos pacotes no 
Brasil, além de aumentar a capacidade de entregas para o dia seguinte 
nas compras de produtos armazenados em seus CDs de Fulfillment de 
São Paulo e da Bahia. Investindo em sua malha logística, o Mercado Livre 
iniciou em 2019 parcerias com companhias aéreas comerciais, abrindo 
mais destinos e fornecendo volume constante durante a quarentena 
para ajudá-los a manter o setor de carga vivo. E agora, para fortalecer 
a malha logística, a empresa adiciona quatro aeronaves dedicadas sete 
dias por semana, de diferentes companhias aéreas, para melhorar a 
frequência e capacidade em diferentes regiões do Brasil. 

G - Campos Terrestres 
A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) 
referente à venda da totalidade de suas participações em um con-
junto de vinte e oito concessões de campos de produção terrestres, 

A - Carreira em Cibersegurança
A Trend Micro, líder global em cibersegurança e segurança em nuvem, pro-
move nos próximos dias 11 e 12, um evento online e gratuito para estudantes 
universitário sobre a área de cibersegurança. O objetivo é aproximar talentos 
que tenham interesse em ingressar nessa carreira e oferecer caminhos e 
informações para o desenvolvimento de futuros profissionais, em uma área 
que demanda por mão de obra qualificada. A iniciativa, conhecida como Trend 
Micro Initiative for Education (TMIE), reunirá tanto nomes do mercado em-
presarial como da academia. Para saber mais sobre a programação e realizar 
a inscrição, acesse a página especial: (https://bit.ly/37Osl6Y). 

B - Projetos Inovadores
O Grupo EDF abriu inscrições para a 2ª Edição do Prêmio EDF Pulse 
Brasil, que vai reconhecer projetos inovadores de empresas e startups na-
cionais que contribuam para os desafios das cidades e indústrias. Oferece 
dois prêmios de R$ 20 mil, um para cada categoria - Smart City e Smart 
Factory. Cada vencedor poderá apresentar a sua iniciativa às equipes da 
EDF Pulse Croissance, o fundo de investimento e incubadora do Grupo 
EDF. Além disso, caso alguma inovação seja de interesse das empresas, 
haverá a possibilidade da realizar uma parceria para o desenvolvimento 
do projeto. Inscrições pelo site (http://www.edf.fr/pulse-brasil). Estão 
habilitadas a concorrer pequenas empresas e startups, domiciliadas no 
Brasil e compostas por no máximo 30 colaboradores, que podem ter 
sociedade com empresas de até 500 pessoas.

C - Mão de Obra Estrangeira
A Câmara Brasil-Alemanha/SP promove no próximo dia 12, a 20ª edição 
do Seminário de Mão de Obra Estrangeira. O evento acontece em formato 
digital, sem abrir mão do conteúdo de alta relevância que o consagrou como 
referência para os profissionais das áreas de imigração e RH. Autoridades 
do Governo envolvidas com o tema participarão de uma mesa redonda 
e responderão a perguntas dos participantes. Ao final de cada palestra, 
haverá uma rodada de perguntas e respostas para os ouvintes tirarem 
suas dúvidas. A exposição do panorama global da imigração laboral ficará 
por conta de um time de especialistas representantes de várias regiões do 
mundo. As inscrições são gratuitas e as palestras em inglês contarão com 
tradução simultânea. Programação e inscrição: (https://www.ahkbrasil.com/
iframes_site_ahk_typo3/v2/verEventoDetalhado.aspx?id=4246).

D - Carro por Assinatura
A Volkswagen do Brasil, em parceria com a Volkswagen Financial Servi-
ces e Assobrav, estreia o VW Sign&Drive, um serviço de assinatura com 

com instalações integradas, localizadas na Bacia do Recôncavo e 
Tucano, em diferentes municípios do estado da Bahia, denominados 
conjuntamente de Polo Bahia Terra. Compreende 28 concessões de 
produção terrestres, localizadas em diferentes municípios do estado 
da Bahia, além de incluir acesso à infraestrutura de processamento, 
logística, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e 
gás natural. As informações sobre a oportunidade, bem como os 
critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes, 
está disponível no site: (https://investidorpetrobras.com.br/pt/resul-
tados-e-comunicados/teasers).

H - Produtos do Agronegócio
Na próxima segunda-feira (9) terá início a Semana Fispal Food Digital 
com duração de cinco dias para discutir sobre os principais desafios e 
oportunidades no setor de alimentação. O Sebrae é parceiro da Fispal 
e neste ano com a programação 100% digital, preparou uma série de 
inovações para os participantes donos de micro e pequenos negócios 
do setor. Vai dispor de uma vitrine virtual dinâmica, na qual os empre-
endedores do setor de alimentação poderão expor seus produtos e 
fazer contato com clientes. Molhos, cachaças, geleias, doces, hortaliças, 
cerveja artesanal, embutidos, defumados, chocolates, licores, polpa de 
frutas, cafés, mel entre outros produtos únicos, irão integrar a vitrine. 
A iniciativa está com inscrições abertas e gratuitas em: (https://fispal-
foodxperience.com.br/login).  

I - Vacinas em Domicílio 
Como solução para quem não quer correr risco saindo de casa durante 
essa pandemia, principalmente com crianças, um serviço até então 
inédito no Brasil, acaba de ser lançado por uma startup: o aplicativo 
Vacine.me - um marketplace de vacinas em domicílio. É uma ferramenta 
que disponibiliza todos os tipos, marcas e preços de vacinas, para que 
seus usuários possam comparar e agendar a aplicação com a clínica que 
melhor atender seus critérios de decisão, com total segurança e sem 
taxas, no conforto de casa. Oferece imunização para todas as faixas 
etárias: gestantes, bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. A 
ideia é estar presente em todo o país até o final deste ano. Saiba mais 
em: (https://www.vacine.me/).

J - Pronto para Voltar
A PepsiCo está com inscrições abertas para o programa ‘Ready to Return’ 
- em tradução livre, “Pronto para Voltar”. O intuito é contratar pessoas 
que estejam, há pelo menos, dois anos fora do mercado corporativo e 
agora se sentem prontas para voltar e compartilhar seu talento com a 
PepsiCo. As vagas são para as áreas de Vendas e Operações, nas cidades 
de São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto e Aparecida de Goiânia, com 
o salário e benefícios do cargo ocupado. Os selecionados trabalharão em 
projetos relacionados às suas áreas, com direito a mentoria, treinamentos 
e imersões para atualização e capacitação. A seleção levará em conta a 
experiência, mas também a identificação dos candidatos com a cultura 
da empresa. Interessados devem realizar as inscrições no site (http://
readytoreturn-pepsico.com/), até o próximo dia 22. 

Com o PIX todo mundo sai 
ganhando

O Brasil tem passado 
por mudanças 
significativas nos 
últimos meses

Além da pandemia do 
novo Coronavírus ter 
trazido novos hábitos 

para a sociedade, acelerando 
o crescimento do e-commer-
ce e incentivando consumi-
dores a realizarem compras 
em plataformas virtuais, por 
exemplo, o mercado financei-
ro tem vivido uma verdadeira 
revolução. 

Mesmo os brasileiros dei-
xando o dinheiro físico de 
lado e criando uma certa 
familiaridade com os paga-
mentos por aproximação e 
as carteiras digitais, o Pix, do 
Banco Central, está chegando 
para quebrar paradigmas e 
colocar todas as instituições 
financeiras no mesmo jogo. 

Transferências entre con-
tas de bancos iguais já são 
imediatas e podem ser feitas 
em qualquer ocasião, o que 
não acontece se as institui-
ções são diferentes. Essa 
é a grande mudança que a 
plataforma de pagamentos 
instantâneos traz. A partir 
de novembro, pagadores 
e recebedores vão poder 
movimentar o seu dinheiro 
online para toda e qualquer 
entidade, empresa e pessoa 
física cadastrada em até dez 
segundos, sem restrições de 
datas, horários e com baixo 
custo nas operações. 

A iniciativa proporciona 
mais praticidade e agilidade 
na forma de fazer pagamen-
tos e apresenta uma série de 
vantagens e benefícios para 
os usuários. Não é preciso 
ser especialista para enten-
der que o dinamismo do Pix 
vai incentivar a inovação e 
a competição entre bancos, 
fintechs e grandes varejistas, 
que pela primeira vez ficam 
em pé de igualdade para com-
petir por clientes, precisando 
buscar diferenciais. 

Para se ter uma ideia, até 
meados de julho o Banco Cen-
tral havia recebido 980 pedi-
dos de adesão de empresas 
interessadas em participar 
dos pagamentos instantâne-
os. Desse número, apenas 34 
eram instituições financeiras 

obrigadas a entrar no serviço, 
ou seja, nessa corrida pelo 
disruptivo, sobrevive quem 
acompanha as tendências e 
sai na frente dos demais. 

Se por um lado os gran-
des bancos estão precisan-
do encontrar maneiras de 
equilibrar a perda futura de 
receita - já que deve haver 
um impacto negativo com a 
queda de utilização de TEDs e 
dos DOCs tarifados -, criando 
benefícios e novos produtos, 
aumentando a participação 
em outras áreas e investido 
em campanhas de marketing; 
por outro, as instituições 
digitais têm apostado no re-
lacionamento interpessoal e 
pensado em parcerias com, 
por exemplo, empresas de 
telefonia, grandes varejistas, 
entre outros. 

Os mais de 45 milhões de 
adultos desbancarizados, 
que movimentam cerca de 
R$ 800 bilhões em dinheiro 
em espécie, de acordo com 
estudo da Locomotiva, serão 
os grandes beneficiados com 
o sistema dos pagamentos 
instantâneos, uma vez que 
a tecnologia desburocratiza 
trâmites bancários, rompe 
barreiras e muda o mercado 
de meios de pagamento, sen-
do indiferente um cidadão ter 
uma conta em banco ou em 
uma carteira digital. 

Além disso, o Pix concorre 
também com boletos para 
compras feitas na internet 
e com os caixas eletrônicos, 
acelerando o fluxo de dinhei-
ro na economia e permitindo 
um desenvolvimento muito 
mais enérgico e ativo. Quem 
quiser utilizar os pagamentos 
instantâneos deve cadastrar 
uma chave, que é como se 
fosse uma espécie de iden-
tificador para realizar as 
transações, dentro do pró-
prio aplicativo da instituição 
financeira em uso. 

Cerca de 677 empresas do 
setor financeiro estão aptas 
para oferecer o Pix, portanto, 
não há desculpa para alguém 
ficar de fora. O novo sistema 
de pagamentos já é uma rea-
lidade e deve ser aproveitado 
por todos. 

(*) - É CEO e cofundador da 
PagBrasil, fintech brasileira líder 

no processamento de pagamentos 
para e-commerce ao redor do mundo 

(www.pagbrasil.com).

Ralf Germer (*)

Entre os meses de 
março e junho, elas 
fecharam pouco mais 

de 1 milhão de postos de 
trabalho, contra aproxima-
damente 605 mil das médias 
e grandes (MGE). Por outro 
lado, os pequenos negócios 
foram os que reagiram mais 
rapidamente à crise, recupe-
rando cerca de 443 mil em-
pregos nos meses de julho, 
agosto e setembro, enquanto 
as MGE criaram quase a me-
tade dessas vagas (245 mil), 
no mesmo período. 

