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Dentre tantos aprendizados que 2020 trouxe para o mercado, a digi-
talização em conjunto com a boa experiência do cliente foram grandes 
aliados às incertezas dos últimos meses. Desde o começo da pandemia do 
Coronavírus no Brasil, foi possível acompanhar mudanças significativas 
na forma como as empresas passaram a atender os seus consumidores 
e, principalmente, a se comunicarem com eles. Para Tiago Serrano, CEO 
e fundador da SoluCX, esse movimento já era percebido há alguns anos, 
mas se intensificou com a necessidade de isolamento social.   

Dicas para fidelizar clientes em 2021
Todos nós entramos em 2020 com um plano. Poucos meses depois, 

eles se tornaram irrelevantes. As organizações implementaram estra-
tégias de contingência rapidamente e suspenderam as iniciativas não 
essenciais. Isso pode nos levar a crer que este ano foi um balde de 
água fria para a inovação tecnológica, mas eu argumentaria de outra 
forma. Na verdade, as organizações implementaram soluções inspiradas 
para enfrentar desafios importantes. Aqui estão algumas observações 
de 2020 e cinco previsões de tecnologia corporativa para 2021.   

Previsões de tecnologia corporativa

Com o começo do ano, as contas começam a chegar. IPTU, IPVA, 
matrícula e material escolar. Além disso, as metas de reformar a casa, 
começar a estudar, investir no próprio negócio ou casar entram no 
orçamento. Para organizar as contas e planos destes primeiros meses, 
pedir um empréstimo pode ser uma solução, mas é preciso ter atenção 
em alguns pontos antes de decidir solicitar um crédito. Segundo Otavio 
Machado, especialista em educação financeira da Creditas, plataforma 
líder em crédito e soluções 100% online para o consumidor na América 
Latina, todas as linhas de crédito podem ser boas, desde que sejam 
utilizadas para o fim correto.   

Considerações antes de pedir um empréstimo

Foto de Alexander Isreb no Pexels

Negócios em Pauta

Entregas com Bikes 
Investindo cada vez mais em melhores soluções logísticas 

e práticas sustentáveis, a B2W Digital adquire uma frota de 
bicicletas elétricas para auxiliar a operação. Ao todo, serão 
mais de cinquenta veículos para entregas de pedidos feitos 
nos sites e apps da Americanas, Submarino, Shoptime e 
Sou Barato, e para o Supermercado Now, plataforma de 
supermercado online. Com grande experiência em entregas 
feitas neste tipo de modal, a companhia fechou o terceiro 
trimestre de 2020 com mais de 1 milhão de pedidos en-
tregues por bicicletas convencionais, número duas vezes 
maior que todo o ano de 2019. O projeto de expansão das 
bicicletas elétricas começa com foco em São Paulo e no 
Rio de Janeiro, mas será expandido para outros estados já 
em 2021.   Leia a coluna completa na página 3

Foto: ri.b2w.digital/reprodução

News@TI

Planejamento Tributário Estratégico

@A otimização da carga tributária representa um grande 
diferencial competitivo na busca de um lugar no mercado. 

Entretanto, em razão da escassez de profissionais especializados, 
nem sempre a gestão tributária e o planejamento tributário re-
cebem a atenção necessária no ambiente corporativo. No MBA, 
oferecido no modo híbrido pela PUC-Rio, são apresentados os 
conceitos e técnicas necessárias para a implementação de uma 
gestão tributária correta e eficiente. Além disso, qualifica-se o 
profissional para a compreensão dos diferentes modelos de plane-
jamento tributário, identificação de oportunidades de otimização 
tributária, e avaliação da viabilidade e dos riscos advindos de 
planejamentos tributários propostos por consultores externos 
(https://iag.puc-rio.br/curso/mba-em-planejamento-tributario/). 

 Leia a coluna  completa na página 2

Foto de Andrea Piacquadio no Pexels

Marcado por adversidades, o ano 
de 2020 exigiu muita resiliência 
por parte dos empreendedores. 

E a tecnologia foi e tem sido uma grande aliada 
para atravessar esse período, principalmen-

te no que diz respeito aos meios de pagamento. 
Segundo pesquisa do Instituto Locomotiva. 
Nove entre dez vendedores do Mercado Livre e 
do Mercado Pago estão otimistas com as vendas 
por meio de plataformas digitais e a tecnologia 
vem sendo encarada como peça-chave para 
alavancar o faturamento. 

Precursora no segmento de pagamentos 
digitais, o Mercado Pago, fintech do Mercado 
Livre, oferece em todas as suas maquininhas 
Point o pagamento via Pix, sistema instan-
tâneo criado pelo Banco Central. O lojista 
também pode receber via checkout, link de 
pagamento ou pelo "Pix Copia e Cola", para 
que o cliente copie e pague pelo aplicativo 
ou internet banking de sua preferência. O 
Código QR gerado no aplicativo do Mercado 
Pago já está adaptado para aceitar o Pix e 
as plaquinhas e adesivos que ficam afixados 
nos estabelecimentos já estão em processo 
de troca para a versão que aceita a nova 
modalidade. 

