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Maria Mortatti – Scortecci – O que para 
muitos parecerá um título lascivo , trago boas no-
tícias. A professora que há muito, para nossa boa 
fortuna,  dedica-se com primor e rigor absoluto a 

refinadamente, venerar e propalar o idioma pátrio, nessa obra, 
uma verdadeira ode ao amor, enfatiza a liberdade de querência, 
do enlevo amoroso e naturalmente sua conclusão sexual. Vai 
às raias de concatenar seus belíssimos poemas a magistrais e 
imortais obras clássicas. Um show de estilo com aprofundada 
cultura. Obras marcadas com data de criação. O leitor terá a 
grata impressão de que ela, nasceu escrevendo, tal sua fluidez 
pujante e doce que levará sabores aos mais requintados pala-
dares intelectuais. Muito bom!!

Mulher Umedecida

Marcos Ornellas – Colmeia – Ornelas é um 
profissional há muito tempo voltado para atividades 
humanas, seus conceitos, formas e atuação. O futuro, 
pelo visto em suas escritas, sempre o empolgou, 

com uma boa preocupação. Nessa obra, deixa bem claro, para 
empresas, profissionais e pessoas em geral que o momento 
é agora! Tudo que nos rodeia em breve não mais existirá ou 
receberá roupagem à qual deveremos com a pressa requerida, 
nos adaptarmos. Não proclama o caos, o analisa e indica meios 
para plena convivência. Uma bela chacoalhada que impactará 
toda ordem mundial estabelecida. Por demais importante!! 
Esclarecedor.

Uma Nova (des) Ordem 
Organizacional

Marco Moraes –  Quantas vezes, no decorrer de 
nossas vidas, nos deparamos com questionamentos 
do tipo: “ Qual minha real posição nessa ordem geral 
das coisas?”, “Pertenço à este mundo?” . Enfim, 
dores d’alma são constantes em nossa existência. 

Aprendemos, aos trancos e barrancos, que é assim mesmo e 
nos conformamos. A personagem da obra criada pelo neófito 
Marco, sentindo-se combalida,  sai em busca de uma distopia, 
de um valor para dar à sua trajetória. Altos e baixos natural-
mente ocorrerão. Aventura intelectual , existencialista em boa 
forma. Sua primeira obra, contudo, com “pinta” de veterano. 
Para poucos. Que venham outras!! 

Criacionismo cíclico: Propósito e 
origem da vida

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Com a aproximação da Black Friday, muitos consu-
midores têm se preparado para começar as pesquisas, 
comparar preços e decidir se a compra vale a pena. 
Nesse ano de pandemia, diversos especialistas têm 
comentado que a Black Friday deste ano será muito 
mais digital, já que muitas pessoas evitarão ficar em 
filas e em lojas cheias. 

Uma pesquisa realizada pelo Google sobre a Black 
Friday mostrou que 40% das pessoas têm receio em 
comprar pela internet por medo em relação às fraudes 
online. Como, então, superar esse medo e comprar 
online de forma segura? Veja abaixo dicas de Felipe 
Dellacqua (*), VP de vendas da VTEX, multinacional 
que desenvolve plataformas de e-commerce em mais 
de 30 países: 
 1) Verifique se o site é acessado por um servidor 

seguro - Antes do endereço da loja, há a sigla HT-
TPS, que quer dizer que o servidor é seguro e todas 
as informações ali trafegadas são criptografadas; 

 2) Procure meios de pagamento conhecidos - Dê 
preferência a sites que utilizam meios de paga-
mentos reconhecidos no mercado como PayPal, 
Pagseguro, Mercado Pago. São empresas que ofe-
recem mais segurança em relação ao consumidor. 
No caso, por exemplo, do lojista não entregar o 
pedido, o consumidor pode solicitar o pagamento 
de volta sem precisar entrar em contato com a 
loja. 

 3) Verifique informações sobre a loja no site - É 
obrigatório por lei que uma loja virtual tenha dados 
como razão social, endereço e CNPJ no rodapé do 
site. Sempre verifique a idoneidade da empresa 
com essas informações. Se pesquisar pelo CNPJ 
da loja, poderá encontrar diversas informações 

Mas, do que se trata 
esse termo e como 
as empresas podem 

buscar essa medida? Segun-
do Denis Barroso Alberto, 
sócio da Barroso Sociedade 
de Advogados, “a recupera-
ção judicial é o instrumento 
jurídico utilizado para auxi-
liar a empresa a reestruturar 
seu passivo e poder auxiliar 
no restabelecimento de seu 
caixa”. 