A análise feita pelo Sebrae, 
a partir de dados do Ministé-
rio da Economia, mostra que 
no mês de julho o saldo das 
micro e pequenas empresas 
foi 2.4 vezes maior que o 
das MGE. Já nos meses de 

Os pequenos negócios foram 
os que reagiram mais rapidamente à crise.
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Caiu pela segunda vez 
consecutiva o número de 
brasileiros com dívidas em 
cheque pré-datado, cartão 
de crédito, cheque espe-
cial, carnê de loja, crédito 
consignado, empréstimo 
pessoal e prestação de 
carro e de casa, de acor-
do com a Confederação 
Nacional do Comércio 
(CNC). A pesquisa de ou-
tubro apresentou retração 
de 0,7 ponto percentual, 
com relação a setembro, 
e apontou que 66,5% dos 
consumidores estão endi-
vidados. No comparativo 
anual, contudo, o indicador 
registrou aumento de 1,8 
ponto percentual.

Os sinais de melhora do 
índice, que chegou a alcan-
çar a maior proporção da 
série histórica em agosto 
(67,5%), são reflexo da 
melhor perspectiva econô-
mica, segundo o presidente 
da CNC, José Roberto Ta-
dros. “No entanto, ainda 
predominam incertezas 
sobre a sustentabilidade da 
retomada no médio prazo, 
principalmente quanto à 
capacidade de recuperação 
do mercado de trabalho e 

A pesquisa apresentou retração de 0,7 ponto percentual, 
e apontou que 66,5% dos consumidores estão endividados.
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Desbloqueio de BPC 
poderá ser feito por 
atendimento remoto

O desbloqueio do Benefício 
de Prestação Continuada (BPC) 
poderá ser feito por atendimen-
to remoto. Portaria publicada na 
edição de ontem (5) do Diário 
Oficial da União dispõe sobre a 
regularização do BPC suspenso 
por não inclusão do beneficiário 
no Cadastro Único (CadÚnico), 
no período de enfrentamento da 
emergência de saúde pública de 
importância internacional de-
corrente do novo Coronavírus.

Segundo a portaria, para 
desbloqueio do crédito ou rea-
tivação do benefício que tenha 
sido suspenso ou cessado, ou 
ainda na hipótese de pagamento 
bloqueado, o interessado deverá 
fazer a solicitação no INSS, por 
intermédio dos canais remotos 
disponíveis. A portaria diz ainda 
que o Ministério da Cidadania 
poderá encaminhar ao INSS 
listagem para reativação auto-
mática dos créditos ou bene-
fícios em que foi identificado 
requerimento de reativação 
pelo interessado junto ao INSS 
e inscrição, independente da 
data em que esta foi realizada 
no CadÚnico.

Os benefícios não abrangidos 
pelo procedimento automático 
serão reativados de forma ma-
nual pelas unidades descentra-
lizadas do INSS. Ainda de acordo 
com a portaria, a reativação do 
benefício implicará o pagamento 
de todos os valores devidos du-
rante o período em que ele esteve 
suspenso ou cessado (ABr).

Pequenos negócios mostram 
recuperação de emprego mais rápido
As micro e pequenas empresas (MPE) foram as que mais demitiram no pior momento da pandemia no Brasil

do Sebrae, Carlos Melles, 
os números confirmam um 
comportamento histórico 
já observado a respeito dos 
pequenos negócios: a resili-
ência e a enorme capacidade 
de recuperação desse perfil 
de empreendedores. 

“As micro e pequenas 
empresas são o motor da 
economia. Para sairmos 
mais rapidamente da crise, 
será fundamental continuar 
apoiando esses empresários. 
Isso passa por uma série de 
medidas, desde o apoio para 
que as empresas consigam 
digitalizar suas vendas até a 
ampliação da oferta de cré-
dito, que é um oxigênio vital 
para manter essas empresas 
operando”, comentou (AI/
Sebrae).

agosto e setembro, os saldos 
das MPE foram 76% e 66% 
maiores que as médias e 
grandes, respectivamente. 
Considerando o acumulado 
do ano (incluindo os meses 
anteriores à chegada da 
Covid-19), os dados mos-
tram que, entre demissões 

e contratações, as pequenas 
empresas tiveram um saldo 
melhor, com cerca de 40 
mil demissões a menos que 
as MGE. 

No conjunto da economia, 
entre janeiro e setembro, o 
saldo foi negativo em 559 
mil vagas. Para o presidente 

CNC: endividamento dos brasileiros 
cai pela segunda vez consecutiva

ao cumprimento das metas 
fiscais”.

A mudança nas trajetórias 
do endividamento com rela-
ção à renda se manteve em 
outubro. Entre as famílias 
que recebem até 10 salários 
mínimos, o percentual caiu 
pela segunda vez seguida, 
chegando a 68% do total – 
após ter alcançado o recorde 
de 69,5%, em agosto. Entre 
as famílias com renda acima 
de 10 salários, esta mesma 
proporção teve o segundo 
aumento consecutivo, su-
bindo a 59,4%. 

“A redução do endivida-
mento das famílias de menor 
renda nos dois últimos meses 
é um reflexo da diminuição 

dos valores dos benefícios 
emergenciais, o que exige 
mais rigor na organização 
dos orçamentos domésti-
cos. Já o aumento das dí-
vidas entre as famílias com 
mais de 10 salários indica 
que elas estão, aos poucos, 
retomando o consumo”, 
indica Izis Ferreira, econo-
mista da CNC responsável 
pela pesquisa. Com relação 
aos tipos de dívida, o cartão 
de crédito continua como 
a principal modalidade de 
endividamento para 78,5% 
das famílias. Na sequên-
cia, aparecem os carnês 
(16,4%) e o financiamento 
de veículos (10,7%) - (Ge-
com/CNC).
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Suspensão de contratos 
de trabalho, redução de 

jornada e salário

As empresas devem 
adotar medidas 
de prevenção e 
adequação de suas 
rotinas e métodos de 
trabalho

O Governo Federal, 
através do Decreto 
nº 10.517, prorrogou 

os prazos para celebração 
de acordos de redução 
de jornada de trabalho, 
de salário e de suspensão 
temporária de contrato de 
trabalho. Inicialmente essas 
alternativas foram previstas 
pela Medida Provisória nº 
936, que foi transformada 
na Lei nº 14.020, tendo sido 
prorrogada pelo Decreto 
nº 10.422 e, mais uma vez 
prorrogada pelo Decreto 
nº 10.470. 

Segundo entendimento 
do Governo essa prorroga-
ção “irá permitir que empre-
sas que estão em situação 
de vulnerabilidade possam 
continuar sobrevivendo a 
esse período e, dessa forma, 
preservar postos de traba-
lho e projetar uma melhor 
recuperação econômica”. A 
partir da edição desse novo 
Decreto restou permitida 
a redução proporcional de 
jornada e salário e suspen-
são do contrato de trabalho 
por mais 60 dias, totalizando 
dessa forma 240 dias na 
totalidade. 

Vale lembrar que em qual-
quer modalidade deverá 
haver a anuência do empre-
gado. Os efeitos do decreto 
estão limitados à duração 
do estado de calamidade 
pública, prevista para en-
cerrar em 31/12/2020. Dessa 
forma, a suspensão do con-
trato de trabalho pode ser 
efetuada de forma fraciona-
da, sucessiva ou intercalada, 
devendo os períodos serem 
iguais ou superiores a 10 
dias, não excedendo o prazo 
total de 240 dias. 

A redução de jornada de 
trabalho e salários, como 
também a suspensão de 
contratos, podem também 
ser concedidas de forma 
combinada ou intercalada, 

com a obrigatoriedade 
também de não exceder o 
prazo total de 240 dias. Em 
ambas as hipóteses, persiste 
o pagamento pelo Governo 
diretamente ao empregado 
do BEM (Benefício Emer-
gencial), tendo como base 
de cálculo o valor mensal do 
seguro desemprego, o que 
diminui a perda salarial real 
sofrida pelo empregado com 
a redução e suspensão. 

No entanto, sabemos que 
algumas consequências 
são previstas diante desse 
quadro e que refletem di-
retamente no trabalhador. 
Abaixo, exemplificamos 
algumas situações: 
	 •	FGTS - no período de 

suspensão, não há pa-
gamento de salários e, 
consequentemente, não 
há prestação de servi-
ços. Dessa forma, não há 
também recolhimento 
do FGTS em conta vin-
culada do empregado 

	 •	13º salário - o período 
de suspensão também 
não é computado para 
pagamento do 13º salá-
rio do empregado. 

	 •	Férias - o cálculo das 
férias deve ser refeito a 
partir da suspensão do 
contrato de trabalho, 
devendo recomeçar a 
contar o prazo depois 
da suspensão 

	 •	Previdência Social 
- empresas ficam deso-
brigadas a fazer o reco-
lhimento previdenciário 
neste período. 

De qualquer forma, é de 
suma importância que as 
empresas adotem medidas 
de prevenção e adequação 
de suas rotinas e métodos de 
trabalho, com o objetivo de 
garantir o atendimento de 
todas as exigências descri-
tas na legislação, buscando 
suavizar os impactos que 
serão causados com a ge-
ração da estabilidade dos 
empregados com a redução/
suspensão de seus contra-
tos de trabalho. 

(*) - Especialista na área trabalhista 
consultiva e contenciosa do FCQ 
Advogados (osvaldo.marchini@

fcqadvogados.com).

Osvaldo Marchini Filho (*)

Com a retomada dos 
comércios e o relaxa-
mento da quarentena 

no Brasil, empreendedores 
estão buscando formas 
de recuperar os lucros e 
reduzir os danos causados 
pelo isolamento. De acordo 
com Anderson Locatelli (*), 
um dos maiores erros dos 
comerciantes é misturar as 
finanças pessoais com as 
contas da empresa. 

“Por falta de educação 
financeira, muitos empre-
sários acabam perdendo o 
controle do seu negócio ao 
cometer um erros básicos. 
Nesse período, se planejar é 
importante quem conseguiu 
sobreviver à crise está ten-
tando recuperar o prejuízo, 
por isso monitorar as contas 
do comércio é essencial”, 
comenta. Para ajudar empre-
endedores, Locatelli separou 
sete dicas - uma para cada 
dia da semana - que podem 
ajudar na volta do lucro cres-
cente nos negócios.
 1) Defina metas - De-

finir metas de lucro 
e gastos auxilia na 
organização das finan-
ças do negócio e evita 
futuros imprevistos re-
lacionados ao assunto. 
Essas metas podem ser 
baseadas em tópicos 
como faturamento do 
mês, engajamento nas 
redes sociais e adesão 
de novos clientes. 

 2) Seja econômico - Por 
mais que pareça difícil, 

Um dos maiores erros é misturar as finanças pessoais com as 
contas da empresa.

flua.com/reprodução

Fábio Yamamora (*)     

A crise causada pela Covid-19 transformou o padrão 
de consumo global. A mudança não afetou o interesse do 
consumidor nas novidades da indústria de cosméticos, mas 
acelerou novas demandas que já estavam no horizonte das 
equipes de P&D e Marketing. Mesmo antes da pandemia, 
o mundo passava por uma redefinição de um conceito 
de beleza global que privilegia a aceitação e o bem-estar. 
Assim, o autocuidado deverá consolidar o protagonismo 
nos lançamentos da indústria para 2021. Saiba o que será 
destaque nos eventos mundiais da beleza no pós-pandemia:
	 •	Compra Engajada – O isolamento social engajou o 

consumidor com os pontos de venda online. As marcas 
devem priorizar os canais digitais – websites, vendas 
por mídias sociais e plataformas de compra para 
atender aos clientes – e isso muda tudo. O processo 
de compra online permite que o consumidor pesquise 
sobre a empresa, sobre os princípios ativos, sobre as 
iniciativas sociais que a marca desenvolve e que serão 
decisivas para fechar negócio. 