Quem aderiu a essa modalidade foi Luciano 
Carvalho, proprietário da rede de padarias Big 
Bread, na capital paulista. Por lá, o cliente 
tem à sua disposição o Código QR do Pix 
diretamente na comanda em que o pedido é 
marcado. Desta maneira, basta que o cliente 
escaneie a imagem e efetue o pagamento em 
seu celular, diretamente da mesa. Na saída, 
uma catraca automatizada reconhece que a 
conta foi paga. Para Carvalho, essa é uma 
tendência que veio para ficar. Por isso, o 
empreendedor elaborou três dicas para que o 
lojista adeque seu negócio e use a tecnologia 
para fidelizar o cliente. 

É importante que o empreendedor 
esteja sempre atento às tendências - O 
mercado de tecnologia evolui constante-
mente e em uma velocidade muito grande. 

Inovações tecnológicas impulsionam vendas 
e melhoram a experiência do consumidor 

É importante estar atento a cada novidade 
e entender como é possível acrescentá-la 
ao negócio. 

Usar a tecnologia à favor do consumi-
dor - Ao adotar uma tecnologia no estabeleci-
mento, é importante ter o entendimento que 
nem sempre ela agradará todos os clientes. 
Pessoas mais conservadoras podem preferir 
um atendimento pessoal, assim como os mais 
arrojados escolhem lidar com as máquinas. O 
importante é garantir poder de escolha para 
100% do público. 

Instrução da equipe - A adoção de novas 
tecnologias nem sempre acontece de forma 
intuitiva. Seja por receio ou por achar que o 
processo é complicado, muitos consumidores 
acabam desistindo de usá-la. Por isso, ao 
utilizar novas plataformas, é importante ter 
uma equipe treinada a instruir esses consu-
midores. De maneira educativa, é possível 
desmistificar as ferramentas e incentivar o 
uso delas. 

Por que o Pix pode ser vantajoso para quem 
vende com Mercado Pago? 

•	 O	 dinheiro	 cai	 na	 conta	 na	 hora,	 o	 que	
ajuda no fluxo de caixa para pagamentos 
de fornecedores, compra de insumos e 
controle de estoque. 

•	 A	 liberação	 dos	 produtos	 para	 o	 cliente	
acontece de forma mais rápida, já que a 

confirmação do pagamento acontece em 
poucos segundos. Perder um cliente na 
venda com boleto ou segurar o estoque até 
a confirmação do pagamento são coisas do 
passado. 

•	A	 taxa	 para	 aceitar	 pagamentos	 com	
Pix é muito menor do que o cobrado 
em pagamentos com cartão de débito e 
crédito. 

•	Redução	das	despesas	com	manuseio	de	
papel moeda e troco, com mais segurança, 
seja para fechar o caixa ou transportar 
grandes quantias em malotes ou carro-
-forte. 

•	 Atrair	 mais	 compradores,	 pois	 aceitar	 o	
Pix com Mercado Pago permite receber 
pagamentos de aplicativos de outras ins-
tituições financeiras. 

•	 É	tão	seguro	como	qualquer	outro	meio	
de pagamento eletrônico, como cartão 
ou transferência, pois tem o controle e a 
segurança do Banco Central. 

•	 Acesso	à	conta	gratuita	e	plataforma	Mer-
cado Pago: 

•	 Central	 de	 Descontos,	 que	 permite	 de-
senvolver ofertas personalizadas para um 
público de mais de 20 milhões de clientes 
do aplicativo Mercado Pago; 

•	 Programa	Mercado	Pontos,	com	descontos	
em produtos, frete etc; 

•	 Crédito	 para	 investir	 no	 negócio,	 entre	
outros benefícios. 

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

Que líder você 
precisa ser no 
seu negócio?

Renato Martinelli

Empreendedorismo

   
Leia na página 8
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AgENDA DE 
TECNOLOgIA 
DOs BANCOs 

PARA EsTE ANO
    Leia na página 6

CoronaVac na Ásia
O presidente da Indonésia, Joko Wi-

dodo, se tornou ontem (13) a primeira 
pessoa do país a receber a vacina contra 
o coronavírus Sars-CoV-2. O político foi 
imunizado com uma dose da CoronaVac, 
desenvolvida pela empresa chinesa Si-
novac. A nação do sudeste asiático, que 
tem quase 270 milhões de habitantes, 
assinou acordos para obter por volta 
de 300 milhões de doses de vacinas 
de empresas farmacêuticas, incluindo 
AstraZeneca, Pfizer e fornecedoras 
chinesas, como a Sinopharm (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/confira-a-agenda-de-tecnologia-dos-bancos-para-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/4-fatores-para-levar-em-consideracao-antes-de-pedir-um-emprestimo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quatro-dicas-para-fidelizar-clientes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-previsoes-de-tecnologia-corporativa-apos-um-ano-imprevisivel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/que-lider-voce-precisa-ser-no-seu-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-14-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-14-01-2021/
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Cinco formas da sua empresa 
ser invadida e como se prevenir
Especialista do Grupo Daryus chama a atenção para erros básicos que podem acontecer nas empresas, como a 
violação física de dados, e dá algumas dicas sobre como estar sempre alerta