Ele conta que isso tam-
bém ajuda na reestrutura-
ção econômico-financeira 
da empresa e pode ser 
muito útil para suspender 
execuções e penhoras, 
tendo uma grande inter-
ferência do juiz e todo 
seu processamento ocorre 
dentro do judiciário. “Os 
principais pontos positivos 
é a maior transparência do 
processo para terceiros, 
possibilidade de venda de 
ativos que estejam bloque-
ados, controle judicial que 
suspende e impede a exe-
cução de ativos por outros 
meios, dando um maior fo-
lego para a empresa poder 
se recuperar, reestruturar 
e restabelecer seu caixa, 
sendo de grande valia para 
interromper bloqueios e 
penhoras que podem levar 

A recuperação, na maioria das vezes, é a única saída 
para a empresa poder se reestruturar e continuar viva. 
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Recuperação judicial não é a 
morte certa para uma empresa

A recuperação judicial pode ser um importante instrumento para ajudar na solução de qualquer empresa 
que está quase quebrada, e foi muito usado recentemente, nos primeiros meses da crise gerada pela 
COVID-19

da situação da empresa no 
determinado momento, pois 
muitas vezes a recuperação 
não é necessária em um mo-
mento, mas imprescindível 
em outro. 

“A recuperação jamais 
pode ser vista como uma 
morte certa, muito pelo 
contrário, na grande maioria 
das vezes a única saída para 
a empresa poder se reestru-
turar e ter a possibilidade de 
se reerguer e continuar viva 
para poder crescer é essa”, 
avalia Denis. “O que muitas 
vezes acontece é que não é 
o momento de entrar com 
uma recuperação e, se há a 
insistência indevida pode ser 
muito grave o efeito podendo 
até ocasionar a falência da 
empresa e o completamente 
fechamento do negócio”. 

Mas, isso apenas acontece 
quando a recuperação se dá 
de modo incorreto, fora do 
momento, razão pela qual 
é de extrema importância 
a consulta de profissional 
especializado, pois a má uti-
lização da recuperação pode 
gerar uma morte certa, mas 
com profissional habilitado e 
capaz a recuperação apenas 
traz benefícios a todos os 
envolvidos.  Fonte: AI/Grupo 
Alliance.

a empresa à falência”, ex-
plica Denis.

Contudo, dentro desse 
processo também existem 
pontos negativos, dentre os 
quais destaca a possibilida-
de de se decretar a falência 
da empresa caso não sejam 
tomadas as medidas necessá-
rias e cabíveis à uma empresa 
em recuperação. Além disso, 
comercialmente nem sempre 
a empresa é bem vista quando 
está em recuperação judicial 
e fiscalização permanente e 
atenta sobre a administração 
e finanças pelo administra-
dor judicial e pelo juiz. Por 
fim existe a necessidade de 
aprovação do juiz para venda 

de ativo imobilizado ou qual-
quer outra coisa que tenha 
grande impacto nas finanças 
da empresa. 

Somente é possível saber 
de fato se a recuperação é 
a alternativa correta com 
consulta a um profissional 
especializado, pois existem 
muitos detalhes e dados 
para serem analisados que 
são específicos e que deve 
se verificar se a necessidade 
apresentada pode ser sana-
da através da recuperação. 
Diante da peculiaridade de 
caso apenas se pode infor-
mar se a recuperação é a 
alternativa correta com a 
análise do caso específico e 

Black Friday: como comprar com 
segurança e evitar fraudes?

sobre a empresa, inclusive processos ativos contra 
ela. Reclame Aqui e Ebit também são dois sites de 
consulta de histórico sobre a loja; 

 4) Fique atento ao design do e-commerce - Si-
tes com poucos produtos, ofertas de produtos e 
lançamentos com preços duvidosos e com final 
apenas .com, tendem a ser empresas fantasmas 
que captam o pagamento do consumidor e desli-
gam a loja dias depois. Se o site não possuir um 
CNPJ no rodapé ou um telefone de atendimento, 
além de ter essas características anteriores, evite 
comprar nele, pois pode acabar caindo em um 
golpe comum nessas épocas do ano. 

(*) - É VP de vendas da Vtex e presidente da Associação Brasileira de 
E-commerce Cross-Border, é empreendedor serial do mercado digital desde 

2006 e fundador de 4 empresas (www.vtex.com). 