  Em outras palavras, o processo de compra se torna 
muito mais engajado e, para além dos benefícios do 
produto, o novo-consumidor evita a superficialidade 
e que o seu investimento não seja em vão.

	 •	Faça Você Mesmo – A pandemia diminuiu o poder 
de compra de muitas famílias e, com isso, muitos con-
sumidores passaram realizar alguns procedimentos 
em casa. A tendência do Faça Você Mesmo não vai 
tomar o serviço de profissionais da beleza, ao invés 
disso deverá guiar lançamentos em 2021 que apostem 
na customização de produtos. 

  Por exemplo, ampolas com princípios ativos que podem 
ser misturados com o creme-base de acordo com a 
necessidade de cada um, ou fórmulas compatíveis que 
possam ser misturadas para criar produtos exclusivos 
– seja pela cor, benefícios ou texturas. O fato é que a 
jornada de autodescobrimento das pessoas durante a 
pandemia se reflete no desejo de decidir sobre aquilo 
que é melhor para evidenciar a própria beleza – seja 
na vida pessoal ou nos produtos que aplica na pele e 

Sete dicas para ajudar a controlar 
os lucros do seu negócio

O setor de varejo tem uma grande influência na economia brasileira. O impacto no PIB do país é de 
65%, mesmo num  cenário de pandemia

prática devido à pan-
demia. Boas ideias 
atraem bons clientes. 

 6) Fique atento à datas 
especiais - Vale a pena 
explorar datas, tan-
to as comemorativas, 
quanto as lucrativas 
para o comércio, como 
Black Friday. Com 
a proximidade das 
festas de fim de ano, 
as pessoas tendem 
a procurar produtos 
para presentear entes 
queridos ou buscar 
serviços para auxiliar 
na rotina atribulada. 
Estar visível no mer-
cado nesse período é 
extremamente impor-
tante para fortalecer a 
economia do negócio.

 7) Explore as redes 
sociais - O bom uso 
das redes sociais traz 
benefícios ao negócio 
como um aumento da 
rede de network da 
empresa, além de atin-
gir novos públicos inte-
ressados nos produtos 
comercializados, que 
ainda não conheciam 
a marca. Páginas no 
Facebook e Instagram 
alavancam a quantida-
de de possíveis clientes 
e, consequentemente, 
o número de vendas. 

(*) - É diretor executivo da 
Troco Simples (https://trocosimples.

com.br/) - startup que simplifica 
transações financeiras que envolvem 

dinheiro em espécie.

é possível economizar 
administrando um ne-
gócio. Prezar por for-
necedores mais baratos 
e em treinamentos dos 
funcionários já empre-
gados, por exemplo, 
podem ser boas saídas 
para manter a qualida-
de do serviço, pagando 
menos. 

 3) Separe as despesas 
pessoais e da empre-
sa - Um dos erros mais 
graves que podem ser 
cometidos é colocar 
na mesma conta ban-
cária os investimentos 
pessoais e os relativos 
a uma empresa. Essa 
iniciativa pode gerar 
uma grande confusão 
na gestão de um ne-
gócio. O melhor a ser 
feito é ter uma conta 
específica para verifi-
car a entrada e a saída 
de recursos financeiros 
do negócio. 

 4) Faça bom uso da 

tecnologia - A tecno-
logia é grande aliada 
do comércio, pois é 
possível adquirir so-
luções inovadoras que 
impulsionam a empre-
sa e os lucros obtidos. 
Um exemplo é a Troco 
Simples que transfor-
ma a moeda comum 
em troco digital para 
facilitar a vida dos 
varejistas. A solução 
da startup possibilita 
a economia com trans-
porte de valores e evita 
a quebra de caixa dos 
estabelecimentos por 
falta de moedas físicas.

 5) Seja criativo em 
novas estratégias - 
Promoções criativas 
e inclusão de novos 
serviços ou produtos 
chamam a atenção 
e podem atrair mais 
clientes. A criatividade 
importa, pois muitos 
estabelecimentos es-
tão aderindo a essa 

O que esperar da indústria 
de cosméticos no pós-pandemia

nos cabelos.
	 •	Pesquisa e Laboratório – O trabalho da ciência 

nunca foi acompanhado tão de perto pelo grande pú-
blico. A pandemia evidenciou o valor do trabalho da 
ciência – inclusive, dos químicos que desenvolvem um 
trabalho nos laboratórios da indústria de cosméticos. 
Com isso, junto à utilização de princípios ativos natu-
rais e orgânicos, há o crescente interesse em integrar 
tais ingredientes com matérias-primas desenvolvidas 
em laboratório – ácidos, moléculas, nanopartículas e 
vitaminas estabilizadas graças à inovação tecnológica 
de ponta.

Com os principais eventos da indústria da beleza adia-
dos para 2021, o próximo ano deverá ser um marco de 
inovação tecnológica para o segmento e decisivo para a 
recuperação financeira das empresas do segmento. Contu-
do, é certo que os cuidados com o bem-estar e aparência 
não perderam espaço com o trabalho remoto ou no novo 
normal– as pessoas querem se sentir bem consigo mesmas 
mesmo que seja para uma reunião online ou uma ida ao 
supermercado. 

Cabe à indústria, ouvir os consumidores e se preparar 
para um novo posicionamento de marca.

(*) - É CEO da Yamá Cosméticos (www.yama.com.br).

A mudança acelerou novas demandas que já estavam no 
horizonte das equipes de P&D e Marketing.

odebate.com/reprodução

Alexandre de Carvalho (*) 

A pandemia trouxe uma 
crise econômica mundial sem 
precedentes.

Levou muitas empresas a 
cortarem seus funcionários e 
outras tantas viram suas re-
servas irem embora tentando 
manter seus negócios. Porém, 
do outro lado, os boletos e 
contas a pagar continuaram 
chegando e cada um teve que 
buscar alternativas para se 
manter. 

Para ter uma ideia da si-
tuação, o IBGE divulgou em 
agosto que o Brasil atingiu o 
maior patamar da série his-
tórica da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(Pnad). Iniciado em maio, o 
levantamento mostra o número 
em termos de desempregados, 
com um total de 13,7 milhões 
de desocupados. 

Diante desse cenário, uma 
alternativa que muitos brasi-
leiros encontraram para driblar 
o desemprego foi a abertura 
de seus próprios negócios no 
formato de MEI (microempre-
endedor individual). Dessa 
forma, o governo brasileiro viu 
a quantidade de registros au-
mentar no decorrer dos meses 
e atingir a atual marca máxima 
de quase 11 milhões de empre-
sas individuais, registradas no 
Portal do Empreendedor. 

A crise trouxe ao brasileiro 
o MEI como porta de entrada 

para o empreendedorismo no 
país, que já estava vindo em 
uma crescente. Por isso, é 
importante que o empresário 
entenda que o lucro não é ga-
rantia, é preciso organização e 
dedicação. É importante saber 
que há regras para se forma-
lizar, cobrança de imposto 
mensal e obrigatoriedades para 
não perder seu CNPJ. 

Em contrapartida, os prin-
cipais motivos para você tirar 
seu projeto do papel são a in-
dependência financeira, flexi-
bilidade, benefícios e trabalhar 
com algo que sempre sonhou. 
Tenha em mente que esse é 
um mercado em ascensão no 
Brasil e que há um mundo de 
possibilidades profissionais. 

Por fim, é importante ressal-
tar que a formalização sempre 
é o melhor caminho para o 
trabalhador, que muitas vezes 
vive na informalidade, sem 
benefício algum, como no caso 
de profissionais autônomos da 
área da beleza, faxina e cons-
trução civil. 

O MEI pode ser não só uma 
alternativa ao desemprego, 
mas à formalização, além de 
trazer a possibilidade de con-
quistar uma renda extra, com 
venda de alimentos para fora 
ou comercialização de vestuá-
rio, por exemplo. 

(*) - É contador e um dos fundadores 
de Easymei, aplicativo de auxílio e 

gestão para microempreendedores. 

MEIs como alternativa 
ao desemprego

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

Tel: 3106-4171

netjen@netjen.com.br



O que esperar do 
marketing em 2021

As empresas estarão 
cada vez mais 
seletivas em busca de 
assertividade

Se 2020 deve ser cele-
brado como um ano 
marcado pela as-

censão dos influenciado-
res digitais, que tiveram 
as atenções do público 
multiplicadas em meio 
à pandemia, 2021 pode 
até consolidar a presença 
desses profissionais no 
dia a dia dos consumido-
res, mas não, contudo, 
sem uma qualificação das 
pessoas que se propõem a 
realizar tal trabalho. 

Assim como ao conso-
lidar os investimentos 
de marketing digital no 
próximo ano, as empresas 
estarão cada vez mais 
seletivas em busca de 
assertividade. As apostas 
crescem, mas o direcio-
namento desses recursos 
vai estar cada vez mais 
alinhado a um bom pla-
nejamento estratégico, 
que observará para onde 
estão se deslocando os 
diferentes públicos; que 
canais são mais aces-
sados por eles; e quais 
ferramentas tecnológicas 
estão em alta, e podem 
contribuir para melhorar 
a jornada do consumidor. 

Com a audiência da 
internet atingindo pro-
porções estratosféricas 
- mais de 800 milhões 
de telespectadores aces-
sando lives ao redor do 
mundo - a experiência 
dos usuários será cada 
vez mais valorizada. Daí 
a busca pelo máximo de 
personalização passa a 
ser o primeiro manda-
mento em 2021. Portanto, 
os canais de atendimento 
ao cliente exigirão aten-
ção redobrada, com a 
finalidade de estreitar 
substancialmente a rela-
ção com os usuários. 

Mais do nunca, a qua-
lidade do marketing do 
conteúdo vai falar alto 
em 2021. É notório o 
engajamento que sempre 
dependeu e vai depender 
cada vez mais disto. E vai 

se destacar quem apre-
sentar as melhores solu-
ções às necessidades dos 
consumidores por meio 
da oferta de informação 
qualificada na hora certa. 

Outra ferramenta indis-
pensável para o sucesso 
do marketing digital é 
a tecnologia. E como 
em outros setores, em 
2021, deve se destacar a 
Inteligência Artificial. No 
atendimento ao cliente, 
por exemplo, a tecnologia 
é utilizada para automa-
tizar os processos, bem 
como desenvolver robôs 
de atendimento ou assis-
tentes virtuais - conheci-
dos como chatbot - para 
interagir com o cliente via 
chat de site, rede social e 
aplicativos, entre outros. 

E os benefícios não 
param aí. O poder de al-
cance e a capacidade de 
disseminar os anúncios 
pagos, por meio da mídia 
programática, de acordo 
com os hábitos dos consu-
midores, tornam a IA uma 
aliada inigualável para se 
aumentar a conversão. 

Monetizar conhecidas 
ferramentas de marke-
ting que se renovam cons-
tantemente nas redes 
sociais é outra estratégia 
de valor inestimável. O 
story, por exemplo, que 
impulsionou velozmente 
o Instagram, é uma prova 
dessa tendência: conte-
údo curto, temporário 
e que traz alto engaja-
mento. 

É recomendável ainda 
toda a atenção aos recur-
sos audiovisuais que es-
tão ditando os costumes 
dos novos tempos. Podem 
fazer diferença todos os 
formatos: podcasts, ví-
deos e audiobooks, entre 
outros. 

Enfim, todos esses re-
cursos têm capacidade de 
diversificar o conteúdo, 
melhorar o engajamento, 
estreitar relacionamento 
com diferentes públicos e 
adicionar ainda mais valor 
ao marketing digital. 