OpiniãO
2020: um ano para 
não ser esquecido

2020 foi um ano 
atípico. Um ano em 
que uma epidemia 
virou a sociedade e 
os negócios de ponta 
a cabeça. Mas não 
será um ano a ser 
esquecido

Ao contrário, deve 
ser lembrado como 
um período no qual 

muitos paradigmas foram 
quebrados e muitas lições 
foram e ainda hão de ser 
aprendidas. Desde temas 
sociais, de respeito ao 
próximo e solidariedade 
com os mais vulneráveis 
até negócios e o uso da 
tecnologia, 2020 será lem-
brado como um ano em que 
tivemos que reaprender 
comportamentos, mudar 
a maneira como traba-
lhamos e buscar novas 
soluções para os negócios.

2020 nos mostrou, mais 
do que nunca, que a vida 
de cada indivíduo pode de-
pender do comportamento 
do outro. Desde o uso de 
máscara, o distanciamento 
social, evitar aglomerações 
e cuidar da higiene pessoal, 
até a ajuda com alimentos 
e equipamentos, percebe-
mos, enquanto sociedade, 
que precisamos evoluir e 
melhorar muito a forma 
como nos relacionamos 
e respeitamos o próximo. 

A crise também mostrou 
que as desigualdades so-
ciais e de infraestrutura 
para o uso universal da 
tecnologia são grandes, 
tornando compulsória a 
abordagem do tema por 
parte dos formuladores 
de políticas públicas ime-
diatamente. Tomando a 
educação como exemplo, 
com a quarentena e o 
fechamento das escolas, 
o ensino a distância foi 
a solução imediata. Con-
tudo, o uso da tecnologia 
requer infraestrutura, 
equipamentos e conheci-
mentos que uma parte da 
sociedade não tem. 

E viu-se o drama de o 
acesso à educação, duran-
te a pandemia, como sendo 
praticamente impossível 
para essa parcela da po-
pulação, que só dispõe de 
um telefone celular, uma 
rede precária e cara. No 
entanto, se olharmos o 
copo meio cheio, vimos 
que é possível ampliar o 
atendimento ao ensino 
usando a tecnologia, com 
políticas governamentais 
estabelecidas neste ob-
jetivo. 

O mesmo se mostrou cla-
ro em relação à saúde, com 
o uso da telemedicina, sen-
do uma excelente opção de 
proporcionar atendimento 
médico eficiente a distân-
cia, além do benefício de 
solicitar exames e receitar 
medicações digitalmente. 
Pelo lado dos negócios, o 
Whatsapp e o Instagram 
foram usados como válvula 
de escape para muitos 
conseguirem manter seus 
negócios. 

Com todos os seus in-
convenientes e falta de 

segurança. Longe de ser 
nas condições ideais, a 
tecnologia apoiou pe-
quenas ou até médias e 
grandes empresas nas 
operações comerciais. A 
barreira e o paradigma do 
uso da tecnologia foram 
quebrados e abriu-se um 
horizonte enorme para a 
modernização nessa área 
para empresas que sequer 
consideravam essa alter-
nativa.

Em relação à forma de 
trabalhar, nos ambientes 
onde foi possível, as em-
presas mantiveram seus 
funcionários trabalhando 
em casa e o uso de aplica-
tivos de vídeo conferên-
cia explodiu. Ainda não 
se estabeleceu a melhor 
equação entre qualidade 
de vida, segurança da 
informação e eficácia no 
trabalho remoto, mas, 
certamente, a rejeição que 
existia foi quebrada e, hoje, 
as empresas já pensam se-
riamente em mesclar este 
modelo com o trabalho 
presencial convencional 
como alternativa de custos 
mais baixos com benefícios 
aos empregados.  

2020 foi o ano em que 
a tecnologia finalmente 
rompeu barreiras e, por 
necessidade, apresentou 
as suas credenciais como 
base para um pensamento 
de inovação e melhoria, 
tanto sob o aspecto social 
quanto dos negócios. E, 
afinal, são duas faces da 
mesma moeda. Negócios 
crescendo geram em-
pregos que melhoram as 
condições sociais.

Precisamos e esperamos 
que os governos tenham 
percebido esse movimento 
tanto quanto as desigual-
dades e lacunas para que 
possamos ter maior acesso 
aos benefícios da tecnolo-
gia, cada vez mais univer-
sal. Precisamos também 
que esse movimento seja 
usado de forma menos 
oportunista pelos forne-
cedores de tecnologia, 
menos para cumprir suas 
metas de curto prazo, mas 
para incluir as organiza-
ções – empresas, ONGs, 
instituições de ensino – 
de qualquer tamanho no 
mundo digital. 

