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A pandemia pegou todo mundo de surpresa e, diante da necessidade 
de cumprir duras medidas de isolamento social, empresas de todos 
os portes e segmentos viram no home-office a única alternativa para 
manter as atividades com segurança para seus colaboradores. No en-
tanto, a falta de planejamento na adoção de novas regras de trabalho 
resultou em um aumento de 270% no número de ações trabalhistas 
em 2020, em relação ao mesmo período de 2019, segundo registro das 
Varas do Trabalho.    

Ações trabalhistas disparam por causa do home-office
De revistas e portais especializados aos cadernos de economia e 

finanças da grande imprensa, o PIX – sistema de pagamento instan-
tâneo criado pelo Banco Central – tem sido um dos assuntos mais 
discutidos no mercado brasileiro ao longo dos últimos meses e promete 
ser uma importante alternativa para as transações que movimentam 
o ambiente de consumo do país. O PIX já conta com mais de 1 milhão 
de consumidores e chaves cadastradas no novo sistema, de acordo 
com dados da entidade do início do mês de outubro.   

Como o PIX pode contribuir para relações de negócios?

A pandemia gerou um grande impacto para nossos sistemas. Forçou 
sociedades, governos, empresas e indivíduos a repensar inesperada-
mente práticas e processos de longo prazo – inclusive em áreas básicas 
como e onde trabalhamos, ensinamos, aprendemos, vivemos e inte-
ragimos. Em nossas vidas, é difícil pensar em um evento singular que 
causou tantos transtornos em tão pouco tempo. E o impacto continua 
a evoluir com as coisas se movendo tão rapidamente que nem sempre 
podemos prever ou controlar incidentes, eventos não-programados 
ou catástrofes. Nosso mundo digital tem sido a interface, o meio, para 
absorver e reduzir as ondas de choque.    

Adaptando-se ao novo normal da cibersegurança

Foto de SevenStorm JUHASZIMRUS no Pexels

Negócios em Pauta

Importações para 2021
A.P. Moller-Maersk, investidor bilionário no Brasil e 

maior empresa de logística integrada do mundo, divulgou 
novo relatório do comércio e apresentou números mais 
otimistas para 2021. O relatório prevê um crescimento 
de 3,5% nas exportações e de 7% nas importações neste 
ano. A líder global no transporte marítimo de contêineres 
está focada em ampliar a operação no Brasil e em expandir 
a movimentação de carga pela via terrestre, aérea e por 
cabotagem. De acordo com Julian Thomas, presidente do 
grupo Maersk no Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, 
a expectativa para 2021 é de muito otimismo. “A meta é 
crescer cerca de 20% em faturamento por conta do plano 
de expansão dos serviços logísticos no país e ampliar essa 
oferta para um tremendo portfólio de clientes que usam 
nossos navios”.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: prconsultingamericas.com/reprodução

News@TI

Evento "Quintas de Soluções Tecnológicas 
para a Indústria de Alimentos"

@Os encontros online apresentarão soluções tecnológicas e 
ferramentas inovadoras para o setor voltadas a bio soluções, 

equipamentos e óleos & gorduras. Neste mês, em três quintas-
-feiras consecutivas (14, 21 e 28), das 10h às 12h, a Associação 
Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães 
& Bolos Industrializados (ABIMAPI), realizará as "Quintas de 
Soluções Tecnológicas para a Indústria de Alimentos", encontros 
online voltados para a indústria e fornecedores. O objetivo com 
a iniciativa é de gerar às empresas uma oportunidade única de 
ter acesso ao que há de mais moderno para o setor, com as me-
lhores soluções tecnológicas e ferramentas para a indústria de 
alimentos, além de debater as necessidades e anseios do setor. 
Inscrição e programação completa: https://www.abimapi.com.br. 

 Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução: https://abimapi.com.br/agenda-detalhe.php?id=NjE4

Da descoberta de um novo vírus 
letal ao impacto nas compras 
online, o início da pandemia no 
Brasil trouxe novas experiências. 

Diante do isolamento social, os brasileiros 
foram obrigados a encontrar diferentes for-

mas para manter seus hábitos e atender às novas 
necessidades que surgiam com esse momento 
atípico do mundo e o e-commerce se destacou. 

  
De acordo com pesquisa realizada pela Criteo, 

empresa global de tecnologia que fornece publi-
cidade confiável e impactante a profissionais de 
marketing, 56% dos consumidores brasileiros 
pesquisados afirmaram que compraram em ca-
nais de e-commerce pela primeira vez durante 
o pico da COVID-19; além disso, 94% preten-
dem continuar comprando nas lojas online que 
descobriram nesse período. No Brasil, podemos 
esperar uma transformação digital acelerada. 

  
Por necessidade, o hábito de comprar online 

ganhou destaque entre os consumidores bra-
sileiros. A tendência, que antes da pandemia 
esperava-se que iria levar anos para acontecer 
no país, foi alcançada em meses. De acordo com 
outro estudo da Criteo, 67% descobriram pelo 
menos uma nova forma de consumo que preten-
dem continuar usando na fase pós-coronavírus. 
Comprar produtos pela internet, pedir comida 
por delivery e fazer compras por apps estão 
entre os principais comportamentos adotados 
pelos consumidores. 

  
Com a digitalização, a Black Friday deste ano 

também marcou forte presença no e-commerce. 
Mundialmente, de acordo com os dados mais 
recentes da empresa de tecnologia, houve um 
crescimento de 139% nas compras online em 
relação a outubro de 2020. 

  
“Depois de 2020, as marcas não conseguirão 

sobreviver se não estiverem online para contato. 
Se o consumidor precisar, ele deve conseguir 
contatar a empresa de qualquer maneira, seja de 
formas simples como por e-mail ou WhatsApp. 
Mas a presença online é essencial. E não é ne-
cessário que o comerciante venda por meio de 
um site tradicional, mas pode explorar outras 
formas - por exemplo, o social commerce”, afir-
ma Tiago Cardoso, diretor geral para a América 
Latina da Criteo. 

Transformação Digital: comércio 
eletrônico deve continuar crescendo

  Formas de pagamento “sem toque” - De 
acordo com estudo do Plano CDE realizado 
pelo Banco Pan no início de 2020, cerca de 
¾ dos brasileiros com renda familiar mensal 
de até R$ 10.000 usam suas contas bancárias 
menos de uma vez por mês. Ainda assim, 
existe um percentual de pessoas que não 
têm conta em banco – mais representativo 
entre a população com renda mensal de até 
R$ 4.999,00. 

  
Apesar dessa desigualdade, que pode excluir 

alguns consumidores do ambiente exclusi-
vamente online fortalecido pela pandemia, 
novidades como o pagamento pelo WhatsApp 
e opções de pagamento pelas carteiras digi-
tais facilitarão essas transações. No início da 
pandemia, muitas marcas brasileiras - grandes 
e pequenas - viabilizaram a opção de compra 
com um consultor pelo WhatsApp. 

Novas “experiências sem toque”, como os 
QR codes, também forçarão os varejistas a se 
adaptar a esse novo comportamento de consu-
mo, já que facilitam a experiência de compra do 
consumidor. De maneira geral, o crescimento 
exponencial do e-commerce continuará - e a 
digitalização constante possibilitará uma maior 
participação da população brasileira neste 
modelo de compra online. 

  
Novos eventos com descontos - Diante das 

boas experiências nas compras virtuais, com a 
facilidade e praticidade do comércio online, os 
novos consumidores digitais continuarão ativos 
em 2021. Ao mesmo tempo, o consumo nas lojas 

físicas não vai acabar, mas ficará mais focado 
em experiências relevantes. 

Segundo participantes de um estudo da Cri-
teo, 69% dos brasileiros sentem falta de fazer 
compras fisicamente e o ideal para o varejo 
neste ano é saber trabalhar cada vez mais com 
estratégias de vendas omnichannel. Também 
mostram que mais varejistas vão querer criar 
seus próprios eventos de compras para impul-
sionar as vendas em 2021 - seja online ou offline 
- como uma forma de alcançar o sucesso em 
vendas e envolvimento do consumidor. 

 
Setor de viagem em recuperação - Além 

disso, as viagens tendem a voltar gradualmente 
ao normal. Dados da empresa mostram que a 
procura por viagens aumentou 32% na semana 
anterior ao último Dia das Crianças, graças à 
redução das medidas de isolamento em algumas 
cidades. O aumento na semana de 4 a 11 de 
outubro foi superior aos 21% registrados no 
mesmo período de 2019. 

Além disso, na Black Friday de 2020, as com-
panhias aéreas no Brasil tiveram um aumento 
de 504% no tráfego do site e 217% nas reservas 
de voos em comparação com as duas primeiras 
semanas de agosto.  “Os voos domésticos come-
çaram a dobrar nos últimos meses e semanas. 
E esperamos que essa tendência continue aqui 
no Brasil. Com o tempo, teremos que viajar de 
avião, não só de carro, e certamente as pessoas 
vão preferir ficar por perto em vez de viajar para 
o exterior”, completa Tiago Cardoso. 

 
Fonte e mais informações: (www.criteo.com.br).  
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 úNICA CONSTANTE AgORA é A MuDANçA

COMO CRIAR uMA NOvA CuLTuRA 
EMPRESARIAL NA PRáTICA

    Leia na página 6

Exportações do agronegócio
As exportações do agronegócio bra-

sileiro alcançaram US$ 100,8 bilhões 
em 2020. A marca, segunda melhor da 
história, representou um crescimento 
de 4% em relação à 2019, quando as 
vendas externas chegaram a US$ 97 
bilhões, de acordo com dados da Secex 
compilados pelo Insper. Complexo soja, 
carnes, açúcar, café e algodão foram 
os principais destaques positivos da 
balança do setor no ano passado. Houve 
queda nos embarques de celulose, 
milho, fumo e laranja.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-criar-uma-nova-cultura-empresarial-na-pratica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-12-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-12-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/deusa-da-liberdade-esta-com-vergonha/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-grande-choque-digital-adaptando-se-ao-novo-normal-da-ciberseguranca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/numero-de-acoes-trabalhistas-dispara-em-270-por-causa-do-home-office/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-o-pix-pode-contribuir-para-novas-relacoes-entre-empresas-e-consumidores/
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Deusa da Liberdade 
está com vergonha

Apaga-se uma tocha. 

Erguida na mão di-
reita da Estátua da 
Liberdade, o símbolo 

plantado no rio Hudson 
há 135 anos para iluminar 
o ideário da democracia 
americana recebeu uma 
carga de lama que acabou 
respingando sobre a De-
claração da Independência 
dos Estados Unidos, que 
a deusa romana Libertas 
segura não mão esquerda. 
6 de janeiro de 2021 ficará 
na história norte-americana 
como o mais triste dia de 
sua trajetória democrática. 

A deusa está com vergo-
nha.

Nessa fatídica data, o 
Capitólio, sede da Câmara 
dos Representantes e do 
Senado, conhecido por ser 
um dos lugares mais guarda-
dos do planeta, foi invadido 
por manifestantes açulados 
pelo (nada mais, nada me-
nos) chefe do Executivo, o 
republicano Donald Trump, 
inconformado por ter perdi-
do a eleição para o democra-
ta Joe Biden. 

A tocha apagada pela 
torpeza do chefe de Estado, 
o mais tosco político que 
já habitou a Casa Branca, 
infelizmente terá conse-
quências sobre as demo-
cracias do planeta, cujos 
protagonistas podem, mais 
cedo ou mais tarde, querer 
imitar a índole autoritária 
do bilionário americano. 
Não há como deixar de 
lembrar a pena do brilhante 
advogado francês Alexis 
de Tocqueville que, aos 27 
anos, escreveu em 1832 
um dos mais belos livros do 
século XIX, A Democracia 
na América, depois de ter 
passado uma temporada 
nos EUA para conhecer o 
sistema judiciário. 

Assim registrava o espírito 
público que viu: “quando 
os povos ainda são simples 
nos seus costumes e firmes 
nas suas crenças, quando a 
sociedade repousa suave-
mente sobre uma ordem de 
coisas antigas, cuja legitimi-
dade nunca é posta em dú-
vida, vê-se reinar esse amor 
instintivo pela Pátria...amor 
que tem a sua fonte prin-
cipal naquele sentimento 
irrefletido, desinteressado 
e indefinível que liga o co-
ração do homem aos lugares 
onde nasceu”.

E o que pode explicar o 
terrível episódio que tirou a 
vida de cinco pessoas, obri-
gou senadores e deputados 
a ficarem de cócoras, permi-
tindo que a matilha de cães 
furiosos depredasse móveis 
e espaços, chegando alguns 
a ocupar a mesa central do 
comando parlamentar? A 
ambição desmesurada. Cito 

em um dos meus livros o 
pensamento do cientista 
político Robert Lane que, 
em Political Life, explica 
como o excesso de ambição 
pelo poder funciona como 
um bumerangue. 

Diz: "A fim de ser bem-
-sucedida em política, uma 
pessoa deve ter habilidades 
interpessoais para estabe-
lecer relações efetivas com 
outras e não deve deixar-se 
consumir por impulsos de 
poder, a ponto de perder 
o contato com a realidade. 
A pessoa possuída por um 
ardente e incontrolável 
desejo de poder afastará, 
constantemente os que a 
apoiam, tornando, assim, 
impossível a conquista do 
poder".

Com o maior sistema 
democrático do planeta, 
como é reconhecido, os 
Estados Unidos acabam de 
ver ameaçada esta posição, 
eis que não faltarão aqueles 
dispostos a fazer maléficas 
comparações. Um senador 
republicano, atentem bem, 
chegou a dizer que o país 
dava o mesmo exemplo de 
uma “República de bana-
nas”. 

Os europeus estão escan-
dalizados. 

A França, que fez a doação 
da Estátua da Liberdade aos 
EUA, aduz que o símbolo 
mais visível da democracia 
americana, seu presente 
fincado no porto de Manhat-
tan, em Nova Iorque, já não 
será visto como imaculado, 
sagrado, imune às pedradas 
das hordas radicais. Boris 
Johnson, do Reino Unido, 
que parecia conservar cer-
ta amizade com Trump, 
chamou o episódio “uma 
vergonha”. Ângela Merkel, 
da Alemanha, ficou “triste 
e furiosa”.