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

Thiago Cavalcante (*)

3043-4171

www.netjen.com.br
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Balanço Patrimonial (R$)     31/12/2019     31/12/2018
Ativo/Circulante 4.190.155 4.980.010
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.411.462 3.340.048
Clientes 799.979 971.303
Estoques/Almoxarifado 96.296 84.188
Impostos a Recuperar 631.698 509.331
Adiantamentos 207.558 34.451
Despesas do Exercício Seguinte 43.162 40.689
Não Circulante 14.219.043 12.556.854
Realizável a Longo Prazo 7.243.710 5.709.854
Imobilizado 6.975.333 6.847.000
Total do Ativo 18.409.198 17.536.864

Demonstrações de Resultados (R$)     31/12/2019     31/12/2018
Receita Líquida Operacional 14.844.339 13.739.798
Custo das Vendas (879.743) (866.137)
Lucro Bruto 13.964.596 12.873.661
Despesas Administrativas e Vendas (11.765.282) (10.977.801)
Despesas Tributárias/Outras (798.434) (804.798)
Efeitos Financeiros Líquidos (367.136) (655.926)
Resultado antes das provisões 1.033.744 435.136
Provisão Contribuição Social (257.979) (63.053)
Provisão Imposto de Renda (101.513) (151.146)
Lucro Líquido do Exercício 674.252 220.937

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado
em 31/12/2019. Permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas para esclarecimento e informações que se fizerem necessárias.

Castor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/ACastor & Leão Administração Hoteleira S/A
C.N.P.J. (MF) 02.238.702/0001-33

Relatório da Administração

Balanço Patrimonial (R$)     31/12/2019     31/12/2018
Passivo/Circulante 2.115.988 1.550.833
Fornecedores 315.320 348.918
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 631.743 646.251
Obrigações Tributárias 465.966 381.133
Provisões Diversas/Adiantamentos 217.325 174.531
Fundo de Reserva 485.634 -
Não Circulante 80.723 80.723
Exigivel a Longo Prazo 80.723 80.723
Patrimônio Líquido 16.212.487 15.905.308
Capital 11.700.000 11.700.000
Reserva Legal 694.096 644.146
Reservas de Lucros 3.818.391 3.561.162
Total Passivo+Patrimônio Líquido 18.409.198 17.536.864

Demonstração do Fluxo de Caixa (R$) 31/12/2019 31/12/2018
Resultado do Exercício 674.252 220.937
Ajustes Exercicios Anteriores 636.960 -
+ Depreciações/Amortizações/Ajustes 809.834 513.927
Lucro Ajustado 2.121.046 734.864
(Aumento) ou Redução dos Ativos Operacionais (153.446) (193.344)
Aumento ou (Redução) dos Passivos Operacionais 565.154 194.572
Caixa Líquido Atividades Operacionais 2.532.754 736.092
Variação no Imobilizado e Intangível (1.423.801) (187.372)
Caixa Líquido Atividades Investimentos (1.423.801) (187.372)
Pagamento de Juros Dividendos Acionistas (518.399) (1.246.115)
Variação Contas Correntes Acionistas (1.519.140) 378.109
Caixa Líquido Atividades Investimentos (2.037.539) (868.006)
Redução no saldo de caixa e equivalente de caixa (928.586) (319.286)
Caixa e Equivalentes (Início do Período) 3.340.048 (3.659.334)
Caixa e Equivalentes (Final do Período) 2.411.462 3.340.048
Variação Liquida Caixa e Equivalente (928.586) (319.286)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (R$)
Histórico                                         .           Capital Reserva legal Lucros Acumulados Reserva de Lucros Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017 11.700.000 633.099 - 4.597.386 16.930.485
Resultado do exercício - - 220.937 - 220.937
Distribuição de dividendos - - - (1.246.114) (1.246.114)
Transferência para Reserva Legal - 11.047 - (11.047) -
Transferência para Reservas de Lucros - - (220.937) 220.937 -
Saldo em 31/12/2018 11.700.000 644.146 - 3.561.162 15.905.308
Resultado do exercício - - 674.252 - 674.252
Ajustes de Exercicios Anteriores - - - 636.960 636.960
Distribuição de dividendos - - - (518.399) (518.399)
Transferencia para Fundo de Reserva - - - (485.634) (485.634)
Transferência para Reserva Legal - 49.950 - (49.950) -
Transferência para Reservas de Lucros - - (674.252) 674.252 -
Saldo em 31/12/2019 11.700.000 694.096 - 3.818.391 16.212.487

Demonstração do Lucros Acumulados - DLPA (R$)
Saldo em 31/12/2018 -
Resultado do Exercicio 674.252
Transferido para Reserva de Lucros (674.252)
Saldo em 31/12/2019 -

Demonstração dos Resultados Abrangentes    31/12/2019    31/12/2018
Lucro Líquido do Exercício 674.252 220.937
Outros resultados abrangentes 151.326 -
Resultados Abrangentes 825.578 220.937

As Demonstrações Contábeis acompanhadas das Notas Explicativas na íntegra, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Exam Assessria Contabil e Fiscal S/S -CRC -SP-022454/O-0
José Orálio Carra - Contador Matriz - CRC 1SP 135.311/O-0

Rodrigo Carvalho Silva - Contador Filial - CRC 1SP 291208/O-8

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 2019 e 2018
Ativo              2019              2018
Circulante 11.292,25 10.000,00
Bancos Conta Movimento 1.292,25 -
Adiantamentos a Terceiros 10.000,00 10.000,00
Não Circulante 15.681.099,31 15.481.374,37
Realizável a Longo Prazo 15.094.706,85 14.894.706,85
Ação de Desapropriação 6.530.559,88 6.530.559,88
Depósitos Judiciais 238.000,00 38.000,00
Empréstimos a Coligadas 8.326.146,97 8.326.146,97
Investimentos 586.392,45 586.667,51
Investimentos em Coligadas 586.392,44 586.667,50
Outros Investimentos 0,01 0,01
Intangivel 0,01 0,01
Intangivel 0,01 0,01
Total do Ativo 15.692.391,56 15.491.374,37

Demonstração do Resultado dos Exercícios de 2019 e 2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercicios Findos
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

Passivo e Patrimônio Líquido              2019              2018
Circulante 8.446.603,12 8.448.928,64
Contas a Pagar 5,92 2.505,64
Financiamentos Bancarios 8.446.370,62 8.446.370,62
Obrigações Tributarias 189,36 52,15
Imposto de Renda/Contribuição Social a Pagar 37,22 0,23
Não Circulante 1.146.311,24 928.774,54
Créditos de Acionistas e Administradores 308.122,70 214.790,03
Empréstimos de Coligadas 151.277,21 27.073,18
Crédito de Empresas Ligadas 686.911,33 686.911,33
Patrimônio Líquido 6.099.477,20 6.113.671,19
Capital Social 1.537.547,70 1.537.547,70
Reservas de Capital 3.564,23 3.564,23
Reservas de Lucros 4.558.365,27 4.572.559,26
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 15.692.391,56 15.491.374,37

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios de 2019 e 2018

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 2019

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           2019           2018
Lucro/Prejuízo do Exercício (14.193,99) (21.710,60)
Despesas (Receitas) que não Afetam o Caixa
Resultado da Equivalencia Patrimonial 275,06 505,26
Variações nos Ativos e Passivos
Deposito Judicial (200.000,00) -
Contas a Pagar (2.499,72) (57.498,37)
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 36,99 (16,49)
Obrigações Tributarias 137,21 15,84
Empréstimos de Coligadas 124.204,03 11.481,89
Créditos de Acionistas/Administradores 93.332,67 66.679,00
Caixa (Aplicado) Gerado
  nas Atividades Operacionais 1.292,25 (543,47)
Aumento (Redução) de Caixa
  e Equivalentes de Caixa 1.292,25 (543,47)
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades
Disponibilidades: No inicio do exercicio - 543,47

No fim do exercicio 1.292,25 -
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades 1.292,25 (543,47)

Despesas Operacionais           2019           2018
Despesas Administrativas (8.105,33) (19.274,79)
Despesas Tributárias (225,23) (212,95)
Despesas Financeiras (Diminuidas das Receitas) (6.007,12) (2.207,89)
Outras Receitas 750,90 666,69
Outras Despesas (275,06) (505,26)
Lucro/Prejuízo Antes da Provisão para CS (13.861,84) (21.534,20)
Provisão para CS sobre Lucro Presumido (124,56) (66,15)
Lucro/Prejuízo Antes da Provisão para IR (13.986,40) (21.600,35)
Provisão para o IR sobre Lucro Presumido (207,59) (110,25)
Lucro/Prejuízo dos Exercícios (14.193,99) (21.710,60)

Capital Reservas Reservas Lucros/Prejuizos
Discriminação          Social de Capital      de Lucros        Acumulados              Total
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
Prejuízo do Exercício de 2019 - - - (14.193,99) (14.193,99)
Transferência Reserva Lucros - - (14.193,99) 14.193,99 -
Saldo em 31.12.2019 1.537.547,70 3.564,23 4.558.365,27 - 6.099.477,20

Senhores acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Ss. o Balanço encerrado em 31 de
Dezembro de 2019, 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 2020 À Diretoria

Se, para quem compra 
o imóvel em leilão, o 
negócio pode ser muito 

interessante, para o devedor, 
que não conseguiu cumprir 
com os pagamentos de um 
empréstimo cujo bem foi dado 
como garantia, em geral existe 
uma enorme perda. 

“Além de perder o imóvel, o 
devedor ainda pode continuar 
com dívidas, devido às condi-
ções acordadas em contrato, 
multas e juros de mora, despe-
sas com advogados e outras”, 
detalha Cidinaldo Boschini, 
diretor da Cronos Capital e 
especialista em ativos estres-
sados. O grande problema é 
que nem sempre dá para pre-
ver as dificuldades financeiras, 
como por exemplo o cenário 
trazido pela crise econômica 
gerada com a pandemia. 

O IBGE noticiou  que 716 mil 
empresas fecharam as portas 
com o impacto da Covid-19. Não 
por acaso, no mesmo momento 
a Associação de Leiloaria Oficial 
do Brasil, apontou um incre-
mento de 25% nos leilões. O 
Banco do Brasil, por exemplo, 
que possui 4 mil imóveis retidos, 
contratou recentemente uma 
empresa especializada para 
operacionalizar os leilões. 

O grande problema é que nem sempre dá para prever as 
dificuldades financeiras.
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Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ nº 08.609.934/0001-37 - NIRE 35.300.338.022

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 26/08/2020
Data, Hora e Local: 26/08/2020, às 14:30 horas, em sua sede social. Presença: Totalidade
dos Acionistas. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira
Carmona. Deliberações: 1. Aprovar o aumento do capital social no valor de R$ 3.000.000,00.
Como resultado, o capital social da Sociedade será aumentado de R$ 10.899.867,00 para R$
13.899.867,00, mediante a emissão de 398.413 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal. Assim, o total de ações de emissão da Sociedade será aumentado de 1.447.550
para 1.845.963 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$
7,529875 por ação. O presente aumento de capital foi totalmente subscrito e integralizado
pela única acionista da Sociedade. Assinaturas: Presidente, Roberto Amaral de Almeida;
Secretário, Vinícius Nogueira Carmona; Acionista: Novo Mundo Holding Financeira S.A. São
Paulo (SP), 26/08/2020. A Ata em seu inteiro teor e o Estatuto Social encontra-se registrado
na JUCESP sob nº 436.028/20-7, em 16/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Antecipe-se e evite que o imóvel 
dado em garantia vá a leilão

É comum nos anúncios de leilões judiciais e extrajudiciais de imóveis, ofertas de imóveis a 60% do 
valor de mercado

Em Goiânia, a Cronos Capital 
atua nesse segmento. Ela 
compra de dívidas bancárias 
que estejam atreladas com 
garantias hipotecárias ou em 
alienação fiduciária, gerando 
liquidez para devedores e cre-
dores. Desde 1997 os bancos 
podem utilizar o bem como 
garantia do cumprimento do 
financiamento em duas moda-
lidades: Alienação Fiduciária e 
a Garantia Hipotecária. 