Só assim, enquanto so-
ciedade, criaremos tam-
bém as condições de com-
petitividade e resiliência 
em empresas de todos os 
portes, para que sejam 
longevas em sua missão 
de gerar emprego e renda, 
minimizando as desigual-
dades, ao mesmo tempo 
em que o país como um 
todo amplie suas capacida-
des de prever e enfrentar 
crises.

Essas são as lições de 
um ano que não devemos 
esquecer. Não pelas opor-
tunidades que dizem que a 
crise cria, mas pelas lições 
inestimáveis que 2020 
deixa para o nosso futuro.

 
(*) - Professor de Pós na Business 

School SP, especialista em 
Transformação Digital, em vendas, 
experiência do cliente e ambientes 

colaborativos, é CEO da Doxa 
Advisers.

Enio Klein (*)
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de resposta a incidentes, e manter o 
direito de auditar a infraestrutura de 
terceiros.

Criptografia é uma faca de dois gumes
A criptografia é provavelmente um 

dos melhores controles de segurança, 
pois permite que dados confidenciais 
sejam transmitidos com segurança por 
redes não seguras. O problema é que 
também funciona na contramão. Como 
a maioria dos serviços da internet – 
navegação, mensageiros instantâneos, 
armazenamento de e-mail e nuvem 
– já impõe forte criptografia, torna-se 
difícil o controle dos dados que saem 
da empresa. Além disso, a criptografia 
pode ser adotada pelo malware para 
se comunicar com os servidores de 
comando e controle.

Solução: quando tudo está criptogra-
fado, a única solução é contorná-lo. As 
empresas com firewalls e proxies web 
mais antigos podem ter dificuldades, 
mas as soluções modernas já podem 
conter métodos de descriptografia, 
como inspeção SSL. Vale ressaltar que 
existem limitações em algumas situa-
ções. Algumas instituições financeiras, 
por exemplo, não funcionam bem com 
a inspeção SSL e pode haver preocupa-
ções com a privacidade. Portanto, nem 
sempre é possível descriptografar todo 
o tráfego dentro e fora da empresa.

Violação física
As vezes ela é esquecida, mas os da-

dos não se limitam a bits e bytes. Uma 
violação também pode ocorrer com in-
formações compartilhadas verbalmen-
te, ouvidas por terceiros indesejados 
ou até por um documento impresso 
que foi deixado sem supervisão em 
algum local compartilhado por várias 
pessoas, por exemplo. Se um HD for 
descartado incorretamente, ele pode 
acabar na mão de cibercriminosos que 
podem tentar restaurar as informações 
e usá-las de forma negativa.

Solução: ter uma política de mesa lim-
pa, usar meios seguros para descartar 
informações confidenciais e fornecer 
treinamento de conscientização dos 
funcionários são as melhores opções 
nesse caso.

por um cibercriminoso, na maioria das 
vezes, a atenção deve ser mantida da 
mesma forma. Funcionários que não 
foram treinados adequadamente ficam 
propensos a erros acidentais, como 
enviar uma mensagem de e-mail para 
o destinatário errado, clicar em e-mails 
recebidos que contenham armadilhas 
de invasão – conhecidos como phishing 
-, até mesmo compartilhar informações 
confidenciais em um local público ou 
rede social. É importante considerar 
que existem pessoas que voluntaria-
mente cometeriam uma violação ou até 
um crime. Por exemplo, um funcionário 
que pretenda deixar a empresa pode 
tentar copiar arquivos confidenciais, 
mesmo que seja contrário à política 
de segurança.

Solução: existem diversas formas 
para proteger a empresa de ameaças 
internas e remediar estragos causa-
dos caso algo aconteça. A organização 
pode realizar soluções endpoint como 
antivírus, controle de USB, sistemas de 
Data Leak Protection (DLP), além da 
contratação de uma equipe experiente 
de respostas a incidentes. 

O risco de terceiros
Não muito diferente do tópico an-

terior, terceiros são pessoas ou em-
presas com as quais compartilhamos 
dados. É importante ressaltar que ao 
compartilhar informações, os terceiros 
ficam expostos aos mesmos riscos dos 
colaboradores da empresa e podem 
ser a porta para algum incidente. Para 
estes é necessário trabalhar dentro 
dos limites da organização, além dos 
controles de segurança já mencionados. 
É válido considerar regras especiais 
para pessoas de fora, como limitar as 
conexões à rede e servidores corpora-
tivos. Controles físicos também devem 
ser aplicados, incluindo a limitação 
do acesso a áreas restritas, o uso de 
crachás de identificação e a inspeção 
de mochilas e maletas, se necessário.

Solução: algumas formas de lidar com 
os riscos de segurança de terceiros é 
ter um aviso obrigatório de vazamento 
de dados, impor requisitos como crip-
tografia e prevenção de vazamento de 
dados, além de contar com uma equipe 

Ao entender melhor como os 
hackers invadem os dados das 
empresas, especialistas já con-

seguem distinguir quais são as ameaças 
comuns que aumentaram significativa-
mente nos últimos meses mesmo com a 
LGPD em vigor. Segundo o especialista 
e evangelista em Segurança da Infor-
mação e Proteção de Dados do Grupo 
Daryus, Cláudio Dodt, são duas as ame-
aças observadas com mais frequência 
nos últimos tempos:

- Violação de Dados ou Data Breach: 
ocorre quando uma organização sofre 
um incidente de segurança relacionado 
aos dados pelos quais é responsável. 
Isso resulta numa violação de confi-
dencialidade, da disponibilidade ou da 
integridade dos dados.