Já o nosso Chefe de Es-
tado garante que a cena 
da invasão ao Congresso 
americano, caso o voto im-
presso não seja instituído, 
pode ocorrer por aqui. E, 
sem provas, voltou a dizer 
que a eleição nos EUA foi 
fraudada. “Mortos vota-
ram, foi uma festa lá.” Ora, 
nenhuma Corte americana 
viu fraude. Trump, que tem 
menos de duas semanas 
no poder, ficou isolado dos 
próprios correligionários. E 
não contou com a simpatia 
das Forças Armadas para 
sua tentativa de golpe.

Por nossas plagas, nossas 
Forças pautam-se por uma 
agenda profissional, fazen-
do lembrar o preceito: “dai 
a César o que é de César e 
a Deus o que é de Deus”.

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor político 
e de comunicação Twitter@

gaudtorquato. Acesse o blog (www.
observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Três motivos para as agências 
de comunicação 

implementarem o home office 
O tema Coronavírus está entre os mais comentados no mundo, seja nos noticiários, redes sociais ou nas 
conversas do dia a dia.

fREEPIK

entrega do que foi combinado. Por isso, 
a organização é o ponto chave e não a 
presença física. 

3 - Nossa equipe não precisa de 
um lugar físico para se reunir: acre-
dite ou não, muitas agências enfrentam 
problemas de falta de comunicação 
interna, o que prejudica o trabalho em 
equipe. Algumas estratégias podem 
ser utilizadas para unir a equipe e não 
apenas colocá-las no mesmo espaço 
físico. Entre as opções está a utilização 
de alguns apps de Comunicação, como 
o Hangouts do Google, Google Drive - 
para a equipe compartilhar os arquivos 
e conseguir acesso de qualquer com-
putador, em qualquer lugar -, Dialog 
uma ferramenta corporativa que tem 
“cara” de rede social e gerenciadores 
de tarefas, como o Todoist e o Trello, 
que é baseado na metodologia Scrum. 
Com as ferramentas encontradas no 
mercado atualmente, essa tendência 
de home office será cada vez mais uma 
realidade.

(*) É jornalista e sócia-fundadora da Comunica PR, 
agência de Relações Públicas.

garantir também um ambiente com todo 
o suporte necessário - telefone, compu-
tador e internet. Mas todas as atividades 
podem ser realizadas de casa e com 
uma gestão completa da organização de 
tempo. Adotando medidas como listas 
diárias, planejamento, agenda de tare-
fas e compromissos, checklist de suas 
tarefas, definindo o que é prioridade, 
é possível realizar todas as atividades 
com eficiência e no prazo.

2 - Menos horas no trânsito, mais 
qualidade de vida: quem trabalha 
em agências de comunicação sabe que 
temos um cronograma de atividades, 
pautas e temas para seguir, e que exis-
tem horários e momentos que todo o 
planejamento já foi cumprido. Muitas 
vezes, perdemos horas para chegar no 
escritório e também terminamos nossas 
atividades antes do esperado. Mesmo 
assim, ainda é preciso ficar “fazendo 
hora” - o que prejudica o desempenho 
do colaborador e não é necessário. Hoje, 
muitas empresas trabalham com en-
tregas e flexibilidade, não importa que 
hora o colaborador chegue na agência 
ou o local em que trabalha, mas sim a 

Maria Carolina Martins Rossi (*)

A preocupação com a Covid-19 
impôs home office em uma série 
de empresas, porém, no caso das 

agências de comunicação esse cenário 
é bem diferente. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) , trabalhar em casa ou 
até mesmo em outros espaços, como o 
coworking, cresceu 21,1% entre os anos 
de 2017 e 2018. Mas quem vive a rotina 
das agências, muitas vezes, ainda tem 
que ir ao escritório todos dias, mesmo 
sabendo o quanto nosso trabalho pode 
ser remoto. 

O dia a dia na agência exige mui-
tas atividades que podem ser feitas 
de qualquer lugar do mundo, desde 
que haja internet. Grande parte das 
funções realizadas acontecem com 
a ajuda de um computador e uma 
boa organização de tempo para lidar 
com as demandas exigidas. A agenda 
do Relações Públicas, por exemplo, 
envolve uma comunicação 360º, com 
diversos clientes, jornalistas e serviços, 
como assessoria de imprensa, branded 
content, treinamento e palestras, endo-
marketing, mídias sociais, consultoria 
de comunicação, análise de reputação, 
storytelling e gestão de crise, e todas 
essas funções são realizadas na maioria 
das vezes pelo computador. Mas porque 
ainda exigem a nossa presença nas 
agências e controlam nossos horários? 

Para desmistificar esse assunto e aca-
bar com o préconceito ao home office, 
listo três benefícios dessa modalidade 
de trabalho. Confira: 

1 - Nosso ambiente de trabalho 
é o computador: o trabalho de um 
PR acontece primordialmente na in-
ternet. Normalmente, o espaço físico 
pode funcionar para reunir a equipe e 

News@TI
PUC-SP prorroga inscrições para especialização 
e MBA e oferece três cursos novos

@Estão abertas as inscrições para os cursos de especialização e 
MBA da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

-SP), com desconto de 20% em todas as mensalidades para quem 
se inscrever até 20/01. São oferecidas diversas opções em áreas 
como Direito, Economia, Educação, Comunicação, Artes, Ciências 
Humanas, Saúde e Línguas. Neste ano, a Universidade oferece três 
especializações novas: Transformação Digital, Mobilidade Urbana: 
Projeto e Gestão Sustentável e Museologia, Cultura e Educação 
(https://www.pucsp.br/pos-graduacao/especializacao-e-mba/
inscricoes-abertas?_ga=2.186081834.266258857.1609766701-
1674156597.1589892819).

Startup recebe mais de R$ 2,5 milhões em 
sua primeira rodada de investimento

@A escassez de profissionais qualificados, ou mesmo a dificuldade de 
encontrar esses talentos, acabam demandando muito tempo e energia 

dos recrutadores, sendo uma dor latente do RH brasileiro. É aí que entra 
em campo a Intera, HRtech de recrutamento digital, que se tornou em 
pouco tempo o braço estratégico de grandes empresas da nova economia. 
A startup foi fundada em 2018 em Salvador, na Bahia, por uma mulher: 
Paula Morais, que foi responsável por empreender o primeiro marketplace 
de aluguel de itens no Brasil. Foi coordenadora de recrutamento na Sanar, 
e chegou a ter uma escola de tecnologia que formava desenvolvedores 
web. Ao lado dela, dois cofundadores: Augusto Frazão, CEO, e Juliano 
Tebinka, CTO, ex-Madeira-Madeira (https://byintera.com/).

ricardosouza@netjen.com.br

A everis, consultoria de Negócios e TI do 
Grupo NTT Data, presente em 17 países, 
e a Digital Innovation One, plataforma de 
educação contínua em desenvolvimento de 
software que conecta talentos com o mer-
cado de trabalho, lançam, agora em janeiro, 
um programa de aceleração na formação 
de profissionais na área de engenharia de 
dados, no qual especialistas compartilharão 
conhecimentos em temas avançados de 
tecnologias emergentes do mercado, como 
Spark, Kafka, Hadoop, Scala.

São 3.000 bolsas de estudos, sendo que 
os estudantes que se destacarem poderão 
ser contratados pela everis para atuar nos 
escritórios de São Paulo, Florianópolis, 
Rio de Janeiro e Uberlândia, presencial ou 
remotamente.

Para os interessados em participar da 
aceleração, é necessário inscrever-no link 
(https://digitalinnovation.one/aceleraco-
es/aceleracao-global-dev-4-everis?utm_
source=pr&utm_campaign=aceleracao-
-global-dev-4-everis&utm_medium=pay) . 
No ato da inscrição, os candidatos passarão 
por um desafio classificatório online com o 

3.000 bolsas de estudos gratuitas para recrutar novos 
talentos na área de tecnologia em dados

contexto, estamos investindo em novos 
talentos, que estejam interessados em 
inovar e desenvolver uma carreira em uma 
dinâmica empresa como a nossa. Para isso, 
a parceria com a Digital Innovation One tem 
sido chave para a aceleração no desenvolvi-
mento e aperfeiçoamento de profissionais 
brasileiros, em especial em um momento 
econômico como esse", afirma Ricardo 
Neves, CEO da everis Brasil.

Para Iglá Generoso, CEO da Digital In-
novation One, o programa de aceleração 
da everis garante oportunidades para 
desenvolvedores e desenvolvedoras que 
buscam avançar na carreira de dados. "A 
everis é reconhecida globalmente pela 
grande experiência em projetos de Big Data 
e Inteligência Artificial. Estar com grandes 
especialistas que vivenciam na prática os 
desafios de projetos de engenharia de dados 
é uma excelente oportunidade para apren-
der mais rápido e acelerar as conquistas 
profissionais."

Para participar do programa e se conectar 
com outros profissionais da área de dados, 
basta se inscrever gratuitamente
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objetivo de nivelar os conhecimentos reque-
ridos para participar do programa.

Depois da aprovação no desafio classifica-
tório, os participantes terão a oportunidade 
de fazer uma imersão com profissionais da 
everis que atuam diariamente em projetos 
de big data, inteligência artificial, ciência de 
dados, business intelligence, entre outros, 
em grandes clientes.

"Estamos em franca e muito rápida expan-
são de nossas operações no Brasil, auxiliando 
nossos clientes em sua transformação digital, 
com agilidade, eficiência e segurança. Nesse 

Shopping virtual conecta indústrias da moda a 
revendedores de todo o país

O Moda Online é um novo shop-
ping virtual que conecta a indústria 
da moda a revendedores e oferece 
um mix de marcas e produtos, 
que vão de roupas e acessórios a 
calçados, com vendas exclusivas 
por atacado. Tudo para atender à 
demanda do mercado de moda no 
Brasil e ajudá-lo a escalar o seu 
negócio. “O modelo tradicional 
de compras de moda já não estava 
mais atendendo às necessidades 
nem das marcas, nem dos consu-
midores. Longas viagens, desgaste 
físico, fraudes e custos altos eram 
pontos que queríamos eliminar, 

fazendo com que vários produtos, 
de diferentes marcas, estivessem 
acessíveis na tela do computador 
ou celular dos compradores”, 
afirma Nathan Moojen, fundador 
e CEO do Moda Online. Para as 
indústrias, a plataforma (https://
modaonlinemarketplace.com.br/) 
oferece diversas vantagens, como a 
isenção de mensalidades e investi-
mento inicial, apenas com comissão 
sobre as vendas feitas no site. Além 
disso, dispõe de atendimento e 
assessoria a todos os clientes e um 
link de acesso direto aos produtos 
exclusivos de cada marca.



www.netjen.com.br
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a indústria da saúde. Trata-se da Mediflix Brasil um canal que oferece, 
gratuitamente, cursos, aulas, palestras e simpósios, com alguns dos 
maiores especialistas da medicina, selecionados criteriosamente. O 
modelo é único, no formato aulas médicas gratuitas. A ideia é transmitir 
conhecimento científico atual e de qualidade. E, apesar do público alvo 
ser formado por médicos, a população em geral, atendida por eles, passa 
a ser a maior beneficiada na ponta do processo. Essa nova plataforma 
já possui mais de 16 mil usuários, de cerca de 60 especialidades da 
medicina. Saiba mais em: (https://mediflix.com.br).

E - Expectativa para 2021
Com a chegada de um novo ano é importante analisar o que passou, 
especialmente por conta das crises e incertezas que se intensificaram 
com a pandemia do novo Coronavírus. Para repensar as estratégias para 
o desenvolvimento do seu negócio, a Consultoria Global LHH realiza o 
webinar gratuito “ICEO Series: Tendências, Desafios e Oportunidades 
que 2021 Apresentará aos Líderes e Negócios”, amanhã (13), às 19h. 
Objetiva discutir as expectativas para este ano e os aprendizados de 
2020, reunindo líderes, como o CEO da Leão Alimentos & Bebidas, Dirk 
Schneider, e o CEO da Cosan, Luis Henrique Guimarães. A mediação 
será realizada pela Líder da Prática ICEO na LHH, Irene Azevedo. Os 
interessados podem se inscrever no link (https://bit.ly/3bjtFQX). 

F - Self Storage 
O mercado de self storage, responsável pelo armazenamento de itens 
pessoais e corporativos e apoio para e-commerce e logística, segue am-
pliando sua atuação no mercado brasileiro. É o que aponta o 4º Censo de 
Self Storage da Brain Inteligência Estratégica, realizado pela Associação 
Brasileira de Self Storage. O número de boxes no Brasil saltou de 60 mil 
no final de 2019 para mais de 82 mil no terceiro trimestre de 2020. E o de 
operações também cresceu, passando de 188 para 255 no mesmo período. 
Do quarto trimestre de 2019 para cá, o preço médio do metro quadrado 
dos boxes no Brasil subiu sete pontos percentuais, com valores a partir 
de R$ 70 o metro quadrado. A alta nos preços foi puxada pelo aumento na 
procura, na representatividade e nos preços dos boxes de até três metros 
quadrados nos últimos meses.Mais informações: (www.asbrass.com.br).

G - Saques em Dinheiro
Em pouco mais de um ano de operação, a solução Saque Digital, que 
permite às pessoas sacar dinheiro da conta por meio de QR Code ou 
Token na rede do Banco24horas da TecBan, acumulou mais de R$ 3,1 
bilhões de volume sacado. Com transações a partir de julho de 2019, a 

A - Vida Profissional 
Um total de 236 jovens que cumprem medida socioeducativa de interna-
ção em 59 centros da Fundação Casa, localizados em 29 municípios no 
Estado de São Paulo, participam dos processos seletivos, para o primeiro 
semestre de 2021, das Escolas Técnicas (Etecs) e das Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) do Centro Paula Souza. Por meio da formação técnica 
e tecnológica, eles e elas almejam a inserção no mercado de trabalho. 
São 193 jovens inscritos nos cursos técnicos das Etecs e outros 43 vão 
tentar vagas nos cursos superiores de tecnologia. Na cidade de São Paulo, 
são 48 adolescentes, de ambos os sexos, internados em 18 centros que 
foram inscritos. Desses, 37 tentam vagas nas Etec, enquanto 11 estão 
inscritos para a seleção das Fatecs (www.fundacaocasa.sp.gov.br).   