A autonomia da instituição 
em ter o direito de leiloar o 
imóvel é a grande diferença 
entre as duas modalidades. 
A Alienação Fiduciária tem 
como base uma tramitação 
em cartório, que notifica a 
dívida e em um curto prazo o 
banco já pode colocar o imóvel 
em leilão, considerando que 
tem direito de propriedade 
do bem, enquanto o fidu-
ciante tem apenas a posse. 
Já na Garantia Hipotecária 
o desenrolar acontece via 
judiciário através de um 
processo de execução, neste 
caso, sem prazo para desfecho 
previsível. Mas ambas podem 
resultar na perda do imóvel 
dado em garantia.

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

Levantamento da ReSale, 
plataforma especializada na 
venda desses imóveis mostra 
que os cinco maiores bancos 
do País, Caixa, BB, Bradesco, 
Itaú Unibanco e Santander 
— já detinham, em 2019, en-
tre 90 mil e cem mil imóveis 
retomados em pagamento a 
dívidas. “Esse montante vai 
aumentar nesse ano”, diz 
Cidinaldo. A Caixa, sozinha, 
estava com 61% do total, com 
R$ 11 bilhões. 

Ele explica que o ideal, ao 
perceber que existe o risco de 
não cumprir com as parcelas 
de um empréstimo, é impor-
tante procurar um profissional 
ou empresa especializada 

para fazer uma negociação 
e readequar a capacidade de 
pagamento antes de o imóvel 
dado em garantir ir a leilão. “O 
que as pessoas normalmente 
não têm conhecimento é que 
o leilão do imóvel pode não 
resolver o problema do endi-
vidamento. Vale ressaltar que 
o leilão é um bom negócio para 
quem está comprando, e não 
para quem perdeu o bem”.  

Uma opção é acionar em-
presas especializadas em 
ativos estressados. “Elas 
têm capacidade financeira e 
conhecimento de mercado 
e podem ajudar a resolver o 
problema do devedor e do 
credor”, pontua Cidinaldo. 

Carlos Souza (*)

O cenário pandêmico ainda apresenta 
incertezas em relação aos requisitos e às 
decisões necessárias para que as empresas 
sigam adiante com segurança. 

Criar a expectativa da retomada da jorna-
da, neste novo normal, abre oportunidade 
para que vários pontos de atenção sejam 
percebidos e tratados. Resgatar a temáti-
ca de BPM (do inglês, Business Process 
Management) significa promover o aporte 
de análise e transformação fundamentais 
neste contexto em que a palavra-chave é 
adaptação. 

A necessidade de migração para o te-
letrabalho, de maneira massiva e pratica-
mente instantânea, revelou fragilidades e 
riscos inéditos nos processos de negócio 
e, por isso, precisam ser reavaliados e 
redesenhados com foco na identificação e 
mitigação de ameaças, independentemente 
da estratégia de retomada das atividades 
em questão. 

Considerando que a avaliação dos pro-
cessos nunca ocorre durante uma crise, 
possivelmente as empresas a farão na 
retomada, ou seja, agora. Essa é uma situ-
ação oportuna para que as empresas façam 
uso de todas as ferramentas e conjunto de 
conhecimentos que o BPM pode oferecer. 
De maneira ainda mais intensa, o novo 
normal terá as pessoas como elemento 
central, independentemente do segmento 
e porte da empresa, para que elas realizem 
as tarefas que estão contidas em processos. 

Como ainda não saímos da crise, o 
mapeamento já deve ocorrer somado ao 
conhecimento prévio existente em cada 
empresa. Essa etapa permitirá a identifi-
cação de anomalias, fragilidades e gargalos 
em diversas interações entre processos 
que não foram concebidos originalmente 
para um cenário como este que estamos 
vivendo e nem nessas atuais proporções. 

O objetivo não é blindá-los para uma 
ocorrência similar no futuro, mas, sim, ace-
lerar o amadurecimento e a implementação 

de medidas que tornem a empresa mais 
robusta para enfrentar imprevisibilidades. 
Por outro lado, o desenho “to be”, ou seja, 
a visão das novas interações, rotinas, tare-
fas, bem como as participações ativas de 
cada um dos realizadores, demandará um 
exercício intenso de formulação. 

Não apenas com foco em obter processos 
lineares e eficientes, mas a fim de compati-
bilizá-los ao incerto cenário futuro. Investir 
esforço, capital intelectual e metodológico 
tornará esta jornada realizável, mas não 
necessariamente suave. 

O Gerenciamento de Processos de 
Negócio, através de seu conjunto de 
conhecimentos e ferramentas, auxiliará 
significativamente o trinômio pessoas
-processos-sistemas a fim de superar as 
adversidades atuais, redirecionando a 
bússola aos novos tempos. 

(*) - É gerente de riscos e performance na ICTS 
Protiviti, especializada em soluções para gestão de 
riscos, compliance, auditoria interna, investigação, 

proteção e privacidade de dados.

Hora de utilizar o BPM para os processos de retomada das atividades
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 06 de novembro de 20206

No início de 2020 o LinkedIn divulgou o levantamento "Profis-
sões Emergentes" e apontou que as profissões relacionadas 
aos setores de TI e internet predominam no mercado de 

trabalho. Em um ranking de 15 profissões emergentes no Brasil, 
13 delas têm relação direta com TI ou internet. De acordo com 
a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação (Brasscom), há 845 mil empregos no setor 
de Tecnologia da Informação no Brasil, e a demanda anual por 
novos talentos projetada até 2024 está em 70 mil profissionais. 

Já a Associação Brasileira de Empresas de Software (ABES) 
revelou um crescimento de 6,7% no setor global de TI, sendo 
que no Brasil o segmento cresceu 9,8%. Ao todo, existem cerca 
de 19.372 mil empresas atuando no setor de Software e Serviços 
no Brasil, sendo 27,3% (5.294) delas voltadas ao desenvolvi-
mento e produção de software. Porém, apenas 46 mil pessoas 
se formam por ano no Ensino Superior com o perfil necessário 
para atender essas vagas. O estudo divulgado pela Brasscom 
projeta que o mercado de TI pode apresentar um déficit de 290 
mil profissionais em 2024. 

Será que os candidatos estão mesmo preparados para 
as demandas do mercado? 

Segundo Ricardo Zanlorenzi, CEO da Nexcore Tecnologia, sim 
e não. "O momento nunca foi tão propício para os profissionais 
da área, porque é um momento de aceleração para segmentos 
como TI e Telecom, e é também o momento da valorização da 
segurança de dados em praticamente todas as empresas. 

Temos processos seletivos constantes - inclusive estamos com 
um em vigência - e acompanhamos uma evolução no preparo 

Faz alguns anos já que o setor de Tecnologia da Informação (TI) nas corporações vem ganhando importância e valorização. Mas a chegada 
inesperada da pandemia acelerou processos como nunca vimos na implementação de rotinas e possibilidades que são geridas pelos profissionais 

de tecnologia. Dessa forma, essa profissão é considerada a principal aliada na atuação de diversas empresas, sejam elas de tecnologia, ou não.

Pexels

Além desse cenário positivo para quem pensa em se especiali-
zar na área, há outro fator que favorece os profissionais de TI: o 
home office. E de duas maneiras. A primeira é sua abolição com 
o retorno para as sedes físicas, afinal há diversos fatores que 
tornam difícil o trabalho em casa. Há as companhias que estão, 
aos poucos, retomando suas atividades nos escritórios. Segundo 
uma pesquisa recente da consultoria KPMG com 1.124 executivos 
de todas as regiões brasileiras, 51% deles planejam chamar uma 
parte de seus funcionários de volta ao batente presencial até o 
fim do ano. Desse total, quase um terço vai fazer isso ainda em 
novembro. 

E a outra maneira é justamente o contrário, a manutenção 
do trabalho remoto, pois obrigar os funcionários a retornar ao 
presencial pode comprometer ainda mais seu desempenho. E 
há companhias que já estão desenhando modelos híbridos de 
trabalho, ou que já anunciaram manter o home office após a pan-
demia, gigantes como Twitter e Nubank, por exemplo. Segundo 
pesquisa da FGV, o número de empresas que pretendem adotar 
ou manter o home office deve crescer 30% após a pandemia. De 
acordo com a mesma pesquisa, 44% dos colaboradores aprovam 
o modelo, ainda que com poréns. 

Seja qual for o cenário, "a transformação digital é uma realidade 
à qual as empresas aos poucos estão percebendo que precisam 
se adequar para manter a competitividade e elevar os resultados 
de negócios. Investir e apoiar o departamento de Tecnologia da 
Informação significa hoje trazer maior agilidade, escalabilidade 
e simplicidade no gerenciamento da empresa. Em um momento 
no qual os dados são cada vez mais importantes e valiosos, bem 
como sujeitos a diversas leis de conformidade, as companhias 
precisam investir em soluções que aumentem a resiliência da 
sua estrutura de TI", afirma o CEO da Nexcore. 

 
Basicamente, três vertentes se destacam nas necessidades 

das empresas: conformidade com legislação (como a LGPD), 
proteção de dados (cibersegurança) e aceleração de processos/
resultados (ganho de tempo com gerenciamento da infraestrutura, 
dinheiro, ou redução de custos). Um cenário ideal para os líderes 
de TI que desejam tornar a área mais estratégica e incentivar o 
investimento em mais tecnologias. 

Administradores, de modo geral, precisam que a TI atue de 
forma proativa a fim de identificar as tecnologias que mais se 
adequam e elaborar um plano de transição, buscando também 
preparar bases de combate a imprevistos que podem causar im-
pactos negativos. O CEO da Nexcore afirma que, como revelado 
no levantamento do BNE, o setor está mesmo aquecido no Paraná. 

"Mantemos contato com faculdades por meio de convênios de 
desconto para graduações e pós, e também para buscar talentos 
que atuem no setor de TI. A demanda está muito alta e no nosso 
caso de desenvolvimento de software e customização de serviços 
de comunicação, o que mais precisamos é de profissionais com 
conhecimento técnico das linguagens de programação e banco 
de dados, de sistemas operacionais como Linux e Windows, além 
de rede de computadores. 

Saber identificar tendências e manter-se atualizado também 
são diferenciais. Com todas as possibilidades e avanços tec-
nológicos que temos à disposição atualmente, não podemos 
deixar escapar o profissional certo e nem errar pela falta de 
expertise", finaliza. 

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

dos candidatos, bem como a ampliação da presença de mulheres 
especializadas, mas ainda há escassez em algumas especialida-
des como desenvolvimento e infraestrutura", conta o gestor da 
empresa que cria soluções de comunicação omnichannel para 
atendimento e atende clientes como iFood, Phillips Medical, 
BNE, RentCars, Banco Bari e Positron. 