- Vazamento de Dados: transmissão 
não autorizada de informações de 
dentro de uma organização, ou seja, 
um incidente que expõe publicamente 
informações sensíveis que podem ser 
vistas, copiadas, roubadas, transmitidas 
ou usadas sem acesso autorizado.

Dodt destaca que investir em fer-
ramentas de segurança, softwares de 
última geração e funcionários treinados 
são ótimas recomendações, porém isso 
não garante que a empresa não ficará 
vulnerável, uma vez que essas boas 
práticas se depreciam com o tempo 
e os criminosos se aperfeiçoam cada 
vez mais.

Confira as cinco maneiras que as orga-
nizações podem ser violadas e quais as 
possíveis soluções para os problemas:

Vulnerabilidades desconhecidas
A maioria das vulnerabilidades pode 

permanecer desconhecida por meses 
ou até anos. Esse foi o caso das vulnera-
bilidades de hardware encontradas pela 
equipe do Google chamadas de Meltso-
wn e Spectre que permitem que os pro-
gramas roubem dados processados pelo 
computador. A Meltdown é uma falha 
de segurança passível de ser explorada 
em microprocessadores. Ao explorar a 
falha é possível ler áreas de memória 
protegidas, ou seja, é possível obter 
dados sensíveis do usuário. A Spectre 
não afeta um processador específico, 
mas sim a maioria dos processadores. 
Com a falha é possível realizar “Branch 
Prediction” e “Speculative Execution”. 
Através dela consegue-se fazer com 
que o processador execute instruções 
atípicas e assim fure o isolamento en-
tre aplicações. Essas vulnerabilidades 
afetaram a memória da maioria dos 
hadwares de CPU nos últimos 10 anos 
e, embora não haja casos confirmados 
de exploração, isso não significa que 
criminosos não estejam aproveitando 
a vulnerabilidade.

Solução: seguir os conselhos básicos 
de segurança digital, pois não há outra 
forma ainda de lidar com falhas de 
seguranças desconhecidas.

Ameaça Interna
A ameaça interna nunca deve ser su-

bestimada. Mesmo que não seja causada 

News@TI
Plataforma brasileira de gestão de tempo e 
produtividade

@Ampliando seu portfólio de soluções inovadoras que ajudam a 
transformar dados em informação de valor, a Meeta Solutions, 

empresa de tecnologia 100% brasileira, está lançando a primeira plata-
forma em nuvem para gestão de tempo e produtividade, desenvolvida 
no Brasil com foco em trazer equilíbrio entre a vida profissional e 
pessoal. Denominada Evertrack, a plataforma permite acompanhar as 
atividades das equipes e informações em real time, ajudando gestores 
e colaboradores a gerir sua jornada de trabalho e fazer melhor uso do 
investimento de tempo. César Garcia, CTO da Meeta Solutions, explica 
que há muito discute-se produtividade no ambiente de trabalho. Mas, 
diante desse novo “normal” e da forma como o home office se impôs, 
essa questão veio mais à tona, tornando uma necessidade para todo 
tipo de organização (https://evertrack.com.br/?utm_source=PR_plata-

forma%20_evertrack&utm_campaign=PR_plataforma%20_evertrack).

Fundadora do Nubank e presidente da 
Microsoft Brasil participam do AAA Summit 

@Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, e Tânia Cosentino, 
presidente da Microsoft Brasil, confirmaram presença no AAA 

Summit, evento 100% online e 100% gratuito, que vai reunir os maiores 
especialistas do país com palestras sobre o que esperar de 2021. A ideia 
é decifrar as visões de algumas das maiores autoridades de negócios 
do Brasil sobre empreendedorismo, gestão, inovação e comportamen-
tos. Será no dia 20 de janeiro de 2021 com um grupo selecionado de 
palestrantes com visões únicas sobre as grandes tendências que vem 
por aí. A estimativa é que participem 50 mil empresários, executivos 
e profissionais interessados em gestão, liderança, empreendedorismo, 
inovação, economia, tendências e futuro.

ricardosouza@netjen.com.br
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Pioneiro na área, o curso terá início em março, com mais de dez docentes 
com experiência no setor, desenvolvendo um programa que já formou 
mais de quatro mil profissionais, em formato presencial, nos últimos 23 
anos. É voltado para profissionais com formação superior, que atuam na 
administração pública ou pretendam se relacionar com este público. A 
programação também é dirigida para agentes políticos e organizações da 
sociedade civil e do terceiro setor que desejam se profissionalizar. Serão 
desenvolvidas competências relacionadas à gestão, coordenação e asses-
soramento na administração pública direta, empresas concessionárias 
e organizações do terceiro setor. Outras informações: (www.faap.br).