40% das pessoas têm receio em comprar pela internet por medo 
em relação às fraudes online.
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Ana Letícia Feijó (*)

Conversar sobre qualidade sem-
pre gera confusão de definições e 
isso é totalmente esperado

O significado de qualidade é 
relativo ao objeto tratado e à per-
cepção de quem define. 

Como você explica o que é 
qualidade no trabalho? Como 
percebe essa qualidade no seu 
departamento, e no serviço dos 
colaboradores da empresa? Esse 
artigo é sobre tudo isso! O que é 
qualidade?

Uma boa relação que podemos 
fazer para tornar o conceito de 
qualidade um pouco mais tangível 
no contexto que vamos tratar aqui 
é relacioná-lo com o conceito de 
excelência. Pois aqui queremos 
falar sobre sucesso, e então, quan-
do falamos sobre uma entrega de 
qualidade, não queremos dizer 

que foi entregue exatamente o 
esperado, mas que atendemos à 
expectativa do cliente.  

Quando falamos de uma entrega 
de qualidade queremos dizer que 
foi uma entrega com excelência, 
que encanta nossos clientes, supe-
ra suas expectativas e faz nascer 
um relacionamento de confiança. 
É desse tipo de qualidade que que-
remos falar aqui. É essa qualidade 
que caminha lado a lado com o 
sucesso e nos faz ter o destaque, 
que nos diferencia da camada 
mediana. Quando trabalhamos 
focados em ter uma atuação de 
excelência o sucesso é inerente, 
pois performance, resultado e 
satisfação do cliente irão fazer 
parte do dia a dia. 

É importante que o profissional 
que almeja sucesso faça da quali-
dade um conceito presente no seu 

dia a dia, sempre se questionando 
e fazendo a melhor entrega pos-
sível com os recursos que tem, 
no tempo que tem.  Para os pro-
fissionais de RH e DP, pensar na 
qualidade pode ter até três focos: 
a qualidade da rotina do departa-
mento, a qualidade dos serviços 
prestados aos colaboradores da 
empresa e a qualidade da empresa 
para o consumidor final. 

A qualidade precisa ser conta-
giosa dentro de uma organização 
e uma de suas maiores inimigas 
é a zona de conforto. Quando al-
mejo sucesso preciso que todos os 
processos que impactam no meu 
trabalho tenham o mesmo nível 
de qualidade, por isso, “fazer só o 
meu” não basta. Preciso exercer 
o lócus de controle e impactar 
positivamente todos os processos 
que estão à minha volta. 

Aquela velha frase que muitas 
vezes ficamos tentados a dizer 
“eu avisei que iria dar errado” 
precisa ser substituída por um 
pensamento que puxe a respon-
sabilidade, faça todos entenderem 
que quando vejo o problema, ele 
também é meu, pois meu sucesso 
está ligado à excelência do meu 
trabalho, que é diretamente im-
pactado por todos da organização.  

Uma das formas de evoluir com 
esse pensamento é aderir a grupos 
de normas técnicas que estabele-
cem modelos de gestão da qualida-
de para organizações e segurança 
da informação. Exemplos dessas 
normas são as ISO 9001 e 27001 
que, quando implementadas, 
fortalecem a atuação da empresa 
com o foco em excelência, como é 
o caso do Consignet, por exemplo, 
que possui ambas as certificações.

Imagine a situação: o comercial 
busca qualidade em seu trabalho, 
mas a equipe de desenvolvimento 
não está preocupada com isso e 
produziu um sistema com vários 
erros. Você acha que o cliente irá 
separar as situações na hora de 
julgar a qualidade? Muito possi-
velmente ele não irá pensar de 
maneira separada, mas sim julgar 
o processo como um todo como 
de má qualidade. 

Um bom medidor para você 
aferir se seu trabalho foi feito com 
excelência e tem qualidade é o 
orgulho. Você sente orgulho das 
suas entregas? Caso essa resposta 
seja positiva muito provavelmente 
suas entregas são de qualidade e 
você está traçando o caminho para 
o sucesso. 

(*) - É Analista de Qualidade e Processos do 
Consignet.

O que é qualidade e como ela interfere na entrega com excelência?

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

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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: ANDERSON LUIS CABRAL VIEIRA, estado civil solteiro, profissão 
corretor de imóveis, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (06/07/1992), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Pedro Vieira 
e de Regina Celia 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 Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Gildevaldo Mauricio do Nascimento Filho e de Ana 
Claudia de Araújo.

O pretendente: JANDERSON BORGES FERREIRA, estado civil divorciado, profissão 
soldador, 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 domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eronides Ferreira de Melo e de Maria 
Aparecida de Matos Melo.
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