Segundo o Banco Nacional de Empregos (BNE), em levanta-
mento de janeiro a setembro, o Brasil tem hoje 12.652 vagas em 
aberto para profissionais de TI em 26 estados. São 4.603 vagas a 
mais na comparação à oferta de 2019, um crescimento de 63%. 
Os destaques em 2020 são as regiões Sudeste e Sul, onde estão a 
maioria das vagas, nessa ordem: São Paulo (5.793 vagas), Santa 
Catarina (1.378), Paraná (1.105), Rio Grande do Sul (1.020), Rio 
de Janeiro (858) e Minas Gerais (669). 

Em comparação ao ano passado, o aumento das vagas de TI em 
São Paulo foi de 138%, e basicamente as ofertas eram nos mesmo 
estados, mas a ordem teve leve alteração: São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 
Para Marcelo de Abreu, presidente do BNE, durante a pandemia 
muitos consumidores optaram por serviços delivery, internet e 
e-commerce, ou seja, áreas diretamente ligadas à tecnologia. 

"Ela tornou-se necessária dentro das empresas para que o 
atendimento continuasse acontecendo, o que consequentemente 
responde a esse aumento de vagas nessa área. A tecnologia deixou 
de ser um diferencial e se tornou essencial, seu uso virou parte 
do negócio e as empresas estão buscando essa migração para os 
meios digitais. Os profissionais de TI e desenvolvedores possuem 
atualmente amplas oportunidades no mercado", comenta. 

ProfiSSioNaiS de TecNologia da 
iNforMação: o MoMeNTo é de oPorTuNidade 

Mercado de Ti Pode aPreSeNTar uM 
déficiT de 290 Mil ProfiSSioNaiS eM 2024
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Ferramentas do processo de 
mentoring permitem alavancar 

a carreira de forma eficaz

É preciso reconhecer 
que o coaching 
é um programa 
muito conhecido 
e difundido no 
meio empresarial, 
pois visa o 
desenvolvimento 
da capacidade e 
da habilidade do 
coachee

Mas o coach não 
precisa necessa-
riamente conhe-

cer a área do cliente. Já 
o Mentoring, apresenta 
ferramentas e soluções 
mais completas. Por atuar 
na mesma área do mentee, 
esse profissional é mais 
experiente e qualificado, 
portanto possui mais con-
dições de auxiliar o men-
torado a obter melhores 
resultados, seja na carreira 
ou em algum projeto que 
envolva retorno financeiro. 

De forma generalizada, 
o Mentoring Profissional 
tem o objetivo de estimu-
lar o desenvolvimento e o 
aprendizado com foco na 
carreira, como uma espé-
cie de tutoria que prepara 
o profissional para crescer 
na sua área de atuação ou 
na empresa, e dominar 
conhecimento e valor de 
conteúdo, com o propósito 
de levá-lo a identificar seus 
objetivos. Isso tudo se dá 
a partir de uma estratégia 
ágil, eficiente, assertiva e 
inteligente que conduz o 
mentee a conquistar suas 
metas, evidenciando e esti-
mulando as competências 
dele.  

É, sobretudo, um pro-
cesso em que o mentor se 
coloca à disposição para 
encontrar soluções em 
parceria o mentorado, que 
por sua vez, necessita des-
cobrir e aprender novida-
des. Uma ótima mentoria 
é aquela em que o mentor 
está de olho nas inovações 
e conhece a fundo o merca-
do e o modelo de negócio 
em que atua. Mas para que 
o processo dê certo, é pre-
ciso que ele se coloque no 
lugar do mentorado, tenha 
empatia pelo seu aluno e 
o estimule a questionar e 
buscar soluções.

Quando há uma relação 
de apoio e suporte social 
bem-aplicados, o men-
toring dá visibilidade ao 
mentorado, logo é correto 
afirmar que a mentoria é 
uma poderosa ferramenta 
de crescimento individual 
e organizacional. Mas vale 
lembrar, tudo se trata de 
orientações e não conse-

lhos. 
Os motivos que levam 

um profissional a buscar 
a mentoria podem variar. 
No entanto, normalmente 
é relacionado a aumen-
tar as chances de entrar 
no mercado, ou mesmo 
quando ocorre uma insa-
tisfação com a atual car-
reira, vontade de mudar de 
área,  transição de cargos, 
posições de lideranças à 
vista, iminência de grandes 
projetos, desejo de desen-
volver habilidades ou até 
mesmo como expandir 
uma empresa em nível 
internacional.

Qualquer pessoa, desde 
que tenha experiência e 
qualificação para desen-
volver e conduzir metodo-
logias e técnicas de men-
toria, pode apostar nessa 
carreira.  Mas caso tenha 
apenas domínio de algu-
mas dessas habilidades, 
prepare-se para fracassar. 

Para que isso seja evita-
do, é necessário que o men-
tor seja um profissional que 
saiba desenvolver o poten-
cial do cliente, descobrir as 
habilidades que precisam 
ser trabalhadas, mapear e 
transformar limitadores. E 
isso tudo envolve reuniões, 
metas, acompanhamentos, 
metodologias e avaliações 
com seriedade, compro-
metimento e dedicação. 

Mesmo que o Mentor 
seja de qualquer área de 
formação e atuação ou es-
pecializado em um nicho, 
ele precisa sempre buscar 
formação, para aprimorar 
seus conhecimentos, espe-
cialização (participações 
em cursos de desenvolvi-
mento pessoal em sua área 
de formação), participar 
de eventos e, sobretudo, 
ter método. Sem isso, é 
quase impossível atingir 
os objetivos do mentorado.

Existe um recurso no 
Linkedin que atua como 
uma espécie de Mentoria, 
conhecido como “Aconse-
lhamento Profissional”. A 
plataforma conecta pessoa 
a profissionais experientes 
que estejam em cargos 
nos quais ela queira se 
especializar ou estabelecer 
contato na respectiva área 
de atuação dela. 

Logo, é possível afirmar 
que o aprendizado e o de-
senvolvimento do Mentee 
ocorrem por meio de vá-
rios estímulos, até mesmo 
através de redes sociais e 
conteúdos simples.

(*) - Especializado em Marketing 
Digital pela Fecap-SP e em Dinâmica 
dos Grupos pela SBDG, é mentor de 

mentores e CEO Global Mentoring 
Group, focado na alta performance de 

mentores, baseado nos EUA (https://
globalmentoringgroup.com/)

Cláudio Brito (*)
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De acordo com levanta-
mento realizado pelo 
Bling, startup de ge-

renciamento ERP para MEIs 
PMEs, no mês de setembro 
o faturamento do setor cres-
ceu 10% em relação ao mês 
anterior.

Pensando nisso, Sidney 
Zynger, diretor de marketing 
do Bling, listou sete dicas 
para lojistas estarem pre-
parados para a Black Friday 
e não sofrer nenhum tipo 
de imprevisto na data. “O 
e-commerce brasileiro vive 
um novo momento e vem de 
uma crescente constante. As 
expectativas para a próxima 
edição da Black Friday são 
altas, uma vez que o setor 
está se solidificando e o con-
sumidor está aprendendo e 
entendendo mais as vanta-
gens de comprar online”, 
comenta Sidney. 

“Por isso, é importante o 
lojista se antecipar e estar 
bem preparado para atender 
às demandas de maneira 
eficiente na data”, finaliza.
 1) Objetivo - É impor-

tante ter um objetivo 
bem definido e a partir 
daí traçar estratégias 
para concretizar todos 
os planos. O que você, 
enquanto lojista, quer 
na Black Friday? Seja 
queimar estoque, ou 
ter maior participação 
de mercado ou até 

São altas as expectativas para a próxima 
edição da Black Friday.
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Até 2025, o mundo terá pelo menos 
26 grandes cidades inteligentes.

Black Friday: as principais ações que 
devem ser adotadas por lojistas

Considerada a maior de todos os tempos, a data que chega cercada por altas expectativas de lojistas e  
redes varejistas, coincide com o momento positivo vivido pelo e-commerce

ções logísticas, evitando 
ser refém de apenas um 
meio de entrega.

 5) Operação - Prepare 
seu e-commerce, atu-
alize o cadastro dos 
produtos da loja. Invis-
ta em boas descrições, 
títulos e imagens para 
os anúncios. A Black 
Friday pode ser uma 
porta de entrada para 
novos clientes, investir 
em bom atendimento e 
suporte ao consumidor 
contribui para fideliza-
ção destes.

 6) Segurança - Invista 
em infraestrutura e 
software e tenha co-
nhecimento da plata-
forma de gestão utiliza-
da pela loja. Se atente 
ao número de tráfego 
e fluxos de acessos que 
a plataforma suporta, 
durante a data haverá 
um pico de acessos 
e é importante que o 
sistema não caia.

 7) Pagamento - É impor-
tante estar integrado 
a seu sistema diversas 
formas de pagamento: 
débito, crédito, boleto, 
QR Code e agora PIX, 
dão ao cliente mais 
opções para conclusão 
da compra. 

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

mesmo capital de giro, 
é importante ter metas 
bem definidas.

 2) Promoção - Tanto 
para o lojista que vai 
participar pela primei-
ra vez ou a empresa 
que participa da Black 
Friday há mais tempo, 
é importante definir 
quais são os produtos 
que estarão em pro-
moção durante a data. 
Reunir-se, desde já, 
com fornecedores e ali-
nhar quais são as mer-
cadorias mais vendidas 
e de maior aceitação do 
público pode ser uma 
alternativa.

 3) Estoque - Em cam-
panhas de vendas com 
alta demanda, como é 
o caso da Black Friday, 

é importante estar em 
contato com parceiros 
e fornecedores caso 
seja necessário au-
mentar o estoque de 
mercadorias.

 4) Logística - Tenha co-
nhecimento do volume 
de produtos armazena-
dos e o quanto poderá 
vender na Black Friday. 
Sincronize bem esto-
que e canal de venda, 
assim evitará contra-
tempos futuros. Além 
da contagem precisa 
de mercadorias, deixe 
os produtos pré-em-
balados – assim você 
ganha mais tempo no 
momento da entrega.

  Outra dica importante 
é firmar parcerias com 
transportadoras e solu-

Urbanismo que abre caminhos: como 
tornar uma cidade inteligente

economiadeservicos.com/reprodução
Fabrício Ormeneze Zanini (*)

Dentro da área de Arquitetura e Urbanismo, quando 
falamos em projeto, é comum pensar no começo de algo, 
em um início do zero. Mas, quando isso entra no âmbito 
das cidades e do planejamento público, a reformulação 
e adaptação podem ser a chave que abrirá portas para a 
mobilidade e o bem-estar da população, critérios essen-
ciais em uma smart city.

A Frost and Sullivan, uma empresa de pesquisa de 
mercado, prevê que, até 2025, o mundo terá, pelo menos, 
26 grandes cidades inteligentes. E o impacto desses posi-
cionamentos deve se refletir em outras metrópoles, que 
também precisarão se adaptar para melhorar o padrão 
e a qualidade de vida de suas populações. Para isso, o 
segredo é básico e único, mas, muitas vezes, foge da pauta 
de quem pensa em iniciar esse projeto: humanização. 

Estratégias que transformem o espaço público e comum, 
por exemplo, são uma maneira de envolver todos os pú-
blicos da cidade com uma só ação. Uma das iniciativas 
interessantes para ajudar os gestores públicos nessa tarefa 
é a ferramenta gratuita Parques para Todas e Todos, do 
Instituto Semeia. A proposta reúne informações e suges-
tões para promover a inclusão no espaço público. Outros 
aspectos do Urbanismo que transformam uma metrópole 
são a locomoção e a mobilidade urbana. 