B - Mausoléu de Augusto 
Após décadas de esquecimento, o Mausoléu de Augusto, obra-prima dese-
jada pelo primeiro imperador de Roma para abrigar seus restos mortais e 
que se localiza no famoso Campo de Marte, reabrirá suas portas ao público 
no dia 1º de março, com entrada gratuita até 21 de abril, data em que a 
“cidade eterna” celebra sua fundação em 753 a.C. O monumento, que está 
fechado há 80 anos, é a maior tumba circular do mundo e foi construído 
em 28 a.C. perto das margens do rio Tibre. A restauração do local teve 
duração de 14 anos e custou 10 milhões de euros. O site oficial para fazer 
reservas está em funcionamento. As visitas serão organizadas de acordo 
com os regulamentos das autoridades sanitárias contra a pandemia da 
Covid-19. Saiba mais em (https://www.mausoleodiaugusto.it/en/).

C - Jovens na Tecnologia
A Qintess, fornecedora de soluções de tecnologia reconhecida como uma 
das 100 empresas mais inovadoras do País, está lançando a Academia No-
vos Mundos, que vai formar jovens de grupos minoritários para conquistar 
seu primeiro emprego no setor de tecnologia da informação. A academia 
objetiva promover a diversidade por meio da inclusão de jovens em situa-
ção de vulnerabilidade social no mercado formal de trabalho na função de 
agente de atendimento de TI. Os selecionados terão acesso a módulos que 
envolvem ensino vocacional e plataformas tecnológicas. Os treinamentos 
contarão com o acompanhamento e suporte de uma equipe capacitada e 
dedicada durante o período de aprendizado. Aos que tiverem interesse em 
se candidatar, poderão fazer em: (br.qintess.com/academia-novos-mundos).

D - Medicina sem Fronteiras
Uma nova e exclusiva plataforma de comunicação, com foco na informa-
ção e no ensino especializados, voltada para médicos, vai movimentar 

solução acumulou mais de R$ 3 bilhões sacados via QR Code e outros 
R$ 19,5 milhões por meio do Token. Os usuários realizaram mais de 
10 milhões de transações utilizando o recurso. Para efetuar o saque, o 
usuário seleciona a opção Saque Digital na tela do Banco24Horas e ao 
digitar o CPF é possível introduzir o código recebido no celular (token) 
ou aproximar o QR Code na tela do caixa para liberar o dinheiro, sem 
a necessidade de nenhum cartão. A transação começa no smartphone 
e termina no caixa eletrônico, com o acesso às cédulas. Saiba mais: 
(https://tecban.com.br/).

H - Rede Sem Fio 
A Santos Port Authority (SPA) lançou edital de chamamento público 
para recebimento de doação de projetos e estudos técnicos para a 
subsidiar a eventual implantação de rede sem fio de longo alcance do 
tipo LoRa (Long Range) para aplicação em IoT (Internet das Coisas) 
no Porto de Santos. Interessados terão trinta dias para solicitar autori-
zação para participar do processo. Para a SPA, possibilitar a facilitação 
de redes públicas ou compartilhadas com o uso de tecnologias como 
IoT é estratégico para a administração do Porto de Santos, pois otimiza 
a logística portuária dando eficiência, segurança, velocidade, precisão, 
conectividade e redução de custos. O edital do chamamento público0 
está disponível em: (http://www.portodesantos.com.br/wp-content/
uploads/Edital-Chamamento-Publico-LORA-IOT1.pdf). 

I - Illy em Sampa
A empresa italiana illycaffè acaba de  inaugurar sua primeira loja con-
ceito na cidade de São Paulo, a primeira também da América Latina. 
A unidade está localizada na rua Haddock Lobo,1497, nos Jardins, e 
promete uma imersão no mundo da marca. A abertura da loja conceito 
segue uma tendência mundial de expansão da empresa, com lojas pró-
prias e em sistema de franquias, algo que já acontece em vários países 
onde a illycaffè está presente. Além de refeições, a unidade também 
terá disponíveis os produtos de uso doméstico da marca: as xícaras 
icônicas exclusivas illy Art Collection, máquinas e cápsulas Iperespres-
so, cápsulas compatíveis, cafés em grão e moídos, além de acessórios 
exclusivos como as cafeteiras moka Pulcina e canecas térmicas, ambas 
desenhadas em parceria com a Alessi. 

J - O Brasil que Queremos
Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza e 
do Grupo Mulheres do Brasil, é a convidada do PNBE – Pensamento 
Nacional das Bases Empresariais, para o webinar “O Brasil que Que-
remos: Perspectivas para 2021”, no próximo dia 21, às 18h, ao vivo 
com transmissão pelo canal do YouTube da entidade. O PNBE é uma 
entidade empresarial não corporativa, apartidária e plural, de âmbito 
nacional, formada por empresários e empreendedores que lutam pelo 
fortalecimento da cidadania e aprofundamento da democracia nas 
diversas instâncias da nação, pela ética na política e amplo exercício 
dos direitos da cidadania no Brasil, e pelo desenvolvimento econômico 
com justiça social e preservação ambiental. Inscrições podem ser feitas 
através do e-mail (pnbe@pnbe.org.br).

O potencial do mercado 
latino americano da 
cannabis medicinal

A cannabis medicinal 
está cada vez mais 
consolidada ao redor 
do mundo, sendo uma 
atividade bilionária 
que atrai investidores 
de todo o globo

De olho no valor te-
rapêutico das subs-
tâncias extraídas da 

planta e nos benefícios para 
a saúde e bem-estar da po-
pulação, a América Latina 
também se movimenta para 
acompanhar os países desen-
volvidos nesse sentido. 

Recentemente, a Argentina 
legalizou o cultivo da cannabis 
com finalidade terapêutica, o 
Uruguai, que foi o primeiro 
país no mundo a regulamen-
tar a prática, implementou 
nova regulamentação fle-
xibilizando exportações, o 
Paraguai emitiu as primeiras 
licenças para produções inte-
gralmente verticalizadas no 
início de 2020 e a Colombia 
continua numa crescente em 
termos de tamanho de mer-
cado e produção de cannabis.

No Brasil, apenas a impor-
tação direta do produto aca-
bado e a produção interna por 
laboratórios farmacêuticos, 
a partir de insumos importa-
dos, é permitida. Entretanto, 
a legalização do plantio para 
produção de insumo no Brasil 
está em votação no Congres-
so, mas ainda sem previsão 
de quando essa questão será 
definida. 

A legalização da produção 
verticalizada seria um grande 
ganho para o país, já que, 
segundo projeção do The 
Global Cannabis Report, a 
indústria canábica atingirá 
cerca de US$ 6,6 bi na Amé-
rica Latina, em 2024. Ou seja, 
um mercado que já é grande, 
pode se tornar ainda maior 
e o Brasil não pode ficar de 
fora. A cannabis medicinal 
acumula pesquisas que apre-
sentam alto nível de evidência 
científica, principalmente em 
relação a certos transtornos 
neurológicos, esclerose múl-
tipla, ansiedade e dor crônica.  

Se considerarmos toda a 
população no país que sofre 
com dores crônicas, trans-
tornos de ansiedade, cân-
cer, transtorno do espectro 

autista, Alzheimer e outras 
demências, artrite reumatoi-
de e epilepsia, são cerca de 
48 milhões de pessoas que 
poderiam fazer uso dessa 
possibilidade terapêutica, em 
um país com 210 milhões de 
habitantes. Quando olhamos 
para toda a América Latina 
e Caribe, a ONU estima que 
há em torno de 656 milhões 
de habitantes a serem favo-
recidos. 

Além da quantidade de 
possíveis beneficiados e regu-
lamentações a favor da canna-
bis medicinal acontecendo na 
região, as condições de clima, 
relevo e expertise em cultivo 
são favoráveis. E, os países 
latino-americanos estão acos-
tumados com a fitoterapia, 
técnica que aplica plantas 
e vegetais para prevenção 
e tratamento de doenças. A 
produção de medicamentos 
à base da cannabis está ca-
minhando para os moldes 
farmacêuticos, o que facilita 
o controle de segurança e 
a padronização em todo o 
processo. 

Essas técnicas garantem 
altíssima qualidade, o que 
possibilita aos produtos lati-
no-americanos competir com 
a América do Norte e Europa, 
abrindo mercados e aumen-
tando as exportações. Os 
principais países do continen-
te Latino estão progredindo 
em relação ao uso da cannabis 
medicinal. A terapia à base da 
planta está deixando de ser 
um tabu em muitas regiões, 
abrindo possibilidades de 
tratamento para pessoas que, 
de fato, precisam. O mercado 
na região deve gerar ainda 
emprego, receitas e impostos. 

Em 2019, os Estados Uni-
dos, por exemplo, acumula-
ram mais de 200 mil empregos 
gerados no setor da Cannabis, 
desde a sua legalização, e 
quase US$ 2 bi de impos-
tos arrecadados. Apesar de 
atrasado em relação a outros 
países que já comercializam 
os produtos vindos da planta, 
o Brasil e seus vizinhos tem 
possibilidade de estar no 
mesmo patamar e ainda, de 
se tornar um dos principais 
players do setor no mercado 
internacional. 

 
(*) - É CEO da Ease Labs (https://

easelabs.store/).

Gustavo de Lima Palhares (*)

O presidente chinês Xi Jinping e o 
presidente eleito Joe Biden em 2013.

A resposta da China à pan-
demia do Coronavírus abriu 
seu caminho para se tornar 
a maior economia do mundo 
antes do final da década, de 
acordo com um novo relatório 
de um grupo de estudos do 
Reino Unido. A pandemia do 
Coronavírus e suas conse-
quências econômicas devem 
ajudar a China a superar mais 
cedo os EUA como a maior 
economia do mundo. 

Espera-se agora que Pequim 
ultrapasse os EUA até 2028, e 
não mais em 2033, apontou o 
Centro de Pesquisa Econômica 
e Empresarial (CEBR), um 
think thank britânico. “Espe-
ramos que a participação dos 
Estados Unidos no PIB global 
diminua a partir de 2021 e 
que o país seja eventualmente 
ultrapassado pela China como 
a maior economia do mundo”, 
apontou CEBR em um relatório 
anual. “Esperamos agora que 
isso aconteça em 2028, cinco 
anos mais cedo do que na 
edição anterior do ranking”.

O relatório detalha pro-
jeções de economia de 193 
países. O texto destacou que 
os países da Ásia foram mais 
bem-sucedidos ao lidar com 
a pandemia do que as nações 
europeias e os EUA. O rela-

Papa Francisco diz 
que tomará vacina 
anti-Covid

O papa Francisco afirmou, 
em entrevista ao canal italiano 
Mediaset, que tomará a vaci-
na contra a Covid-19 porque 
considera esse um ato ético e 
importante para parar com a 
pandemia. “Eu acredito que 
eticamente todo mundo deve 
tomar a vacina. É uma opção 
ética porque você aposta na 
sua saúde, na sua vida, mas 
também na vida dos outros”, 
ressaltou ao canal, em en-
trevista na noite do último 
sábado (9).

Francisco, que tem 84 anos 
e está no grupo de risco da 
doença, ainda confirmou que 
a vacinação no Vaticano come-
çará “na próxima semana” e 
que “eu também me inscrevi 
porque isso deve ser feito”. 

Segundo havia divulgado a 
Santa Sé, foram compradas 
doses da vacina contra o 
Coronavírus Sars-CoV-2 de-
senvolvida pela Pfizer e pelo 
laboratório BioNTech - que já 
vem sendo aplicada em toda a 
Europa, nos Estados Unidos, 
Canadá, Israel, entre outras 
nações. Foram adquiridas 10 
mil doses da BNT 162b. Serão 
imunizados tanto a Cúria Ro-
mana, como funcionários do 
Vaticano e pessoas atendidas 
pelo Fundo de Assistência 
Sanitária (ANSA).

A projeção para 2021 também foi reajustada, 
de 3,32% para 3,34%.

Com periodicidade se-
manal, o documento 
reúne informações 

dos principais indicadores 
da economia. O indicador 
ultrapassa o centro da meta 
de inflação, definida pelo 
Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN), de 4%. 

Contudo, se considerada 
a margem de 1,5 ponto 
percentual para cima ou 
para baixo, o índice, porém, 
permanece dentro da meta, 
já que pode variar de 2,5% a 
5,5%. A projeção para 2021 
também foi reajustada, de 
3,32% para 3,34%, voltando 
ao que era previsto na última 
semana de dezembro. Já o 
índice esperado para 2022 
e 2023 permaneceu inal-
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Mercado financeiro prevê queda 
do IPCA de 4,38% para 4,37%

O Banco Central (BC) baixou, pela segunda semana consecutiva, a estimativa do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA - a inflação oficial do país), de 4,38% para 4,37%, conforme indica o boletim 
Focus divulgado ontem (11)

Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi recalculada de 
3% para 3,25%. Quanto a 
2022 e 2023, a expectativa 
é de que seja de 4,5% e 6%.

O mercado financeiro 
atualizou de 4,36% para 
4,37% o valor referente à 
retração da economia em 
2020, mensurada a partir 
do Produto Interno Bruto 
(PIB), que resulta da soma 
de todas as riquezas do país. 
Quanto a este ano, a revisão 
foi de 3,40% para 3,41%. 
Para os anos de 2022 e 2023, 
manteve em 2,50%. Ainda 
segundo o boletim Focus, a 
cotação do dólar para 2021 
foi mantida em R$ 5,00. O 
valor estimado para 2022 é 
de R$ 4,90 (ABr).

terado, de 3,50% e 3,25%, 
respectivamente.

Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a 

taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal ins-
trumento usado pelo BC para 
alcançar a meta de inflação. 

China deve ultrapassar EUA como 
maior economia global em 2028

tório elogiou a “gestão hábil da 
pandemia” da China, em que 
a imposição de um lockdown 
rígido e precoce manteve os 
números sob controle. O CEBR 
prevê que a pandemia deve pro-
vocar um encolhimento de US$ 
6 trilhões na economia global 
em comparação com 2019. 