E - Startup de Biotecnologia
A Decoy Smart Control, desenvolvedora de soluções biológicas para 
controle de pragas, recebeu R$ 810 mil em recursos públicos oriundos 
da Fapesp. Com o aporte, a empresa, fundada em 2015, irá investir nas 
tecnologias para os mercados de avicultura e apicultura. Com o intuito de 
revolucionar os campos e promover mudanças nos padrões de consumo, 
em um laboratório de 80 m² no Supera Parque de Inovação e Tecnologia, 
no campus da USP em Ribeirão Preto, a startup é a primeira empresa 
a levar o conceito de controle biológico para a área de saúde animal no 
mundo. Com um crescimento de 1560% no primeiro semestre deste 
ano - em relação ao mesmo período de 2019 -, a startup já recebeu R$ 
1,8 milhão em investimentos privados desde 2015. Outras informações: 
(www.decoysmart.com). 

F - Business Engineering 
O curso de especialização Master in Business Engineering do Campus 
Sorocaba da UFSCar está com inscrições abertas para formação de nova 
turma. O curso tem por missão fornecer ampla formação baseada em 
conhecimentos das áreas de Gestão, Negócios e Engenharia a partir do 
uso de ferramentas e técnicas analíticas para que se possa melhorar 
as operações internas e externas das organizações. A grade curricular 
inclui disciplinas como Gestão de operações, Cadeia de suprimentos, 
Fundamento do Seis Sigma, Estatística aplicada, Ferramentas da qua-
lidade e Análise de custos. O corpo docente é formado por professores 
doutores da UFSCar, além de especialistas e profissionais com reconhe-
cida competência no setor. Inscrições e mais informações: (www.mbe.
ufscar.br). As vagas são limitadas e o processo seletivo é composto por 
entrevista com os candidatos. 

G - Mestrado Internacional
A MUST University, localizada em Boca Raton, sul da Flórida, lança 
mais um programa de mestrado internacional, 100% online: dessa vez, 
em Administração. A universidade americana, licenciada pelo Departa-

A - Vagas de Emprego
A XP Inc. irá contratar 1.100 profissionais para seu time ao longo de 2021. 
Em 2020, foram 1.200 vagas abertas. A XP, que cada vez mais tem se 
posicionado como uma empresa de tecnologia, selecionará principalmente 
profissionais da área de Dados, Engenharia de Software e Assessoria de 
Investimento. Atualmente, a XP conta com mais de 3600 colaboradores 
no Brasil. Os novos profissionais serão alocados principalmente nas áreas 
de Tecnologia e Canais. Eles irão assumir seus cargos com a missão de 
apoiar o crescimento orgânico dos negócios em que a XP já atua, assim 
como na estruturação de novos negócios como o Banco XP. Informações 
detalhadas sobre as vagas e como se candidatar serão divulgadas ao 
longo do ano em (https://www.xpinc.com/carreiras).

B - Experiências Turísticas
As inscrições para o primeiro desafio do Catalisa Corp, lançado em parce-
ria com a Bancorbrás, foram prorrogadas até o próximo domingo (17). A 
iniciativa busca startups para desenvolver uma plataforma tecnológica de 
experiências turísticas que aumentem as ofertas de serviços, integrando 
fornecedores turísticos, como receptivos, a Bancorbrás e clientes. As 
startups selecionadas receberão entre R$ 150 mil e R$ 300 mil para o 
desenvolvimento do projeto, podendo ser distribuídos entre uma ou mais 
startups selecionadas. O valor total do projeto pode variar conforme o mo-
delo de parceria a ser definido entre os atores envolvidos, sendo possível, 
por exemplo, alavancar recursos adicionais por meio do acordo entre o 
Sebrae e Embrapii. Inscrições e mais informações: (https://www.worldlabs.
org/opportunity/bancorbras-plataforma-de-experiencias-turisticas/about). 

C - Metodologia Inovadora 
A Maple Bear, rede canadense de ensino bilíngue, reconhecida entre as 
melhores do mundo, tem planos de aumentar sua presença em Goiás 
nos próximos anos. Atualmente, no estado há oito escolas em operação, 
em Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Rio Verde, com cerca de 
1,1 mil alunos, nos ensinos Infantil e Fundamental. Com duas em fase de 
implantação, em Formosa, e Valparaíso, a rede pretende abrir mais quatro 
escolas em cidades estratégicas do estado em questão. Esse movimento irá 
gerar um investimento de R$ 6 milhões e cerca de 150 empregos diretos 
em Goiás. Nas próximas semanas, representantes da franqueadora irão se 
reunir virtualmente, via webinar, com investidores locais interessados em 
abrir uma unidade Maple Bear nos municípios de Luziânia, Jataí, Caldas 
Novas e Águas Lindas de Goiás (www.maplebear.com.br). 