Ainda tabu e muito controversa, a dinâmica de orga-
nização entre pedestres, ciclistas e motoristas é uma 
questão que, se analisada de forma inteligente, pode 
solucionar problemas em diversas áreas. Em Seul, por 
exemplo, a cidade optou por demolir sua auto estrada, 
que ficava sobre o rio Cheonggyecheon, por onde tran-

sitavam, aproximadamente, 160 mil veículos, e construir 
um parque no lugar. A mudança reduziu a poluição sonora 
e a temperatura ao redor do local e ainda proporcionou 
um novo espaço de lazer para os cidadãos. 

Com uma ideia menos futurista, distante daquela que 
imagina cidades com carros voadores, máquinas por 
todo lado e robôs exercendo todas as funções, o contato 
com a população e o conhecimento sobre os pontos de 
melhoria de cada lugar são critérios diretamente envol-
vidos com o desenvolvimento de uma cidade inteligente. 
O real segredo de como o Urbanismo e a gestão pública 
podem transformar uma cidade é a participação de quem 
irá desfrutar das melhorias. Para isso, a tecnologia é o 
melhor caminho, mas sempre aliada à mente pensante 
do ser humano. 

(*) - É diretor-presidente do Instituto das Cidades Inteligentes (ICI).

Cris Kerr (*)

A preocupação com melhores 
práticas ambientais, sociais e de 
governança (ESG, na sigla em 
inglês) é uma tendência mundial.

Isso torna as empresas mais 
fortes no mercado, além de servir 
como parâmetro de avaliação para 
investidores. A aposta em ESG 
também reflete em uma reputação 
positiva entre os consumidores 
e, consequentemente, em um 
melhor desempenho financeiro. 

Do lado ambiental, a empresa 
é avaliada em relação a critérios 
como políticas de sustentabili-
dade, uso de energia renovável, 
controle da poluição e emissão de 
CO2, e gestão correta dos resídu-
os. Já a governança diz respeito 
ao conjunto de processos e regras 

que regulam a maneira como uma 
empresa é dirigida, administrada 
ou controlada. 

Na parte social, é examinado 
como as corporações gerenciam 
relacionamentos com os seus 
públicos, incluindo colaborado-
res(as), fornecedores(as), clien-
tes e a comunidade. As políticas de 
direitos humanos e de diversidade 
também fazem parte do social, mas 
por que esse último quesito não é 
tão valorizado quando falamos de 
práticas ESG? 

Na minha opinião, a sigla ESG 
poderia ser transformada em 
ESGD, incluindo a diversidade 
como um poderoso pilar de fomen-
to aos negócios. Inúmeras pesqui-
sas revelam que o investimento 
em diversidade gera retorno 

financeiro para as companhias, ao 
mesmo tempo que impacta positi-
vamente a sociedade. Quanto mais 
as pessoas tomam consciência da 
importância da diversidade e da 
inclusão nas organizações, mais 
elas passam a buscar empresas 
que tenham esse pilar como um 
valor intrínseco. 

Costumo dizer que tanto o ESG 
quanto a diversidade são incorpo-
rados nas corporações por três 
caminhos: pelo amor, quando a 
alta liderança entende e acredita 
na mudança; pela dor, quando há 
perda financeira, de valor de mer-
cado, reputação ou imagem por 
não ter iniciado esse processo de 
antemão; ou ainda pela inteligên-
cia, quando a liderança tem uma 
visão diferenciada e entende que 

esse é um movimento necessário 
e é para lá que as empresas vão 
caminhar.

Muitos investidores já pensam 
em uma ampla gama de fatores 
ligados ao “ESGD” para aplicar 
seus recursos, priorizando com-
panhias que respondam de forma 
positiva a todos os critérios e invis-
tam em programas de fomento a 
diversidade e inclusão. Da mesma 
forma, as pessoas cada vez mais 
querem trabalhar com propósito, 
e usam como critério no momen-
to de uma transição a busca por 
corporações engajadas com todas 
essas questões. 

E quando falamos em diversi-
dade e inclusão, após a morte de 
George Floyd, que gerou fortes 
protestos em diversas partes do 

mundo, a conversa sobre o racismo 
sistêmico se tornou ainda mais 
relevante, deixando claro que a 
sociedade ainda tem um longo 
caminho a percorrer em prol da 
igualdade.

No Brasil, ainda estamos em 
um estágio inicial na adoção das 
práticas ESGD, mas com uma 
demanda crescente tanto de in-
vestidores quanto da sociedade, 
a tendência é impulsionar as 
empresas rumo a negócios que 
não apenas se preocupem com o 
lucro, mas também com melhores 
práticas ambientais, sociais e onde 
todas as pessoas possam se sintam 
pertencentes.

(*) - Professora da Fundação Dom Cabral, 
Mestra em Sustentabilidade e idealizadora do 

10º Super Fórum Diversidade & Inclusão, é 
CEO da CKZ Diversidade.

Por que a diversidade também deveria ser um critério ESG?
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Engenharia clínica X 
segurança do paciente

Um dos problemas que 
preocupa muito tantos as 
autoridades de saúde quanto 
a população é a estrutura de 
hospitais e equipamentos

Promover o bom atendimento 
e a segurança do paciente é 
essencial, evitando acidentes 

e complicações nos quadros clínicos. 
Nesse sentido, a qualidade e manu-
tenção dos equipamentos hospitalares 
torna-se um pilar, já que o tratamento, 
diagnóstico e suporte à vida estão cada 
vez mais dependentes desses recursos. 
Falhas podem resultar em situações 
ameaçadoras da vida, eventos adversos 
e sequelas. 

Por isso, é preciso administrar 
todos os aspectos que envolvem as 
tecnologias de saúde, os equipamentos 
médicos e a resolução de problemas 
gerenciais relativos aos mesmos. Nesse 
contexto, as atividades exercidas pela 
engenharia clínica são extremamente 
importantes, visando minimizar os 
riscos aos pacientes. São avaliados, por 
exemplo, quais danos um tomógrafo ou 
uma bomba de infusão podem causar 
no paciente e quais procedimentos 
precisam ser feitos para evitar com-
plicações maiores.

Outra prática importante é a tec-
novigilância, que visa identificar e 
resolver problemas decorrentes da 
utilização dos equipamentos. O enge-
nheiro classifica a tecnologia quanto 
ao possível dano causado no paciente, 
prezando pela correta calibração dos 
equipamentos utilizados no hospital. 
Essa atividade é fundamental, pois a 
partir dela é possível concluir que as 
alterações dos exames se devem às 
características clínicas dos pacientes e 
não da sensibilidade ou especificidade 
alterada das máquinas.

A manutenção preventiva é outra 
atribuição importante da engenha-

ria clínica, pois monitora a vida útil 
das peças para identificar o nível de 
desgaste, evitando uma paralisação 
repentina. Essa atividade é essencial, 
principalmente durante uma pandemia 
como a que vivemos, onde ventiladores 
mecânicos, por exemplo, não podem 
apresentar falhas. 

Diante da comprovada importância 
da engenharia clínica, como o profis-
sional pode desempenhar todas essas 
funções com eficiência? A tecnologia 
é uma grande aliada. Os softwares 
voltados para a área permitem que as 
informações sobre os equipamentos e 
recursos do hospital sejam documen-
tadas e padronizadas, possibilitando o 
controle dos planos de manutenção e 
calibração. 

Os analisadores e simuladores contri-
buem para a segurança hospitalar, pois 
ajudam a verificar se os equipamentos 
estão funcionando da forma adequada, 
evitando o uso indevido e consequentes 
danos ao paciente. Muitas instituições 
estão atentas à necessidade de melhoria 
da segurança para manter uma gestão 
eficiente dos equipamentos. 

Com isso, o investimento em tecno-
logias que permitam otimizar esse pro-
cesso tem crescido e existem empresas 
especializadas no desenvolvimento 
e fornecimento dessas ferramentas, 
como a Arkmeds Tecnologia. A empresa 
disponibiliza softwares, analisadores e 
simuladores para diversas instituições 
de saúde, recursos que se tornaram 
essenciais para a segurança do paciente 
e a qualidade do atendimento. 

A tendência é que o uso de soluções 
voltadas para a engenharia clínica cres-
ça consideravelmente, contribuindo 
cada vez mais para o bem-estar dos 
pacientes. 

(*) - Engenheiro de controle e automação, 
especialista em engenharia de sistemas 

médicos na Alemanha, é fundador e sócio da 
Arkmeds Tecnologia, Stranlab, 

Findoo e Instituto E-Class.

Thiago Bajur (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

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: EDISON GOMES DA SILVA, profissão: analista de sistema, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 15/12/1964, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Nelson Gomes da 
Silva e de Veraldina de Souza Silva. A pretendente: SUMAYA CADOR ZENDIN DE SOU-
ZA, profissão: aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: em União da Vitória, PR, 
data-nascimento: 29/12/1966, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Raymundo de Souza e de Nagibe Cador Zendin de Souza.

O pretendente: ISRAEL DIONIZIO LIMA, profissão: supervisor de oficina, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São João da Ponte, MG, data-nascimento: 27/12/1987, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Helton Dionizio Lima e de Maria José Lopes dos 
Reis Lima. A pretendente: ADRIANA FRANÇA OLIVEIRA, profissão: costureira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Nova Canaã, BA, data-nascimento: 21/08/1997, residente e do-
miciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de José Oliveira da Costa e de Gilmaria Sousa França.

O pretendente: GUILHERME FERREIRA DAMACENO, profissão: fotógrafo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 22/05/1992, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Pereira Damaceno 
e de Helena Ferreira de Melo Damaceno. A pretendente: ANA CAROLINA MONTEIRO 
DE SOUZA, profissão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Penha de França, SP, data-nascimento: 14/08/1995, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Ildecio Alves de Souza e de Márcia Leonor Monteiro.

O pretendente: CESAR AUGUSTO RODRIGUES DA GRAÇA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 03/09/1992, 
residente e domiciliado em Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP, filho de Claudio Batista da 
Graça e de Ros Marli Aparecida Vasconcellos Rodrigues da Graça. A pretendente: ADRIANA 
LAZARO YALENTI, profissão: coordenadora pedagógica, estado civil: divorciada, naturalida-
de: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 04/11/1977, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Cicero Yalenti e de Nadia Lazaro Yalenti.

O pretendente: KLEBER SANTANA LUZ, profissão: advogado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 10/02/1981, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Wilson Mario Luz e de Maria 
Lucia Santana Luz. A pretendente: KARINA FERREIRA SPONTON, profissão: esteticista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
05/08/1985, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Fran-
cisco Sponton e de Maria Luiza Ferreira Sponton.

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: RONALDO ALMEIDA DA SILVA, profissão: empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Nova Ibiá, BA, data-nascimento: 20/06/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Bispo da Silva e de Vivina Almeida da 
Silva. A pretendente: RAQUEL SENA NASCIMENTO, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 10/09/1981, residente 
e domiciliada em Francisco Morato, SP, filha de Alcides Nascimento e de Juscelina 
Ribeiro Sena Nascimento.

O pretendente: ROGERIO ARAUJO SIQUEIRA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Gonçalves Siqueira e de Valdelice 
Araújo Siqueira. A pretendente: SIMONE BARQUILHA DIAS, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
13/11/1984, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Manoel Nogueira Dias e 
de Dulcinéia dos Santos Barquilha Dias.

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: CAIO FELIPE ASSIS FERREIRA, estado civil solteiro, profissão pastor, 
nascido em Contagem - MG, no dia (02/04/1997), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filho de José Eustáquio Pinto Ferreira e de Maria Aparecida de 
Assis. A pretendente: ELIANE DE SOUSA ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão 
pastora, nascida em Campo Maior - PI, no dia (20/02/1971), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Ferreira de Almeida e de Maria das 
Graças Sousa Almeida.