O PIB da China deve crescer 
2% em 2020, em contraste com 
outras grandes economias, que 
enfrentam recessão. Já o dos 
EUA deve sofrer um recuo 5%. 
Já o Brasil, segundo o CEBR, 
deve ter uma queda de 5% em 
2020. O relatório ainda posi-
ciona o Brasil em 12ª entre as 
maiores economias. A previsão 
é que o país deve chegar ao 9º 
posto somente em 2035. Espe-
ra-se que o Japão continue a 
ser a terceira maior economia 

até o início de 2030, quando 
a Índia deve superar o país, 
empurrando a Alemanha para 
o quinto lugar.

O relatório ainda aponta que 
após “uma forte recuperação 
pós-pandemia em 2021”, a 
economia dos EUA crescerá 
apenas 1,9% ao ano de 2022-
24 e desacelerará para 1,6% 
nos anos seguintes. Em con-
traste, a economia chinesa 
deve crescer 5,7% ao ano até 
2025 e 4,5% ao ano de 2026-
2030. No entanto, o chinês mé-
dio permanecerá mais pobre 
em termos financeiros do que 
o americano médio, mesmo 
depois que a China se tornar 
a maior economia do mundo, 
considerando que a população 
da China é quatro vezes maior 
(DW/Brasilagro.com). 



Falta de Containers 
& frete marítimo 

subindo: o que está 
acontecendo?

Quem trabalha 
com Comex ou 
com Shipping têm 
reparado que nos 
últimos meses o 
mercado  tem sofrido 
com impactos de falta 
de containers

Também, o aumento 
drástico dos fretes 
marítimos aliado a 

uma grande redução do 
período de free time. Para se 
ter noção, o frete marítimo 
de um container de 40ft  da 
Ásia para o Estados Unidos 
da América bateu máxima 
histórica recentemente. 
Você deve estar se questio-
nando: qual o motivo disso 
tudo estar acontecendo?

Nas últimas semanas 
tenho visto muitos ab-
surdos sendo divulgados. 
Diariamente, vejo pessoas 
culpando transportadores 
marítimos e os acusando 
de serem exploradores. A 
premissa basicamente é 
sempre a mesma: arma-
dores subiram frete para 
compensar o que deixaram 
de faturar no primeiro se-
mestre. Calma! Muita calma 
nessa hora! Compartilho 
com vocês que a realidade é 
outra e bem mais complexa.

O Shipping enfrenta uma 
verdadeira “Tempestade 
Perfeita”, como os espe-
cialistas têm chamado. 
Uma tempestade gerada 
pela pandemia! Durante o 
lockdown (março-junho) as 
atividades econômicas glo-
bais foram drasticamente 
reduzidas. Consequente-
mente, os portos se viram 
com mão de obra reduzida 
para movimentação de con-
têineres. Como se isso não 
bastasse, muitas empresas 
simplesmente deixaram 
contêineres parados nos 
portos, seja porque estavam 
fechadas e não tinham como 
receber, ou então, porque 
simplesmente não possuíam 
recursos financeiros para 
pagar impostos e naciona-
lizar.

Por outro lado, tivemos 
uma grande redução na 
quantidade de contêine-
res sendo transportados. 
Portanto, assim como foi 
feito no setor aéreo, os 
transportadores maríti-
mos suspenderam linhas 
deficitárias e aproveitaram 
para antecipar docagens 
obrigatórias das embarca-
ções. Consequentemente, 
reduzindo a quantidade de 
navios contêineres em ati-
vidade. Entretanto, desde 
julho as atividades econô-
micas vem aumentando 
progressivamente. 

Principalmente na China, 
que como foi a primeira afe-

tada, conseguiu controlar 
e retornar a recuperação 
econômica antes dos ou-
tros países, resultando em 
uma retomada assimétrica 
das atividades econômicas 
globais, bem como em um 
rápido crescimento das 
exportações de produtos 
fabricados na China, prin-
cipalmente após setembro, 
quando historicamente 
a China começa a enviar 
para os Estados Unidos e 
a Europa produtos para as 
vendas de Natal.

Ocorre que com uma mão 
de obra reduzida no setor 
portuário e no setor de 
Transporte Rodoviário os 
contêineres tem demorado 
para sair do porto, bem 
como,  para retornar ao por-
to vazio. Em alguns países, 
o tempo para devolução dos 
contêineres aumentou en-
tre 4/6 dias. Diversos portos 
têm sofrido com congestio-
namento devido a lentidão 
na movimentação de contê-
ineres. Várias nações estão 
com suas logísticas afetadas 
e com capacidade reduzida.

Por outro lado, com o nú-
mero restringido de navios 
em navegação, os armado-
res não conseguiram coletar 
contêineres vazios para 
fazerem reposicionamento 
de forma a acompanhar 
a crescente demanda. A 
situação tem piorado dia 
após dia! Portanto, como 
forma de tentar resolver o 
problema de shortage de 
container, alguns trans-
portadores marítimos vêm 
reduzindo período free time 
de containers. Enquanto 
que o mercado por si só,  
tem se regulado, com o 
consequente aumento de 
fretes em virtude da falta 
de contêineres disponíveis, 
principalmente no mercado 
asiatico.

Especialistas prevêem 
que a situação deve melho-
rar em fevereiro ou março. 
A verdade é que só o tempo 
dirá. Estamos diante de 
nova onda e novos lock-
downs podem postergar a 
normalidade no setor de 
Transporte Marítimo, exer-
cendo maior pressão nos 
fretes marítimos. Diversas 
empresas estão tendo seu 
supply chain interrompido 
por faltas de navio e de 
contêineres no mercado, 
desestabilizando o comércio 
global. Afinal de contas, 
o transporte marítimo re-
presenta mais de 90% do 
comércio internacional.

Infelizmente, enquanto 
os impactos da pandemia 
persistirem, a “tempestade 
perfeita” não deve passar!  

(*) - É advogado e árbitro com vasta 
experiência em litígios e ênfase em 

transporte marítimo.

Mary Alejandra Ballesta Estrada (*)
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A simplificação do ca-
dastro objetiva estimular 
a maior participação dos 
empreendedores no mer-
cado de compras públicas 
governamentais que, por 
ano, movimenta R$ 50 bi-
lhões com mais de 100 mil 
contratações.

“É uma oportunidade 
muito boa para os MEI 
participarem de licitações e 
se tornarem fornecedores, 
sobretudo de serviços de 
reparos”, destacou a analista 
do Sebrae, Denise Donati. De 
acordo com o coordenador-
geral de Empreendedorismo 
do Ministério da Economia, 
Fábio Silva, um dos garga-
los no cadastramento era 
justamente a exigência do 
certificado digital, que não é 
obrigatório para o segmento. 

“A partir de agora não será 
mais exigido o certificado 
digital para os MEI. Apenas 
com a autenticação digital da 
conta dele no portal Gov.br já 
é possível se cadastrar como 
fornecedor de compras 
públicas”, explicou. Dados 

A simplificação objetiva estimular a participação dos 
empreendedores no mercado de compras públicas 

governamentais.

Levantamento inédito da Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) aponta que 
2020 foi um ano de novos recordes para o setor solar 
fotovoltaico no Brasil. O segmento atraiu mais de R$ 
13 bilhões em investimentos em 2020, incluindo as 
grandes usinas e os sistemas de geração em telhados, 
fachadas e pequenos terrenos. O resultado representa 
um crescimento de 52% em relação aos investimentos 
acumulados no País desde 2012.

Os investimentos de 2020 criaram mais de 86 mil 
novos empregos, espalhados por todas as regiões 
do território nacional. Desde 2012, a fonte solar fo-
tovoltaica já movimentou mais de R$ 38 bilhões em 
negócios e gerou mais de 224 mil postos de trabalho. 
Em 2020, as contratações cresceram 62% em relação 
aos empregos acumulados no País desde 2012.

Em termos de capacidade de geração de energia 
elétrica limpa e renovável, o Brasil possui atualmente 
7,5 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte 
solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte 
(geração centralizada) com os pequenos e médios 
sistemas instalados em telhados, fachadas e terrenos 
(geração distribuída), o que representa mais da metade 

Alex Rodrigues (*)      
 
A economia, de forma 

geral, sofreu uma grande 
queda por conta da pan-
demia. A incerteza sobre o 
futuro tem deixado muitos 
brasileiros de cabelos em 
pé, em contrapartida, as 
indústrias revelam algo 
que traz um sentimento 
de esperança, o aumen-
to do faturamento para 
esse ano gera um pouco 
de calma e “segurança” 
para o setor que voltou 
a crescer com força total 
no fim de 2020, obtendo a 
quinta alta seguida.

Estudos apontam que 
69% das empresas in-
dustriais estão faturando 
tanto quanto no período 
anterior à pandemia, esse 
é o caso do Alex Rodri-
gues (*). O empresário 
conta que a sua indústria 
cresceu mais de 400% no 
último ano. Isso se deve 
também ao fator de utili-
zação de seu produto, as 
pias portáveis, terem se 
tornado um item indis-
pensável em tempos de 
pandemia.

Por conta da situação 
econômica do país, pensar 
em medidas que contribu-
am para que as indústrias 
continuem crescendo é 
algo primordial, assim 
como gerar incentivos 
para micro e pequenos 

Pensar em medidas que contribuam para que as indústrias 
continuem crescendo é  primordial.

Marketing de 
Influência desponta 
como estratégia para 
marcas 

O ano de 2020 foi de 
grande movimentação para 
o marketing de influência. 
A Squid, empresa líder em 
marketing de influência e 
comunidades no Brasil, re-
gistrou um aumento de 20% 
nas campanhas realizadas 
para marcas durante esse 
período, e também um cres-
cimento de 130% no valor 
total dos cachês pagos para 
criadores de conteúdo em 
comparação ao ano de 2019. 

Ainda durante o ano, hou-
ve também um aumento de 
mais de 95% no número de 
influenciadores cadastrados 
em sua plataforma. Esses 
números refletem o cres-
cimento exponencial desse 
mercado, que ganhou ainda 
mais evidência durante o 
período de distanciamento 
social. 

“Não é de hoje que acom-
panhamos o mercado da 
influência se profissionali-
zando. Esse aumento na mo-
vimentação do cachê mostra 
que as marcas e empresas 
estão de olho no influen-
ciador e que eles produzem 
campanhas de qualidade, 
que alcançam o público de 
forma mais assertiva e hu-
manizada”, analisa diz Felipe 
Oliva, CEO e cofundador da 
Squid. 

Assim como em outros 
mercados, a pandemia ace-
lerou alguns processos que 
já vinham acontecendo no 
marketing digital. Com o 
aumento do uso das redes 
sociais durante esse período, 
a relevância do conteúdo se 
tornou um fator primordial 
nas campanhas das marcas. 
“Nesses últimos anos, nós 
vimos anunciantes e influen-
ciadores se conectando cada 
vez mais com seu público de 
forma autêntica e relevante. 

Acompanhando essa ten-
dência, as empresas pas-
saram a trabalhar com a 
jornada da influência como 
aliada de seus planos de 
comunicação, colhendo 
os resultados positivos de 
uma produção de conteúdo 
descentralizada, participa-
tiva, altamente engajadora. 
Em 2021, teremos novos 
produtos e serviços Squid 
com influenciadores, Brand 
Lovers e Comunidades para 
todos os segmentos de mer-
cado”, finaliza Oliva. Fonte e 
mais ninformações: (www.
squidit.com.br). 
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Governo simplifica cadastro 
para MEI participar de licitações
Os microempreendedores individuais (MEI) passaram a contar com mais uma facilidade para participar 
de processos licitatórios do governo federal. Para se cadastrar como prestador de serviços, o MEI não 
será mais obrigado a fornecer os dados da certificação digital

tacou. De acordo com ele, 
ainda em 2021, o Painel de 
Compras do governo federal 
também deve apresentar 
informações sobre as com-
pras públicas por segmento 
dos pequenos negócios, 
diferenciando os MEI das 
demais categorias de micro 
e pequenas empresas. 

Como se cadastrar: ao 
entrar no entrar no Portal  
(http://gov.br/compras/pt
-br/),  acesse o Sistema de 
Cadastramento Unificado 
de Fornecedores (Sicaf) por 
meio dos dados de acesso 
em conta cadastrada no 
portal gov.br. O MEI deve 
selecionar a opção “Cadas-
tro” e selecionar o nível de 
credenciamento, onde por 
meio do CPF, poderá incluir 
suas informações pessoais. 
Ao finalizar, deverá clicar 
no botão “Credenciar” e o 
sistema informará que ele já 
pode participar de licitações, 
em diversas modalidades, 
como pregão eletrônico, 
RDC e cotações eletrônicos 
(AI/Sebrae).

dos Painel de Compras do 
governo federal apontam 
que, até outubro de 2020, as 
micro e pequenas empresas 
(MPE) venceram 65,5% das 
licitações realizadas, movi-
mentando em torno de R$ 
15 bilhões em contratações 
públicas. Ao todo, foram 
realizados mais de 95 mil 
processos de compras, no 
total de R$ 49,5 bilhões, 

Para o coordenador-geral 
de Sistemas de Compras 
do Ministério da Econo-
mia, Everton dos Santos, a 
simplificação do cadastro 
facilita a maior participação 
dos MEI, mas traz outros 
benefícios. “Com a opção 
de não precisar incluir a 
certificação digital, o em-
presário também tem a 
redução de um custo”, des-

Indústrias preveem faturar mais 
em 2021

empresários também. Uti-
lizando como exemplo o 
Laveco do Brasil, indústria 
pioneira na produção de 
lavatórios ecológicos, o 
faturamento cresceu expo-
nencialmente em 2020, já 
que os produtos essenciais 
em meio à pandemia foram 
os que mais tiveram alta nos 
últimos meses. 

“Contratamos colabo-
radores, buscamos novos 
fornecedores de insumos e 
matérias primas, ajustamos 
o processo de fabricação 
e incluímos alguns dife-
renciais, próprios para a 
demanda latente, com isso, 
estamos expandindo nossa 
pequena indústria e man-
tendo a economia aqueci-
da” explica o empresário. 