D - Gestão Pública 
A Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP) está com inscrições 
abertas para a pós-graduação a distância (EAD) em Gerente de Cidades. 

mento de Educação da Flórida, é a única escola de ensino superior que 
oferece mestrado internacional, integralmente a distância, voltado para 
os brasileiros. O novo programa possui quatro linhas de concentração 
diferentes: Finanças, RH, Marketing Digital ou Proteção de Dados. 
Projetado para preparar os alunos para o campo altamente competitivo 
dos negócios, oferece aos mestrandos um amplo conjunto de materiais 
didáticos que inclui estudos de caso e uso estratégico de recursos como 
videoaulas, seminários online ao vivo, atividades de pesquisa, revista 
digital e demais práticas acadêmicas (www.mustedu.com).

H - Incorporação da Novafarma 
A Fresenius Kabi, empresa de assistência médica global especializada 
em medicamentos capazes de salvar vidas e tecnologias para infusão, 
transfusão e nutrição clínica, concluiu a incorporação da Novafarma, 
adquirida em 2014 com o objetivo de ampliar sua capacidade de fornecer 
aos pacientes medicamentos intravenosos de alta qualidade. Situada em 
Anápolis (GO), cidade que abriga o segundo maior polo farmacêutico do 
país, a unidade conta com cerca de 400 funcionários e um portfólio de 
soluções e medicamentos injetáveis, além de um centro de distribuição 
e de um centro de pesquisa e desenvolvimento. Em operação no Brasil 
há mais de 40 anos, a empresa global de saúde, fundada na Alemanha, 
está comprometida em garantir elevados padrões globais de qualidade 
e segurança. Saiba mais: (www.fresenius-kabi.com/br). 

I - Unificando a Comunicação
A Votorantim Energia, uma das maiores empresas do setor elétrico do 
Brasil, otimizou a rede de comunicações das usinas hidrelétricas de Sobragi 
(Belmiro Braga-MG), Itupararanga (Votorantim-SP), Pedra do Cavalo 
(Cachoeira –BA) e Ourinhos (Ourinhos-SP). Por meio de um projeto 
estratégico desenvolvido em parceria com a integradora de telecomu-
nicações e serviços em nuvem Sencinet, a companhia passou a utilizar 
apenas um link para processar toda a troca de informações das unidades 
com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Anteriormente o 
mesmo processo era executado com a utilização de um link para cada 
planta. Além da redução de 40% nos custos devido à redução de links, 
houve ainda o ganho no que diz respeito ao esforço de gestão e controle 
das conexões com a disponibilidade de relatórios de disponibilidade, 
tráfego e comportamento da rede. Saiba mais: (https://sencinet.com/). 

J - Comunicação Municipal
Como utilizar a comunicação para ter sucesso na gestão do município. 
Esse é um dos temas do “Seminários Novos Gestores”, promovido pela 
Confederação Nacional dos Municípios (CNM). O evento acontece entre 
os próximos dias 18 e 28 e vai destacar a importância do profissional 
de comunicação e compartilhar dicas de como planejar a comunicação 
municipal. Os gestores poderão conferir as principais ferramentas 
disponíveis, para as prefeituras poderem fortalecer o relacionamento 
com o público interno, a população e a imprensa. Ainda estão previstas 
orientações sobre a importância das redes sociais; como se comunicar 
com diferentes públicos; entre outros tópicos relevantes. O programa é 
dirigido a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, servidores 
municipais e suas equipes. Inscrições gratuitas e mais informações: 
(www.novosgestores.cnm.org.br).

O futuro pressionou a 
decisão da Ford 

em deixar o Brasil 

A americana Ford, 
fabricante de veículos 
automotores operando 
no mercado brasileiro 
há mais de 100 anos, 
vai deixar o País

Esta decisão, já expres-
sa como irrevogável, 
pegou a todos de sur-

presa. É a segunda grande 
marca do setor que deixa o 
Brasil “a pé”; a primeira foi a 
alemã Mercedes Benz. Muito 
se especula sobre as razões 
desse anúncio intempestivo: 
dólar nas nuvens, impostos 
elevados, meio ambiente agre-
dido, política econômica frágil 
e redução de vendas. Isso tudo 
além da pandemia. 

Pode ser sim um pouco disso 
tudo ou tudo isso mesmo. E 
mais alguma coisa. 

Analistas lembram dos car-
ros elétricos, que a Ford 
demorou para enxergar como 
o futuro inexorável do setor. 
Outras empresas saíram em 
disparada na frente, como a 
Tesla, uma neófita no segmento 
automobilístico. Agora, a mais 
tradicional fabricante de auto-
móveis do mundo, criada pelo 
lendário Henry Ford, busca 
desesperadamente recuperar 
o espaço perdido. E para tanto, 
está ceifando as arestas. 

O setor automobilístico 
tradicional, movido a com-
bustível fóssil, enfrenta uma 
encruzilhada impiedosa: 
muda e avança ou permanece 
como está e fenece. É apenas 
uma questão de tempo. Os 
carros elétricos ganham cada 
vez mais espaços na pista 
e numa velocidade impres-
sionante. Na Noruega, por 
exemplo, mais da metade 
de sua frota de automóveis é 
formada por carros movidos 
a eletricidade. 