O pretendente: LEONARDO SANTOS PAIVA, estado civil solteiro, profissão te-
lecom, nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (02/12/1997), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Geovani Miguel de Paiva e 
de Maria Eliane dos Santos. A pretendente: GISLAINE APARECIDA VIEIRA DE 
SOUZA, estado civil divorciada, profissão cabeleireira, nascida nesta Capital, 
Aclimação - SP, no dia (22/05/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Milton Vieira de Souza e de Aparecida Sueli Marques de 
Oliveira Souza.

O pretendente: EVERTON DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão enfestador, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (07/11/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Valter Santos e de Nildete da Silva 
Santos. A pretendente: ARIANE LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Bernardo do Campo - SP (Registrada neste Subdistrito, Cangaíba), 
no dia (13/10/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Ivanildo Justino da Silva e de Eliete Lopes da Silva.

O pretendente: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/03/1968), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Alexandre de Oliveira e de 
Ilza Lima de Oliveira. A pretendente: ADRIANA VENTURA RODRIGUES, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (31/01/1974), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manuel Rodrigues e de Maria 
de Lourdes Ventura Rodrigues.

O pretendente: VINICIUS PENHA PITA, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (12/03/1997), residente e domiciliado em 
Guarulhos - SP, filho de Marco Antonio Casal Pita e de Cristiane Penha Pita. A pretendente: 
LOUISE VIEIRA GONÇALVES, estado civil solteira, profissão auxiliar de laboratorio de triagem, 
nascida em Quebrangulo - AL, no dia (14/12/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Luiz Gonçalves da Silva e de Maria Aparecida Vieira Gonçalves.

O pretendente: AUGUSTO FRANÇOISE MACHADO SACRAMENTO, estado civil solteiro, 
profissão técnico de ar condicionado, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 
(16/04/1995), residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, filho de Francisco de 
Assis de Jesus Sacramento e de Eliana da Silva Machado Sacramento. A pretendente: REBECA 
ROSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em Poá - SP, no dia 
(30/07/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos José dos 
Santos e de Alexandra Rosa dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, do 
município de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: VINÍCIUS ROJO MACHADO, estado civil solteiro, profissão comerciante, 
nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (21/03/1976), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Pasteur Vasconcellos Machado e de Heloisa Rojo 
de Vasconcellos Machado. A pretendente: GIOVANNA RIZZO, estado civil solteira, profissão 
atriz, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (20/04/1995), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cesar Rizzo e de Gilmara Pansani de Souza Rizzo.

O pretendente: JANDERSON BORGES FERREIRA, estado civil divorciado, profissão solda-
dor, nascido em Londrina - PR, no dia (10/07/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Josimar da Cunha Ferreira e de Marlene Borges. A pretendente: 
TATHIANE FERREIRA MATOS MELO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida 
nesta Capital, Mooca - SP, no dia (28/04/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Eronildes Ferreira de Melo e de Maria Aparecida de Matos Melo.

O pretendente: ANDERSON LUIS CABRAL VIEIRA, estado civil solteiro, profissão cor-
retor de imóveis, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (06/07/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Pedro Vieira e de Regina 
Celta dos Santos Cabral Vieira. A pretendente: DANIELLE ARAÚJO DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo comercial, nascida em Guarulhos - 
SP, no dia (17/10/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Gildevaldo Mauricio do Nascimento Filho e de Ana Claudia de Araújo.

O pretendente: KAIQUE ABREU PERAZIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
analista de suporte, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/02/1994), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Cezar de Souza e de 
Silmara Cesario de Abreu. A pretendente: MARIVONE DE OLIVEIRA SANTOS, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de escritório, nascida em Bom Jesus da Serra - BA, no 
dia (27/03/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João 
Barbosa dos Santos Sobrinho e de Maria Senhorinha de Oliveira Santos.

O pretendente: RAFAEL FERREIRA, estado civil solteiro, profissão metalúrgico, nascido 
nesta Capital, Cangaíba,  - SP, no dia (25/07/1985), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filho de Hilda Maria Ferreira. A pretendente: LUANA MARINHO DA 
SILVA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de cozinha nascida em São Paulo - SP, 
no dia (31/01/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
José Luiz da Silva e de Neuza Marinho da Silva.

O pretendente: EDIVALDO SIMPLICIO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
corretor, nascido em Igaci - AL, no dia (08/07/1964), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Simplicio Neto e de Zuleide Antonia 
Simplicio. A pretendente: SELMA SIMÕES PEREIRA, estado civil divorciada, profis-
são corretora, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia (19/07/1967), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Idacil Simões Pereira e de 
Josefa Cornelia de Jesus Pereira.

O pretendente: RENÊ OLIVEIRA LEAL, estado civil solteiro, profissão operador de 
máquinas, nascido em Suzano - SP, no dia (24/04/1992), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Nemésio Ferreira Leal e de Maria do Amparo Oliveira 
Leal. A pretendente: SIMONE TEIXEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
operadora de máquinas, nascida em Cascavel - PR, no dia (27/12/1984), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vanderlei Teixeira dos Santos e 
de Titosse Nishikawa Santos.

O pretendente: DANIEL CORDEIRO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em Pesqueira - PE (Registrado no Distrito do Município de Sanharó), 
no dia (04/05/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
João Cordeiro de Almeida e de Helena Cordeiro de Almeida. A pretendente: MARIA DE 
FÁTIMA DA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em 
Irecê - BA, no dia (15/09/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Djaci Carneiro dos Santos e de Rosineide Iraci da Silva Santos.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LINDBERG OLIVEIRA BOTTOLO, estado civil solteiro, profissão açou-
gueiro, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (26/09/1981), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ildo Bottolo e de Tânia Oliveira 
Bottolo. A convivente: ISVA FERREIRA DE ANDRADE,estado civil solteira, profissão 
recepcionista, nascida em Taboão da Serra - SP, no dia (15/02/1984), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Vicente Nonato de Andrade e de 
Marta Ferreira de Andrade.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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O pretendente: SEBASTIÃO ADEMIR DA SILVA, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/02/1982, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Sebastião Manoel da Silva e de Josefa Maria 
da Silva. A pretendente: PRISCILA LAINI PEREIRA, profissão: empresária, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Santa Efigênia, SP, data-nascimento: 08/05/1984, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Pereira e 
de Margarida Laini Pereira.

O pretendente: SERGIO HENRIQUE MARQUES RIBEIRO, profissão: bancário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi, SP, data-nascimento: 
28/02/1989, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Valdir Gonçalves Ribeiro e de Maria Eunice Gomes Marques Ribeiro. A pretendente: 
NICOLI TOTH CHAVES BENASSI, profissão: consultora de projetos, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 23/08/1991, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcio Benassi 
e de Maria do Socorro Ferreira Chaves.

O pretendente: CARLOS AURELIO FURQUIM, profissão: técnico em manuten-
ção, estado civil: divorciado, naturalidade: em São Roque, SP, data-nascimento: 
26/08/1974, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Jorge Furquim e de Jacirene de Santana Furquim. A pretendente: MIRTES MIRIAN 
DA SILVA BRITO, profissão: operadora de máquina, estado civil: divorciada, na-
turalidade: em Tabira, PE, data-nascimento: 05/10/1976, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio Jose de Brito e de Francisca 
Izidora da Silva Brito.

O pretendente: RENAN NOGUEIRA SOBRAL, profissão: engenheiro civil, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
28/05/1993, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Paulo Flores de Sobral e de Ana Maria Nogueira. A pretendente: THAINÁ DOS 
SANTOS DO NASCIMENTO, profissão: autonoma, estado civil: solteira, natura-
lidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/01/1996, residente e domiciliada 
em Itaquera, São Paulo, SP, filha de José Valter do Nascimento e de Gilza Camilo 
dos Santos.

O pretendente: VITOR DE ALENCAR VASCONCELOS SARAIVA, profissão: empresá-
rio, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/05/1993, 
residente e domiciliado na Vila Matilde, São Paulo, SP, filho de Mozart Vasconcelos 
Saraiva e de Mariana Peixoto de Alencar Vasconcelos Saraiva. A pretendente: MARIA 
LUIZA PARISI FERNANDES, profissão: corretora de imóveis, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/12/1990, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Adauto Soares Fernandes e de Darlene 
Rissotto Parisi Fernandes.

Desde 2012, a geração dis-
tribuída a partir da fonte 
solar já representa mais de 

3,8 gigawatts de potência instalada 
operacional, sendo responsável 
pela atração de mais de R$ 19 
bilhões em novos investimentos 
ao País, agregando cerca de 110 
mil empregos acumulados no 
período, espalhados pelas cinco 
regiões nacionais.

Os consumidores residenciais 
estão no topo da lista, represen-
tando 68,8% do total. Em segui-
da, aparecem as empresas dos 
setores de comércio e serviços 
(20,2%), consumidores rurais 
(8,0%), indústrias (2,6%), poder 
público (0,4%) e outros tipos, 
como serviços públicos (0,03%) 
e iluminação pública (0,01%). 
Os consumidores dos setores de 
comércio e serviços lideram o uso 
da energia solar fotovoltaica, com 
38,8% da potência instalada no 
país, seguidos de perto por con-
sumidores residenciais (38,0%), 
consumidores rurais (13,2%), 
indústrias (8,8%), poder público 
(1,1%) e outros tipos, como servi-
ços públicos (0,1%) e iluminação 
pública (0,02%).

As cerca de 400 mil unidades 
consumidoras recebem créditos 
de energia de mais de 318 mil 
sistemas conectados à rede, que 
proporcionam economia e sus-
tentabilidade para a sociedade. 
A tecnologia solar fotovoltaica já 
está presente em mais de 5 mil 

A tecnologia solar fotovoltaica já está presente em mais de 5 
mil municípios e em todos os estados brasileiros.
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Energia solar em telhados 
e pequenos terrenos ultrapassa 

400 mil consumidores
Segundo levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), 
o Brasil acaba de ultrapassar a marca de 400 mil unidades consumidoras com geração 
distribuída solar fotovoltaica

municípios e em todos os estados 
brasileiros. Nos últimos doze me-
ses, foram adicionadas mais de 214 
mil novas unidades consumidoras 
com geração distribuída da fonte 
solar no Brasil, um crescimento 
de mais de 118% em comparação 
com o período anterior.

Embora tenha avançado nos 
últimos anos, o Brasil – detentor 
de um dos melhores recursos 
solares do planeta – continua 
com um mercado ainda muito 
pequeno em geração distribuí-
da, já que possui mais de 85,9 
milhões de consumidores de 
energia elétrica e menos de 0,5% 
faz uso do sol para produzir ele-
tricidade. “A energia solar terá 
função cada vez mais estratégica 

para o atingimento das metas de 
desenvolvimento econômico do 
país, sobretudo neste momento, 
para ajudar na recuperação da 
economia após a pandemia, já 
que se trata da fonte renovável 
que mais gera empregos no mun-
do”, aponta o CEO da Absolar, 
Rodrigo Sauaia.

“Nos últimos sete anos, a geração 
distribuída solar teve um cres-
cimento médio de 231% ao ano 
no Brasil. Esse desenvolvimento 
trouxe benefícios para quem 
tem e para quem não tem solar 
em casa”, comenta o presidente 
do Conselho de Administração 
da entidade, Ronaldo Koloszuk. 
Fonte e mais informações: (www.
absolar.org.br).

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 5
3A

6-
71

6C
-0

C
45

-F
6D

A.