Mesmo com a perspectiva 
de um aumento no fatura-
mento durante 2021, mui-
tas indústrias continuam 
tentando se levantar, já que 

a falta de matéria-prima 
no mercado nacional e a 
alta do dólar continuam 
bem presentes na vida dos 
empresários, isso acaba 
se tornando um grande 
gargalo. Alex acredita que 
apesar de lenta, a recupe-
ração irá vir acompanhada 
de um crescimento no 
trabalho e nas inovações. 

“As pias portáteis con-
tinuarão em alta, mas se 
não fizermos um produto 
de qualidade, atendimen-
to humanizado e entrega 
ágil, mesmo com a alta na 
economia nossa empresa 
pode não crescer, então 
a dica do empresário é 
se manter em constante 
aperfeiçoamento, ofer-
tando o que os clientes 
precisam com qualidade e 
eficiência” – garante.

 
(*) - É empresário e CEO 

do Laveco do Brasil 
(www.lavecodobrasil.com.br).

Setor fotovoltaico bate recordes com R$ 13 bilhões de investimentos
acréscimo de 52% em relação ao total arrecadado no 
período entre 2012 e 2019. 

As usinas solares de grande porte são a sétima maior 
fonte de geração do Brasil, com empreendimentos 
em operação em nove estados, nas regiões Nordeste 
(Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio 
Grande do Norte), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) 
e Centro-Oeste (Tocantins). O Brasil possui mais de 
350 mil sistemas solares fotovoltaicos conectados à 
rede, trazendo economia e sustentabilidade a cerca 
de 450 mil unidades consumidoras. 

Ela está presente em todos os Estados brasileiros, 
sendo os cinco maiores em potência instalada, res-
pectivamente: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Mato Grosso e Paraná. “Embora tenha avan-
çado nos últimos anos, o Brasil – detentor de um dos 
melhores recursos solares do planeta – continua com 
um mercado solar ainda pequeno e muito aquém de 
seu potencial. Há mais de 85 milhões de consumido-
res de energia elétrica no País, porém apenas 0,5% 
faz uso do sol para produzir eletricidade”, afirma o 
presidente do Conselho de Administração da Absolar, 
Ronaldo Koloszuk.
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da potência instalada na usina hidrelétrica de Itaipu, 
a maior do Brasil e segunda maior do planeta. 

O País saltou de 4,6 GW ao final de 2019 para 7,5 
GW ao final de 2020, crescimento de 64%, mesmo 
em meio a um ano desafiador de pandemia global. E 
o mercado solar fotovoltaico proporcionou mais de 
R$ 3,9 bilhões em arrecadação aos cofres públicos, 

O Brasil é detentor de um dos melhores recursos 
solares do planeta.



Sete tecnologias 
corporativas que serão 

tendência em 2021

Frente às mudanças 
enfrentadas no 
mundo durante 
2020, especialmente 
pela pandemia, as 
soluções tecnológicas 
assumiram força nas 
empresas

O ano de 2021 não será 
diferente e traz imer-
sas várias tendên-

cias, todas visando alcançar 
novas oportunidades de 
desenvolvimento, cresci-
mento e consolidação dos 
negócios. Conheça algumas 
das tecnologias corporati-
vas que se destacarão como 
tendências. A primeira delas 
é a Inteligência Artificial. 
Sem dúvida, é uma das tec-
nologias que mais marcarão 
tendência em 2021. 

Consiste em adequar a au-
tomatização da informação. 
Necessária para entender 
e processar a linguagem 
humana e a otimização 
da informação, este tipo 
de tecnologia será funda-
mental com a chegada da 
4ª Revolução Industrial. A 
implementação dessa nova 
tecnologia servirá para a 
manutenção, escalabilida-
de e melhora da estrutura 
corporativa.

Em segundo lugar encon-
tra-se Edge Computing, que 
pretende descentralizar 
a informação de armaze-
namento tradicional para 
evoluir para a periferia, 
reduzindo a latência e 
melhorando os níveis de 
desempenho geral das apli-
cações – um valor agregado, 
levando-se em conta que 
a Gartner prevê que para 
2021, 30% das cargas de 
trabalho terão requisitos 
de latência e/ou largura de 
banda como fator crítico de 
implementação. Com isto, 
adicionalmente, busca-se 
o processamento, a coleta 
e a análise de informações 
que estejam perto da fonte 
onde os dados são gerados 
e administrados.

Em terceiro lugar, há a 
implementação da quinta 
geração de Internet que uti-
liza as tecnologias móveis. 
As Redes 5G permitem ve-
locidades de até 10 Gbps, o 
que ajuda na transmissão de 
grandes volumes de dados e 
a ter maior cobertura e uma 
diminuição de latência. Isto 
representa uma forte aposta 
para os provedores de infra-
estrutura em telecomunica-
ções. No que diz respeito à 
experiência dos usuários, 
consumidores e das orga-
nizações, significará um 
salto superlativo em largura 
de banda, velocidade de 
conexão e transmissão de 
dados, tudo praticamente 
em tempo real.

Em quarto lugar está a 
Hiperautomação, combi-
nação das ferramentas de 
automação, plataformas e 
Machine Learning, o que 
gera uma expansão da au-
tomação robótica. O foco 
estará nos processos, em 

como descobrir, analisar, 
desenhar, automatizar, 
medir, monitorar e reava-
liar. Além disto, em como 
se relacionam. Com esta 
tecnologia, as organizações 
podem atingir novos níveis 
de automação de tarefas, 
agilizando processos cada 
vez mais complexos e, 
com isso, gerar economias 
substanciais nas indústrias.

A quinta tendência cor-
responde às Redes WiFi que 
passarão pelo novo padrão 
WiFi 6. Com este avanço, 
a velocidade de download 
deveria aumentar pelo me-
nos três vezes. Isso, somado 
à sua maior capacidade 
de fornecer uma conexão 
eficiente e sustentável a 
um número muito superior 
de dispositivos simultanea-
mente, permitirá atender às 
novas e mais complexas exi-
gências em IoT e automação 
dos ambientes corporativos.

Em sexto lugar estão os 
data centers, que contam 
com a tecnologia para 
atender às demandas que 
o mercado exige, o que 
permite fornecer soluções 
escaláveis, efetivas, seguras 
e rentáveis, graças ao tipo de 
infraestrutura e acessando 
a Infraestrutura como Ser-
viço (IaaS) para aumentar 
a eficiência de seus custos. 
Assim, as empresas podem 
concentrar seus investi-
mentos e esforços no core 
do negócio, enquanto ga-
rantem a segurança, admi-
nistração e disponibilidade 
de sua informação.

Graças aos Data Centers, 
as empresas podem acessar 
as ofertas de Plataforma 
como Serviço (PaaS), onde 
se entrega às organizações 
uma solução completa de 
infraestrutura tecnológica, 
totalmente administrada e 
garantida, tais como nuvens 
privadas, comunitárias, pú-
blicas, torres de servidores 
físicos e virtuais, adminis-
tração de sistemas opera-
cionais e bases de dados, 
segurança administrada, 
armazenamento e backup. 

Em sétimo lugar está Big 
Data: o futuro dos negócios 
depende dos recursos de 
analítica dos dados das em-
presas. A infraestrutura de 
big data proporciona novas 
oportunidades, economias e 
transformação em todas as 
áreas do negócio.

Estas serão algumas das 
tendências que continuarão 
a crescer em 2021. As em-
presas devem trabalhar pela 
mudança. Isto implica prio-
rizar a ação e os resultados. 
Se queremos avançar para o 
próximo nível, devemos nos 
transformar para encarar as 
exigências de uma indústria 
dinâmica e exigente. Essa 
mudança requer um pro-
pósito em comum, que é o 
de construir uma cultura 
colaborativa de resiliência 
em nossos negócios, com 
uma visão compartilhada 
em relação ao futuro.

(*) - É Presidente Regional Lumen 
América Latina

Hector Alonso (*)
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Milar Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF-09.291.405/0001-09 - NIRE-35221934391

Instrumento de Alteração Contratual de Transformação do Tipo Jurídico 
da Sociedade Empresária Limitada em Sociedade Anônima por Ações

Entre Partes (a) representando a totalidade do capital social de Milar Empreendimentos Imobiliários Ltda.,  
sociedade empresária limitada, à Fazenda Santa Adelaide, zona rural do município de Barretos, Estado de São Paulo, CEP - 
14780-000 com sua última alteração e consolidação do Contrato Social registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
sob nº 281.895/11-9 em 01.09.2011 (“Sociedade” ou “Companhia”), a saber: (a.1) Mara Lisa Milani, brasileira, solteira, maior, 
empresária, RG-11.336.000/SSP-SP, CPF-091.421.588-42; (a.2) Marcia Valéria Milani, brasileira, solteira, maior, empresária, 
RG-10.178.500/SSP-SP, CPF-172.690.768-63; e (a.3) José Armando Milani, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula 
de Identidade nº 6.640.387 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 090.941.538-23, todos residentes e domiciliados na Fazenda Santa 
Adelaide, Zona Rural, no município de Barretos, Estado de São Paulo, CEP-14780-000, doravante referidos em conjunto como 
“Milani”; e ainda (b) Guepardo Desenvolvimento Urbano Ltda., inscrita no CNPJ-08.643.029/0001-01, com sede na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 1.982, 6º andar, conjunto 603, Jardim Paulistano, município e Comarca de São Paulo, Estado de São 
Paulo, por seu sócio administrador Paulo Caio Ferraz de Sampaio, brasileiro, casado, empresário, RG nº 5.312.732 (SSP/SP), 
CPF/MF-694.546.208-00, residente e domiciliado em São Paulo, SP, com endereço à avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.982 ,  
6º andar, CEP-01451-000, doravante referida neste instrumento como “Guepardo”, admitida como acionista da Sociedade, como 
adiante se delibera, tem entre si certa e ajustada a Alteração Contratual nos termos que seguem. 1. Os sócios deliberam e 
aprovam a transformação do tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade anônima com a 
denominação de Milar Empreendimentos Imobiliários S.A., com a alteração de sua estrutura administrativa com vista à 
implantação de novo empreendimento na forma do Estatuto Social aprovado pelos subscritores do presente instrumento de 
alteração contratual que, com as especificações adiante deliberadas, é transcrito ao final do presente instrumento e servirá para 
registro da nova sociedade resultante da transformação. 2. O capital social, que atualmente é de R$ 450.000,00, totalmente 
integralizado, dividido em 450.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, passa a ser dividido em 450.000 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, permanecendo inalteradas as atuais participações dos sócios no capital da sociedade, os quais 
passam à condição de acionistas, recebendo tantas ações ordinárias nominativas quantas forem as quotas de sua propriedade, 
em igual proporção, assim relacionados: Sócio/Acionista - Quotas possuídas - Ações Ordinárias transformadas - Valor em  
R$ - % do capital social: Mara Lisa Milani - 150.000 - 150.000 - 150.000,00 - 1/3 ou 33,333; Marcia Valéria Milani - 150.000 - 
150.000 - 150.000,00 - 1/3 ou 33,333; José Armando Milani - 150.000 - 150.000 - 150.000,00 - 1/3 ou 33,333. Total - 450.000 - 
450.000 - 450.000,00 - 1/1 ou 100%. 3. Já como acionistas detentores da totalidade do capital social da Sociedade transformada 
em sociedade anônima, deliberam, por unanimidade: a) aprovar o aumento do capital da companhia no montante de  
R$ 647.560,00, passando assim o capital social dos atuais R$ 450.000,00 para R$ 1.097.560,00, mediante a emissão de 647.560 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R$ 1,00 por ação, com ágio de R$ 11.102.440,00 somando o valor 
a ser pago à companhia o total de R$ 11.750.000,00, correspondendo a cada ação o preço de emissão de R$ 1,00 acrescido do 
valor do ágio de R$ 17,14503675 para cada ação subscrita. Com o aumento de capital ora aprovado, o novo capital social da 
companhia, que é de R$ 1.097.560,00, passa a ser dividido em 1.097.560 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; b) com 
a expressa anuência dos acionistas originais (MILANI), que renunciam ao direito de preferência para a subscrição das ações ora 
emitidas, a subscrição de todas as 647.560 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal decorrentes do aumento do capital 
aprovado é feita pela empresa Guepardo Desenvolvimento Urbano Ltda., como nova acionista da Companhia, conforme Boletim 
de Subscrição que integra o presente como Anexo, passando assim o Quadro de Acionistas da Sociedade à seguinte composição 
acionária: Acionista - Ações possuídas - Ações subscritas - Posição após o aumento de capital - % no capital social: Mara 
Lisa Milani - 150.000 - -0- 150.000 - 13,6667; Marcia Valéria Milani - 150.000 - -0- 150.000 - 13,6667; José Armando Milani - 
150.000 - -0- - 150.000 - 13,6667; Guepardo Des. Urbano Ltda. - -0- - 647.560 - 647.560 - 58,9999; Total - 450.000 - 647.560 - 
1.097.560 - 100,0000. c) em atenção ao resultado da Consulta de Viabilidade atendida pelo Integrador Paulista do sistema 
REDESIM, alterar o endereço da sede social para Via Pedro Vicentini, S/N, Km 4, Fazenda Santa Adelaide, Caixa Postal 83, Zona 
Rural, Barretos, SP, 14788-899; d) tendo em vista alteração da forma societária, eleger os administradores da Companhia, com 
mandato de 3 (três) anos, os quais deverão permanecer em seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária que acontecerá em 
2023 ou até que seus sucessores tomem posse, tendo sido eleitos para o cargo de Diretora Presidente a Sra. Mara Lisa Milani, 
e para o cargo de Diretor Administrativo o Sr. Paulo Caio Ferraz de Sampaio, ambos acima qualificados, os quais assinam em 
separado os respectivos Termos de Posse e a Declaração de Desimpedimento que serão apresentados para registro juntamente 
com esta ata. e) a não instalação do Conselho Fiscal; f) neste primeiro mandato de 3 (três) anos, os diretores eleitos não farão jus 
a qualquer remuneração; g) a transcrição do Estatuto Social que regerá a nova sociedade resultante da transformação ora 
aprovada, como segue: Milar Empreendimentos Imobiliários S.A. CNPJ-09.291.405/0001-09. Estatuto Social - Capítulo I - 
Denominação, Fins, Sede e Duração. Artigo 1º - “Milar Empreendimentos Imobiliários S.A.” é a denominação desta sociedade 
anônima, que se regerá pelo presente Estatuto Social e disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade tem por objeto:  
a) o desenvolvimento de áreas urbanas ou urbanizáveis próprias, mediante a realização de melhoramentos em áreas brutas, a 
aprovação de projetos de aproveitamento e desenvolvimento de áreas brutas e sua transformação em loteamentos;  
b) a participação no capital ou nos lucros de outras sociedades na condição de acionista, sócia, quotista ou titular de debêntures, 
minoritária ou majoritariamente. § Único - Quando necessários serviços técnicos à realização da finalidade social, serão esses 
executados por profissionais devidamente habilitados e registrados perante os respectivos órgãos de classe. Artigo 3º -  
A Sociedade tem sede à Via Pedro Vicentini, S/N, Km 4, Fazenda Santa Adelaide, Caixa Postal 83, Zona Rural, Barretos, SP, 
14788-899, sendo-lhe facultado, a critério da Diretoria, abrir outros estabelecimentos, tais como filiais, agências, sucursais, 
escritórios em qualquer localidade do país, independentemente de autorização da Assembleia Geral. Artigo 4º - A Sociedade foi 
constituída em 26.12.2007 sob a forma de sociedade empresária limitada, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob 
NIRE 35221934391 e transformada sua natureza para sociedade anônima por alteração deliberada por seus sócios em 24.6.2020, 
prossegue em suas atividades sem solução de continuidade e seu prazo de duração é indeterminado. Capítulo II - Capital Social 
e Ações. Artigo 5º - O capital social é de R$ 1.097.560,00, dividido em 1.097.560 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
Artigo 6º - A cada ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Capítulo III - Assembleia Geral. 
Artigo 7º - A Assembleia Geral é o órgão superior da Sociedade, com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao 
objeto social e para tomar as providências que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento da Sociedade. Artigo 8º -  
A Assembleia Geral dos Acionistas será convocada e instalada por qualquer Diretor, cabendo a direção de seus trabalhos  
ao acionista ou Diretor então presente que for escolhido pelos acionistas presentes, o qual designará, dentre os presentes,  
um Secretário, acionista ou não, inclusive para essa finalidade convidado, para secretariar os trabalhos. Artigo 9º - Dos trabalhos 
e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, que poderá ser em forma de sumário, assinada pelos membros da mesa e 
pelos acionistas presentes, que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas. Capítulo IV - 
Administração. Artigo 10 - A administração da Sociedade será exercida pela Diretoria, composta de dois membros sendo um(a) 
Diretor(a) Presidente e um(a) Diretor(a) Administrativo(a), eleitos pelo prazo de três anos, podendo ser reeleitos, estando os seus 
membros dispensados de prestar caução para exercer suas funções. § 1º - Os Diretores são demissíveis a qualquer tempo, por 
deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas que também deliberará nos casos de vacância, e serão substituídos, nos casos 
de ausência ou impedimento temporário, pelo outro Diretor ou por aquele for que for designado pela Assembleia Geral, exercendo 
o substituto as funções do substituído pelo prazo que durar a ausência ou impedimento. § 2º - São nulos e ineficazes com relação 
à Sociedade os atos, contratos, documentos públicos ou particulares assinados por qualquer Diretor com abuso dos poderes ou 
estranhos ao objeto social, respondendo o signatário pelos danos que causar à Sociedade. § 3º - As deliberações da Diretoria 
destinadas a produzir efeitos com relação a terceiros constarão de ata lavrada no Livro próprio e registrada no registro competente. 
Artigo 11 - A(o) Diretor(a) Presidente e a(o) Diretor(a) Administrativo(a) compete, cada um assinando isoladamente, representar 
a Sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, e, necessariamente em conjunto, assinar quaisquer atos, contratos, 
distratos, que criem obrigações ou direitos para a Sociedade, tais como empréstimos ou financiamentos, ou qualquer documento 
relativo à negociação, ou alienação de lote, lotes, quadras, áreas ou partes do empreendimento que constitui objeto da Sociedade 
ou qualquer documento relativo à negociação, prestar garantia inclusive hipoteca desde que vinculada a negócio relacionado ao 
objeto social. § Único - As procurações outorgadas pela sociedade serão assinadas pelo Diretor(a) Presidente e pelo Diretor(a) 
Administrativo(a) e definirão nos respectivos instrumentos de mandato a finalidade e os poderes específicos, e ainda o prazo, 
dispensado este apenas nos mandatos para fins judiciais. Artigo 12 - A(o) Diretor(a) Administrativo compete, isoladamente, abrir, 
movimentar, encerrar conta em instituição financeira, mediante senha eletrônica, token, cartões ou outros meios ou dispositivos 
eletrônicos, efetuando depósitos, sacando, transferindo recursos sem limitação de valor, credenciando operadores para o trato 
comum dessas atividades junto a essas instituições, de tudo dando contas à Assembleia Geral e ao Diretor(a) Presidente, quando 
por eles solicitadas e, em conjunto com este, outorgar procuração nos termos do § único do Artigo 11. Capítulo V - Conselho 
Fiscal. Artigo 13 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 03 membros efetivos e igual número de suplentes, o qual 
funcionará em caráter não permanente, nos exercícios em que for deliberada sua instalação pela Assembleia Geral à qual caberá 
sua eleição. Capítulo VI - Acordos de Acionistas. Artigo 14 - Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da 
Sociedade, que estabeleçam as condições de compra e venda de ações, e o direito de voto, inclusive em matérias como eleição 
de Diretores e distribuição de resultados, respeitada a legislação vigente, serão sempre observados pela Sociedade. § Único -  
As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham 
sido devidamente averbados nos livros de Registro da Sociedade e nos certificados de ações, se emitidos. Os administradores da 
Sociedade zelarão pela observância desses acordos e o(a) Presidente da Assembleia Geral não computará o(s) voto(s) 
proferido(s) por acionista(s) em contrariedade com os termos de tais acordos. Capítulo VII - Exercício Social e Destinação dos 
Resultados. Artigo 15 - O exercício social inicia em 1° de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 16 - 
Juntamente com as demonstrações financeiras, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício, na forma da legislação vigente. Artigo 17 - Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de 
qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda. Artigo 18 - Do resultado do exercício, 
atendida a ordem legal, poderão ser deduzidos, ainda e facultativamente, os recursos fixados pela Assembleia Geral, como 
participação dos administradores nos lucros do exercício, atendidos os limites fixados em lei. Artigo 19 - Do lucro líquido do 
exercício, serão aplicados, antes de qualquer outra destinação: (i) 5% na constituição da Reserva Legal, que não excederá a 20% 
do capital social. A constituição da Reserva Legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dela, acrescido do montante 
das reservas de capital, exceder a 30% do capital social; (ii) 25%, ajustados na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76, serão 
obrigatoriamente distribuído como dividendo obrigatório a todos os acionistas. Artigo 20 - Os dividendos não reclamados no prazo 
de 03 anos, contados da data em que tenham sido colocados à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da Sociedade. 
Artigo 21 - A Diretoria poderá declarar dividendo à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último 
balanço, ou ainda em lucro apurado em balanços semestrais ou intermediários. Artigo 22 - A Diretoria poderá pagar ou creditar 
juros sobre o capital próprio nos termos da legislação e regulamentação pertinentes, que poderão ser imputados aos dividendos 
pelo seu valor líquido do imposto de renda. Capítulo VIII - Liquidação, Dissolução e Extinção. Artigo 23 - A Sociedade entra em 
liquidação, dissolução e extinção nos casos previstos em lei. § Único - A Assembleia Geral nomeará o liquidante e determinará o 
modo de liquidação e ainda elegerá o Conselho Fiscal, que deverá funcionar durante o período de liquidação. h) a publicação desta 
alteração contratual em forma de extrato, com o sumário dos fatos ocorridos e a transcrição do Estatuto Social e das deliberações 
tomadas na forma do Parágrafo 3º do Artigo 130 da Lei 6.404/76. Encerramento: Estando assim justas e contratadas, as  
Partes assinam o presente instrumento em 3 vias de igual teor. São Paulo, 24 de junho de 2020. Mara Lisa Milani; Marcia Valeria 
Milani; José Armando Milani; Guepardo Desenvolvimento Urbano Ltda.; Paulo Caio Ferraz de Sampaio. Testemunhas:  
Monica Sampaio Pereira - RG 33.986.990-2 (SSP/SP). Endereço: Rua Henrique Monteiro, 90 - 6º - 05423-912 - São Paulo, SP; 
Djalma Gois de Jesus - RG 25.335.739-1 (SSP/SP). Endereço: Rua Henrique Monteiro, 90 - 6º - 05423-912 - São Paulo, SP. 
Advogado responsável: Victor Brandão Teixeira - OAB/SP-26.168.  JUCESP nº 551.461/20-2 e JUCESP/NIRE S/A  3530056235-6 
em 29/12/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A análise foi feita por 
Flávio de Faria Rufi-
no, diretor operacio-

nal e comercial na Ascensus 
Trading & Logística, e Pietro 
Paroni, gerente geral de 
desenvolvimento de negó-
cios na Multilog em debate 
online promovido pela Pinho 
Logística, empresa especia-
lizada em comércio exterior 
e logística aduaneira.

A reação mais positiva da 
economia nos últimos me-
ses, em especial do varejo, 
propiciou o aumento da 
importação de não duráveis, 
como alimentos e bebidas. 
“Produtos que estão dentro 
do e-commerce tendem a 
crescer, assim como o vare-
jo. Embora 2021 apresente 
desafios até maiores do que 
2020, há uma certa expec-
tativa de que até março 
teremos um aumento de 
produção para atender o 
varejo em diversos segmen-
tos”, acredita Rufino.

Já Paroni lembra que o 
crescimento do e-commerce 
se deve à quebra de vários 
paradigmas. “Vimos fenôme-
nos de demanda reprimida 
em diversos segmentos no 
segundo semestre, especial-
mente em eletroeletrônicos, 

Setor deve ter saldo positivo com produtos vendidos online.
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Ecolife Morumbi Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 08.909.378/0001-14 - NIRE 35.224.056.581
Reunião de Sócios - Edital de Convocação

Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 20/01/2021, 
às 10:00h, na sede da Sociedade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração 
do endereço da sede social da Companhia; e (ii) alteração da Diretoria.

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

Ecolife Vila Maria Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 08.856.694/0001-75 - NIRE 35.224.169.903
Reunião de Sócios - Edital de Convocação

Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 20/01/2021, 
às 10:30h, na sede da Sociedade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração 
do endereço da sede social da Companhia; e (ii) alteração da Diretoria.

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

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

E-commerce deve fortalecer 
comércio exterior em 2021

Embora diante de um cenário ainda imprevisível, empresas ligadas ao comércio exterior, especialmente 
as grandes varejistas do e-commerce, estimam encontrar um caminho mais positivo no primeiro 
trimestre de 2021

- como Ministério da Agri-
cultura, Receita Federal, In-
metro - aceitarem assinatura 
eletrônica nos documentos 
de despacho aduaneiro, que 
eram obrigatoriamente físi-
cos até então”, conta Pietro.  

“Na gestão, o trabalho de 
forma remota também teve 
impacto não só na redução 
de custos com viagens, como 
também na agilidade para de-
cidir. Hoje, conseguimos au-
mentar consideravelmente 
nossa eficiência operacional e 
acelerar os esforços de digita-
lização do comércio exterior 
no Brasil”, diz Rufino. - Fonte 
e mais informações: (www.
pinho.com.br). 

eletrodomésticos, games 
e bebidas. Esses produtos 
devem continuar em alta, 
pois a pandemia quebrou  
padrões de consumidores 
que não compravam pela 
internet. Agora vemos pes-
soas utilizando plataformas 
online para comprar desde 
aspirador de pó até alimen-
tos”, analisa.

Um exemplo de mudança 
no comportamento do con-
sumidor aparece no segmen-
to de lata de alumínio, seja 
para refrigerante ou cerveja, 
que deixou de ser consumida 
nos bares e casas noturnas 
(onde dividia espaço com 
garrafas de vidro) e veio 

com força para as casas dos 
consumidores. Com a alta 
no consumo pela pande-
mia, empresas recorrem às 
importações. “Não temos 
falta de alumínio, e sim de 
produção industrial de latas 
na escala necessária a esse 
novo padrão de consumo”, 
analisa Rufino

Outra quebra de paradig-
ma causada pela pandemia 
foi a digitalização de um dos 
setores mais tradicionais do 
país. Com novos processos, 
o segmento precisou se 
modernizar rapidamente, fe-
nômeno que deve continuar 
ainda mais em 2021. “A crise 
fez os órgãos reguladores 

Alex Simões (*)
 
A indústria automotiva é um 

dos setores que passa por uma 
grande transformação. 

A busca por novas fontes 
de energia e paralelamente, 
os esforços que observamos 
de montadoras se posicio-
nando cada vez mais como 
provedoras de soluções de 
mobilidade, e não puramente 
uma fabricante de veículos, 
norteiam o nosso futuro não 
muito distante. 

E parte dessa mudança se 
dá em razão de dois fatores: a 
mudança comportamental da 
nova geração e a sustentabili-
dade como única alternativa 
para a sociedade do futuro, 
considerando energias mais 
limpas e menos impactos 
negativos ao Meio Ambiente. 
Diante desse contexto, pode-
mos considerar a tecnologia 
como uma grande aliada na 
busca por novas fontes de 
energia. 

Graças a ela, hoje temos 
veículos elétricos, híbridos, 
híbridos flex, híbridos plug-in, 
movidos a gás natural e até 
mesmo a células de hidro-
gênio. No caso do utilizado 
pela Toyota no Corolla, que 
foi o primeiro veículo híbrido 
no mundo com motor, temos 
a combinação de tecnologias 
inovadoras tanto nacionais 
como estrangeiras.

Mas como funciona o sis-
tema híbrido flex que equipa 
o modelo? A combinação de 
três motores, sendo um a 
combustão (gasolina/etanol) 
de 1.8L e dois elétricos (MG1 
e MG2), garantem economia, 
aceleração suave, conforto 
ao rodar em qualquer tipo de 
condução e principalmente, 
uma solução totalmente sus-
tentável e tecnológica, e que 
não precisa ser carregada na 
tomada, como os modelos 
plug-in e elétricos.

E como as baterias são 
carregadas para alimentar 
os motores elétricos? Muito 
do que é desenvolvido nas 
competições automobilísticas 
de ponta, como a F1, será utili-
zado futuramente nos veículos 
de passeio. Prova disso são 
os freios regenerativos que 
acumulam energia cinética 
gerada pelas frenagens/desa-
celerações e a transformam 
em energia elétrica, alimen-
tando assim a bateria híbrida. 

Essa combinação permite 
maior autonomia ao modelo 
no modo elétrico e auxilia 
na economia de combustível. 
Além disso, a bateria híbrida 
de níquel-hidreto metálico, 
localizada embaixo do banco 
traseiro, permite reduzir o 
centro de gravidade do veícu-
lo, aprimorando a estabilidade 
na condução e não compro-
metendo o espaço interno do 
automóvel. 

Já a transmissão Hybrid 
Transaxle, que funciona por 
meio de um conjunto de 
engrenagens planetárias, eli-
mina perdas e atritos, entrega 
uma aceleração mais linear, 
sem desperdiçar energia e 
contribui ainda mais para a 
eficiência energética. 

Toda essa tecnologia por 
trás dos híbridos começou 
com um modelo pioneiro no 
Brasil. 

O Prius, lançado em 2013 no 
país, apresentou para o consu-
midor brasileiro que era pos-
sível unir sustentabilidade às 
inovações tecnológicas para 
proteção do Meio Ambiente. 
E futuramente, até 2025, a 
previsão é de que exista pelo 
menos uma versão híbrida 
de cada veículo do portfólio 
da Toyota, rumo à emissão 
zero de gases que provocam 
o efeito estufa. 

 
(*) - É instrutor técnico na Toyota do 

Brasil (www.toyota.com.br).

A tecnologia por trás 
da eletrificação do 
setor automotivo
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 12 de janeiro de 20216

Daniel Peralles (*)  

As redes sociais e as plataformas de streaming são bons 
exemplos de sucesso dessa lógica. Observe, elas estão 
sempre buscando novidades para manter a atenção dos 

usuários e consequentemente serem cada vez mais relevantes.  

Pensando neste contexto, a experiência dos seus clientes com 
os seus produtos e serviços influencia diretamente na estratégia 
e no sucesso do seu negócio. E como se manter competitivo e 
gerando valor? 

Existem diversas formas para as empresas encararem tudo 
isso, mas entre as possibilidades está a busca por inovação. O 
que na prática passa, entre outras coisas, pela criação de uma 
nova cultura. Afinal, na base da inovação está a incorporação de 
uma nova forma de enfrentar os problemas e o futuro. Ou seja, 
está muito mais ligado ao mindset das pessoas do que técnica. 

Só que quando falamos em “tocar” na cultura e em pessoas, 
muita empresa treme na base porque mudar a forma de fazer as 
coisas dá trabalho, além de exigir decisões difíceis, mas não é 
impossível. Muito mais do que falar sobre a mudança, é preciso 
demonstrá-la e vale lembrar que na hora de colocar a mão na 
massa, cada estratégia será desenhada de acordo com a realidade 
e a maturidade de cada empresa. Porém, um caminho que tem se 
mostrado efetivo é o desenvolvimento de três pilares: Pessoas, 
Inovação e Lean: o aprendizado por fazer. 

 
O primeiro, Pessoas, é estrategicamente o mais importante, 

porque nada acontece sem as pessoas – colaboradores e clientes. 
O maior capital de um negócio é justamente quem trabalha nele 
e quem consome seus produtos e serviços. Pensando nisso, será 
que se você impactar os colaboradores eles irão trabalhar de uma 
maneira diferente? Minha experiência tem mostrado que antes 
de adotar uma nova forma de fazer, você tem que organizar as 
transformações dentro de casa. 

 
Faça uma análise bem realista sobre como a sua empresa se 

organiza para inovar. Você tem pessoas engajadas para isso? O 

Quando observamos ao nosso redor é perceptível que estamos evoluindo em velocidade acelerada. O fato é que estamos passando 
por um momento de profundas transformações e será assim daqui para frente. A única constante agora é a mudança. 

E levar essa dinâmica para o ambiente empresarial é um desafio, ainda mais na economia atual, em que tudo 
é experiência e elas não competem mais por mercados, mas sim pelo tempo das pessoas. 

Freepik

balho melhora não só a sua produtividade, como te faz mais feliz. 
Ou seja, colaborar para que todos assumam o protagonismo das 
suas próprias carreiras é fundamental para transformar a cultura. 

Claro que nem tudo são flores. A empresa pode dar todas as 
ferramentas e criar um ambiente inovador, mas cada um decide 
se quer ou não embarcar nesta jornada. Cabe à companhia ajudar 
as pessoas a entender que existe um novo mundo e que a elas 
precisam fazer diferente. 

No segundo, Inovação, é hora de ver como a sua empresa 
está se movendo para o futuro. Aqui uma metodologia muito 
usada é a abordagem dos três horizontes da mudança, inovação 
e crescimento (H1, H2, H3), que resumidamente consiste em 
olhar para os produtos/serviços atuais (H1), que entregam valor 
para o cliente e consequentemente dão receita no presente, e ao 
mesmo tempo estar sempre de olho no futuro e nos planos para 
médio prazo (H2) e um futuro mais distante (H3).

 
O framework da mudança, inovação e crescimento ajuda a en-

tender alguns questionamentos importantes como: o produto e/
ou serviço que você tem hoje ainda terá apelo no mercado daqui 
poucos anos? Sua empresa entregará valor ao cliente? Sua oferta 
é pensada nas principais necessidades dos seus consumidores? 
O tempo entre descobrir um problema e desenvolver a solução 
é curto? 

Se a sua resposta para alguns desses questionamentos for 
não, sinto dizer que sua empresa corre o risco de desaparecer. 
Um bom exemplo são as locadoras de vídeo, que em pouco mais 
de uma década foram engolidas pelo streaming e perderam 
completamente a função. Feito isso, se você gerou impacto nas 
pessoas e tem claro os seus horizontes de mudança e inovação, 
você está preparado para trabalhar de forma diferente: o jeito 
Lean de pensar e executar, em que o aprender acontece pelo 
fazer – a metodologia propõe um sistema de execução mais claro 
e eficiente, por meio do aperfeiçoamento constante. 

Tudo isso sem esquecer da estrutura organizacional e como ela 
está conectada nos três horizontes. Na prática, é hora de você 
começar aplicar o “como” e uma ferramenta aliada é o mapea-
mento do fluxo de valor (Value Stream Mapping, VSM, na sigla 
em inglês), que rastreia a sua cadeia para gerar impacto para 
o cliente, onde existem gargalos e ainda traz alguns caminhos 
para saná-los. Inovar não é só criar, é também adotar a melhoria 
contínua como foco do trabalho e tudo isso requer estar aberto 
a aprender, o tempo todo. 

Nesta etapa, identificar as pessoas que contribuem com o pro-
cesso de aprendizagem dos outros é fundamental para replicar 
essa cultura. Sabe aquela pessoa que sempre está interessada 
em aprender alguma coisa nova? Que toda hora descobre uma 
funcionalidade nova nos produtos que usa? Ela pode ser uma 
grande aliada. Comece mudando onde a situação está mais 
crítica. Onde existe um problema, existe uma possibilidade de 
melhoria e inovação. 

É o financeiro? Então é para lá que todos vão olhar e começar 
a perceber que as coisas estão diferentes – seja porque os re-
embolsos agora caem mais rápido ou porque os profissionais do 
departamento estão sendo promovidos. Será um passo impor-
tante para transformação cultural mostrar o novo jeito de fazer 
e também de mostrar o seu resultado. Mas a alteração completa 
acontecerá quando essa abordagem for ampliada para o restante 
da empresa e todos trabalharem com o mesmo propósito. 

 
Quando falamos de inovação é natural mencionar a tecnologia, 

mas se olharmos para os três pilares acima, é evidente o prota-
gonismo das pessoas - tecnologia é somente a forma efetiva de 
entregar muitas das novas experiências e otimizar tudo. No final 
do dia, ser capaz de transformar a sua forma de operar, inovar e 
conseguir engajar pessoas são fatores decisivos para garantir que 
a empresa gere um valor constante para o cliente e mantenha a 
sua relevância competitiva.  

(*) - É head de tecnologia da ao³.
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seu consumidor está no centro de tudo? Seus colaboradores 
buscam melhorar todos os dias? A liderança está engajada neste 
propósito de melhoria contínua? Feito isso, busque identificar 
quem estará mais comprometido com a melhoria. Como? Faça o 
seguinte exercício: selecione um grupo que possa exercer uma 
liderança de impacto e passe a observar mais as pessoas engaja-
das, que buscam entender a mudança e querem fazer parte dela. 

Comece por esse grupo, que depois irá contagiar o resto da 
empresa, conforme os resultados positivos aparecerem. Outro 
caminho que tem trazido resultados interessantes é ajudar o 
colaborador a entender o seu propósito profissional. Já existem 
estudos que comprovam que se identificar com o que faz no tra-

 únicA constAnte AgorA é A MudAnçA

coMo criAr uMA novA culturA 
eMpresAriAl nA práticA

    leia na página 6
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JOSé FAbRICIO COSTA NuNES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/05/1996, operador de loja, natural de João Pessoa - PB, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Sindroval Pereira Nunes e de Cristiane Costa Silva; A pretendente: 
GLAuCIA OLIVEIRA CRuz, brasileira, solteira, nascida aos 24/05/1996, operadora 
de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Givaldo Ferreira da Cruz e de Aparecida Cristina Passos de Oliveira Cruz.

O pretendente: ALTAIR ANSELmO DE JESuS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
26/11/1966, motorista, natural de Governador Valadares - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Margarida Anselmo de Jesus; A pretendente: IRASEmA 
ALVES AmARAL, brasileira, solteira, nascida aos 23/08/1968, manicure, natural de 
Igaporã - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Sobrinho Amaral 
e de Ana Almeida Amaral.

O pretendente: NAPOLEãO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 09/05/1946, pintor de construção civil, natural de Lagoa Grande - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Odilon Pereira dos Santos e de Clemencia Pe-
reira dos Santos; A pretendente: VANADIR HERCuLANO DE OLIVEIRA, brasileira, 
solteira, nascida aos 02/07/1968, auxiliar de limpeza, natural de Paranavaí - PR, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Herculano de Oliveira e de Josefa Maria 
Pereira de Oliveira.

O pretendente: LuCAS PELEGRIN DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/12/1990, 
consultor de engenharia de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jorge Pires da Silva e de Bernadete Pelegrin da Silva; A pre-
tendente: AyESkA IVANA TELES GOmES, brasileira, solteira, nascida aos 17/06/1991, 
engenheira de produção, natural de Porteirinha - MG, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Ivan Márcio Pereira Gomes e de Mary Graciene Teles Batista Gomes.

O pretendente: NICOLAS SILVA SILVERIO CuSTODIO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 16/06/1998, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Claudinei Silverio Custodio e de Lucineide Silva Gomes; A pretenden-
te: mAyARA DO NASCImENTO PIRES, brasileira, solteira, nascida aos 15/06/2000, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Marcelo de Paula Pires e de Denise do Nascimento Pires.

O pretendente: JARDIEL DA SILVA RODRIGuES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/09/1993, auxiliar de cozinha, natural de Lagoa de São Francisco - PI, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Joaquim Rodrigues do Nascimento e de Rai-
munda Maria da Silva; A pretendente: mARINALVA RODRIGuES DA SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 12/10/1975, auxiliar de limpeza, natural de Sirinhaém - PE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Minervina Maria da Conceição.

O pretendente: mAuRO RObERTO TuRINA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
30/11/1983, músico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Mauro Turina e de Maria Madalena Turina; A pretendente: ALINE SOARES 
TELES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 20/03/1993, auxiliar administrativo, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Silvano 
Teles da Silva e de Laura Lucia Soares dos Santos Silva.

O pretendente: DIOGENES RODRIGuES DE SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/01/1993, pintor de construção civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Nivaldo Silva de Santana e de Rosana Rodrigues das Neves; 
A pretendente: DAIANE CRISTINE SANTOS FERREIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 02/01/1993, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Isnaldo Rodrigues Ferreira e de Rosangela dos Santos Morais Ferreira.

O pretendente: ELIEL AGuILAR LuLA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/07/1991, 
operador de loja, natural de Itanhém - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Eli Santos Lula e de Maria Aparecida Pereira Aguilar Lula; A pretendente: VAL-
quIRIA LImA mENEzES, brasileira, solteira, nascida aos 21/01/1993, operadora de 
loja, natural de Sapeaçu - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Rita 
Maria Lima Menezes.

O pretendente: DENIS TAVARES DAS NEVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/08/1983, analista de serviços, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Luiz Tavares das Neves e de Maria de Fatima Silvino das Neves; 
A pretendente: mICHELLE FERREIRA bRITO RuFFOLO, brasileira, solteira, nascida 
aos 02/06/1982, professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Sergio Pereira Ruffolo e de Teresinha Ferreira Brito.

O pretendente: ALExANDRE SILVA DO NASCImENTO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 18/02/1993, pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Manoel Ulisses do Nascimento e de Maria das Dores da Silva; A 
pretendente: LETICIA FELIx mACHADO, brasileira, solteira, nascida aos 15/12/1998, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Arionaldo Dias Machado e de Maria Noelma Felix da Silva.

O pretendente: ISAC AmARANTE GONçALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/07/1993, manutenção predial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Paulo Sergio Gonçalves e de Lenice Alves Amarante; A 
pretendente: TACINEIDE DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 29/09/1995, 
atendente, natural de Capela - SE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
José Neto dos Santos e de Maria Aparecida Souza Lima.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATuRAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATuRAIS 

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

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

O pretendente: THIAGO PELOSO bARbOzA, profissão: publicitário, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/11/1992, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, filho de Osvaldo Barboza e de Maria Cecilia Peloso Barboza. A 
pretendente: GAbRIELA CRISTINA mOREIRA GOmES, profissão: publicitária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 06/02/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Wilson Roberto Gomes e de Rosemeire Mo-
reira Gomes. R$ 14,55

O convivente: ANDRé FERNANDES DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Carapicuíba - SP, data-nascimento: 14/02/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Maria de Oliveira e de Diamantina Fer-
nandes de Oliveira. A convivente: mICHELLE bRITO DE LImA, profissão: vendedora 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Duque de Caxias - RJ, data-nascimento: 
30/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Severino Marcelo de 
Lima e de Doralice Mieris de Brito. R$ 14,55

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: LEANDRO OLIVEIRA mARTINS, profissão: ajudante de motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/01/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Martins e de Doralice Oliveira Santos Martins. 
A pretendente: TALITA PEREIRA DOS SANTOS, profissão: líder de facilities, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/03/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alan Viana dos Santos e de Antonia Aparecida Pereira 
da Silva Santos.

O pretendente: VICTOR PINHEIRO, profissão: representante comercial, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 19/06/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cláudio Aparecido Pinheiro e de Ana Cristina Silva Pinheiro. 
A pretendente: bÁRbARA OLIVEIRA FEbRONIO, profissão: assistente de cadastro, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/12/1998, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Moacir Febronio da Silva e de Maria Ivanilza dos 
Santos Oliveira.

O pretendente: ALESSANDRO LEONARDO, profissão: técnico em enfermagem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/01/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Leonardo e de Maria Aparecida Souza Leonardo. A 
pretendente: VALDIRENE bANDEIRA DE OLIVEIRA, profissão: dentista, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Botuporã, BA, data-nascimento: 19/05/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Matos de Oliveira e de Anita Rosa Bandeira de Oliveira.

O pretendente: bRuNO CALAzANS DOS SANTOS, profissão: auxiliar de carga e descarga, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Cipó, BA, data-nascimento: 17/07/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José João dos Santos e de Heliane Calazans 
dos Santos. A pretendente: RAFAELA ROSIVÂNIA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Cipó, Estado da Bahia, Cipó, BA, data-nascimento: 06/05/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Tiodoro Vicente da Silva e de 
Rosivânia Avelino de Jesus.

O pretendente: TIAGO ROCHA DE JESuS PIRES, profissão: atendente de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/10/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eli Pereira Pires e de Ivanilda Rocha de Jesus. A preten-
dente: EVELIN SOuzA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Jaraguá, SP, data-nascimento: 15/07/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Severino Lucio da Silva e de Mylley de Souza Pereira.

O pretendente: EDGAR PESSOA DE SÁ, profissão: gerente de açougue, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São João do Piauí, PI, data-nascimento: 08/06/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Julio Pessoa e de Emilia Vieira de Sá. A pretendente: 
AuGuSTA OLIVEIRA PESSOA, profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Teresina, PI, data-nascimento: 27/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Pessoa e de Antonia Maria Oliveira.

O pretendente: CRISTOFER CAIquE DE OLIVEIRA SILVA, profissão: criador de conteúdo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pirituba, SP, data-nascimento: 19/09/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Fabiano da Silva e de Anice 
Gonçalves de Oliveira Silva. A pretendente: LANA bEATRIz SANTANA ALVES, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nasci-
mento: 14/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Dias 
Alves e de Luzia de Jesus Santana.

O pretendente: WELLIGTON RODRIGuES DO NASCImENTO, profissão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Benedito, CE, data-nascimento: 26/07/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Glaucia Rodrigues do Nascimento. A 
pretendente: NATÁLIA GAbRIELLy SILVA, profissão: balconista de loja, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 12/11/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jardiel Rosendo da Silva e de Andreia Aparecida Silva.

O pretendente: JOãO RODRIGuES DA SILVA FILHO, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ipiaú, BA, data-nascimento: 21/02/1985, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Rodrigues Da Silva e de Zaira Pinto Feliz. a pretendente: mARIA 
SILVANEIDE DA SILVA LImA, profissão: auxiliar contábil, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Mombaça, CE, data-nascimento: 14/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Machado de Lima e de Geralda Angelina da Silva Lima.

O pretendente: mARCELO DE OLIVEIRA RIbEIRO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Teixeira de Freitas, BA, data-nascimento: 19/01/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar de Jesus Ribeiro e de Eliene Sampaio de 
Oliveira Ribeiro. A pretendente: JuLIANA SILVA SANTANA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Jaraguá, SP, data-nascimento: 22/08/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Augusto Alves de Santana e de Tatiane 
Nascimento da Silva.

O pretendente: LEANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 19/06/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leonardo Monteiro dos Santos e de 
Vania Oliveira da Silva Santos. A pretendente: ANA PAuLA DANTAS OLIVEIRA, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jaraguá, SP, data-nascimento: 
22/03/2004, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gildivan de Sousa 
Oliveira e de Sandra Medeiros Dantas.

O pretendente: ROGERIO LImA DE SOuzA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Brotas de Macaúbas, BA, data-nascimento: 20/05/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Dourado de Souza e de Delcina Lima de Souza. A 
pretendente: LETICIA SANTOS DE JESuS, profissão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Queimadas, BA, data-nascimento: 16/11/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Damião de Jesus e de Rosalina dos Santos.

O pretendente: VÍCTOR HuGO mATIAS DA SILVA, profissão: auxiliar de pátio, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 24/07/2001, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Carlos da Silva e de Cristiana Aparecida Matias. 
A pretendente: RAquEL SOuSA PAz DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/01/2003, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alberto Paz da Silva e de Solimá Sousa Sá Paz.

O pretendente: ANDRE LuCAS DOS SANTOS GOmES FERREIRA, nascido nesta 
Capital, Santo Amaro - SP, no dia (04/05/1989), profissão analista de projetos, estado 
civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdomiro 
Gomes Ferreira e de Ana Lucia dos Santos. A pretendente: DébORA kAROLINE AVEIRO 
CANDEIAS, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia (06/04/1992), profissão fisiotera-
peuta, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Alfredo Jorge Pires Candeias e de Maria de Fatima Vieira de Aveiro Candeias.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATuRAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATuRAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

O pretendente: LuCAS DELLAI GuELLA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/02/1991, 
gestor de TI, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Tarcisio Luis Guella e de Desely Dellai Guella; A pretendente: THAIS OLIVEIRA 
NOGuEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 02/10/1995, advogada, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo Ferreira Nogueira e 
de Rivanda de Oliveira Nogueira.

O pretendente: RANIELSON DA SILVA mARTINS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/05/1998, garçom, natural de Pirapemas - MA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Raimundo Nonato Martins e de Maria Helena Pereira da Silva; A pretendente: 
mARIA REJANE DA SILVA mARTINS, brasileira, solteira, nascida aos 29/12/1995, 
atendente, natural de Pirapemas - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Benedito Santos Martins e de Maria Regina Povoas da Silva.

O pretendente: TIAGO SILVA RODRIGuES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/10/1993, atendente de suporte, natural de Berilo - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Santos Quirino da Silva e de Sandra Rodrigues de Souza 
Silva; A pretendente: ANTONIA CASSIA INGRID DE SOuSA, brasileira, solteira, 
nascida aos 29/12/1996, assistente de back office, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Rodrigues Filho e de Alzira 
Rodrigues de Souza.

O pretendente: LuCAS GAbRIEL DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/11/1992, 
técnico operacional, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Roseli da Silva; A pretendente: NATALIA EmILIA FELISmINO SANTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 04/01/1994, analista de projeto junior, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luiz Antonio dos Santos 
e de Bernadete Felismino dos Santos.

O pretendente: yGOR DANIEL SOuzA RAmOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/05/1991, mercadólogo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Mauro Camilo Ramos e de Dalva Aparecida Barbosa Souza Ramos; A 
pretendente: LAIS PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 09/04/1993, 
cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Marcia Pereira dos Santos.

O pretendente: JOSé GREGÓRIO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/05/1982, 
professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de José Oliveira Silva e de Josefa Araujo e Silva; A pretendente: DANIELA DA SILVA 
HONORATO, brasileira, solteira, nascida aos 31/12/1983, farmacêutica, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em Embu das Artes - SP, filha de Severino Andrade 
Honorato e de Magda da Silva Andrade Honorato.

O pretendente: kAÍquE mARTINS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 06/10/1995, garçom, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Edson Nunes dos Santos e de Elizabeth Veiga Martins; A pre-
tendente: bIANCA ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 02/12/1996, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Edna Alves da Silva.

O pretendente: VALTER DE SOuzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/05/1972, co-
merciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Daniel de Souza e de Maria das Graças de Souza; A pretendente: JuLIANA APARECIDA 
DOS SANTOS RODRIGuES, brasileira, solteira, nascida aos 07/03/1987, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel de Paula 
Rodrigues e de Pradilina Maria dos Santos Rodrigues.

O pretendente: CAIO CESAR DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/07/1991, 
garçom, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Rosilene Jesus dos Santos; A pretendente: mAILy DOS SANTOS DIAS, brasileira, 
solteira, nascida aos 21/06/1997, manicure, natural de Encruzilhada - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Eliane dos Santos Dias.

O pretendente: LEANDRO FONSECA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/04/1997, motorista, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Claudio Silva dos Santos e de Josefa Maria Fonseca; A pretendente: 
JANAINA bASTIDA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 24/11/1993, instrutora de 
trânsito, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Leandro Aparecido da Silva e de Rosangela Bastida.

O pretendente: ANDRé LuIz CARLOS DA CuNHA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/05/1974, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Djalma Carlos da Cunha e de Wilma dos Santos Cunha; 
A pretendente: TATIANE PEREz ALVES xAVIER, brasileira, divorciada, nas-
cida aos 29/12/1978, analista de recursos humanos, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Enio Alves Xavier e de Mariza 
Perez Alves Xavier.

O pretendente: mAuRICIO SOuzA REIS, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/04/1987, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Negmar de Barros Reis e de Ana Candida de Souza Reis; A pretendente: LILIAN PAI-
xãO CORTES, brasileira, solteira, nascida aos 26/02/1983, gerente de contas, natural 
de Sorocaba - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de David de Jesus 
Cortes e de Maria de Lourdes Paixão Cortes.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA bARRETO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/09/1998, barman, natural de Canindé de São Francisco - SE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Gilberto Gomes Barreto e de Cicera da Silva; A pretendente: 
ADRIANE NuNES RODRIGuES, brasileira, solteira, nascida aos 23/11/2001, auxiliar 
administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Andrelino Rodrigues e de Keli Felipe Nunes Rodrigues.
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 
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Proporcionar ao cliente uma 
vivência de consumo através de 

diferentes canais, mas como se fosse 
um só, foi uma das alternativas.

“A maior dificuldade foi 
ficar seis meses sem 
faturar nada e tendo 

de continuar trabalhando para 
minimizar as perdas dos nossos 
franqueados, não apenas visando 
ações paliativas, mas que possam 
agregar valor no pós-pandemia” 
relata o sócio-diretor da rede de 
restaurantes Detroit Steakhou-
se, Fábio Marques Jr. 

Apesar dos percalços, o perí-
odo também serve para impul-
sionar transformações digitais e 
uma nova maneira de atender às 
necessidades do público. Propor-
cionar ao cliente uma vivência de 
consumo através de diferentes 
canais, mas como se fosse um 
só, foi uma das alternativas que 
vieram para ficar. 

“Implementamos o delivery 
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Restaurante cria novas experiências em época de pandemia
O mundo foi forçado a reduzir o ritmo para conter os avanços da Covid-19. No Brasil não foi diferente e um dos setores mais afetados foi o de bares e 
restaurantes. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) estima que dos cerca de 1 milhão de estabelecimentos existentes no país antes da 
pandemia, 30% fecharam as portas de vez

com aplicativos terceirizados e 
o nosso próprio com WhatsApp 
automatizado, criamos os Kits 
Detroit para o cliente finalizar 
em casa, investimos em diversos 
cursos, treinamentos e reuniões 
online, estamos colocando em 
prática o Buffet Detroit, o qual 
aumentou as vendas na hora do 
almoço melhorando a experiên-
cia de nossos clientes e rentabi-
lidade dos nossos franqueados. 

Além disso, estamos traba-
lhando na concretização do 
autoatendimento nas mesas, 
atendimento em totem com 
conciliação de cartões de cré-
dito/débitos/vouchers”, explica 
Marques. A rede não para e no 
primeiro semestre deste ano 
estão previstos programa de 
fidelidade com cashback, pe-

didos na mesa pelo celular do 
cliente, com a possibilidade de 
pagamento sem precisar intera-
gir com funcionários, e também 
a implementação do Detroit 
Market, no qual é possível com-
prar molhos, temperos, bebidas 
e proteínas dos restaurantes. 

Todos os esforços renderam 
resultados positivos aos franque-
ados, 80% das lojas estão com as 
vendas maiores que no período 
pré-pandemia. A Associação 
Brasileira de Franchising (ABF) 
realizou uma edição especial 
da Pesquisa de Food Service, 
em parceria com a consultoria 
Galunion. O estudo, realizado 
em agosto, mostrou que o De-
livery dobrou sua participação 
no faturamento das redes en-
trevistadas, passando de 18% 

para 36%, assim como cresceu 
a captura mista de pedidos (uso 
de canais próprios e marketpla-
ces) que passou de 45% antes 
da pandemia para 73%. 

Outros movimentos importan-
tes detectados foram a criação de 
novos canais/formas de venda, in-
cluindo as cozinhas virtuais (dark 
kitchens), ajustes no cardápio/
oferta de produtos e a digitali-
zação nas interações com o con-
sumidor. Exemplo no assunto, a 
Detroit Steakhouse tem como 
proposta se tornar uma empresa 
de tecnologia que vende comida, 
para isso, apresentou novidades 
para aumentar vendas e trazer 
melhor experiência ao cliente/ 
negócio dos franqueados. Fon-
te e mais informações: (http://
detroitsteakhouse.com.br/).

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: HIGINO LEmES DA SILVA, profissão: corretor de seguros, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1960, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Renato Lemes da Silva e de Emilia Ferreira da Silva. A pretendente: 
mARA REGINA VELHO, profissão: assistente de vendas, estado civil: divorciada, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Valdeci Sidnei Velho e de Dirce Aparecida Germano Velho. Es
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