Outros países da Europa já 
definiram datas para banir de 
suas cidades os carros movidos 
a gasolina e diesel. Há anos o 
meio ambiente “grita” e, ao que 
parece, governos finalmente 
estão escutando e tomando as 
devidas providências. O carro 
elétrico, não resta dúvida, é o 
vilão que hoje assusta o carro 
tradicional. É a eterna luta do 
moderno contra o antigo. A 
História está repleta de exem-
plos. O espaço, como no caso 

em tela, não permite a coexis-
tência entre ambos os modelos. 
Apenas um sobreviverá. 

Não se pode permitir, no 
entanto, que essa disputa, que 
ainda promete lances mais 
dramáticos, turve a visão e 
impeça de se ver o que mais 
está acontecendo no mercado 
de mobilidade e motivando 
decisões como a da Ford, de 
rever os seus modelos de ne-
gócios. Além do carro elétrico, 
há que se atentar para o novo 
consumidor, ou o consumidor 
dos novos tempos, que tem 
questionado o seu sentimento 
de posse, da necessidade de 
se ter, de ser o dono deste ou 
daquele bem. 

Dentre os vários produtos 
que a nova geração de consu-
midores considera transitório, 
de uso momentâneo, o carro 
é o principal deles. Essa nova 
geração de consumidores é 
adepta do compartilhamento 
de bens. Várias empresas já se 
deram conta desse movimento 
e se preparam para se adequar 
às mudanças. Hoje, por exem-
plo, se qualquer consumidor 
quiser desfilar com um carro da 
última geração pelas principais 
avenidas do mundo, não preci-
sa possuir o veículo; pode tê-lo 
apenas por algumas horas, por 
dia, semana ou mês. 

Essas novas modalidades 
de contrato - por assinatura, 
aluguel, eventual e por hora 
- estão crescendo e revelam a 
tendência do mercado de mo-
bilidade, que ganhou impulso 
com a pandemia. Não é segredo 
que o transporte coletivo é foco 
de aglomeração e, por conse-
quência, de elevado número 
de contaminação. 

Conforme frisado no início, 
são várias as motivações para 
a saída da Ford do mercado 
brasileiro e essas não se res-
tringem aos fatores políticos e 
econômicos do presente, mas 
também e principalmente às 
mudanças que a empresa já 
vislumbra em seu horizonte, 
tanto no modelo energético 
do produto que fabrica como 
nas diferentes maneiras da 
sua utilização pelo consumidor 
destes novos tempos. 

A Ford está olhando para o 
hoje, porém mirando para o 
amanhã. 

(*) - É CEO e fundador 
da Mobility S/A. 

Oskar Kedor (*)

Os reajustes anuais e por mudança de 
faixa etária de planos de saúde foram sus-
pensos entre setembro e dezembro do ano 
passado, por determinação da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
e devem ser cobrados em doze parcelas 
a partir deste mês. Com o adiamento 
dos reajustes que seriam realizados para 
compensar os gastos das operadoras no 
período anterior, as empresas poderão 
fazer a cobrança de dois reajustes anuais, 
dependendo da data-base da aplicação a 
ser considerada.

Com a pandemia, o plano de saúde 
pode pesar no bolso dos consumidores 
diante do desemprego crescente no país, 
que reduziu os ganhos e o consumo. O 
problema levou a Associação Nacional 
das Administradoras de Benefícios 
(Anab) a orientar as empresas do setor 
a criarem alternativas para os consumi-
dores. O presidente da Anab, Alessandro 
Acayaba de Toledo, disse que as em-
presas associadas estão atuando para 
“orientar os consumidores a fazerem 
seus cálculos e a optar por alternativas 
muito próximas ao produto que já dispu-
nham e, assim, manter o plano de saúde, 

Expectativa é de que produção atinja 260,5 milhões de toneladas.

As informações estão 
no levantamento di-
vulgado ontem (13), 

pelo IBGE. A estimativa final 
para a produção de cereais, 
leguminosas e oleaginosas 
de 2020 totalizou 254,1 mi-
lhões de toneladas. 

A soja continua em alta: 
as estimativas iniciais de 
129,7 milhões de toneladas 
indicam um aumento de pro-
dução de 6,8% (8,2 milhões 
de toneladas) em relação ao 
que foi colhido no ano pas-
sado e de 1,5% em relação 
ao segundo prognóstico, 
divulgado em dezembro. 
Já para o milho é esperada 
uma queda de 1,5% (menos 
1,5 milhão de toneladas) em 
relação a 2020, embora tenha 
havido um aumento de 1,6% 
frente à estimativa anterior.

“Em função dos preços 
mais compensadores da 
soja, em relação ao milho, os 
produtores são estimulados 
a ampliar suas áreas de cul-
tivo da oleaginosa, que em 
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IBGE: safra agrícola de 2021 
deve superar recorde de 2020
A safra nacional de grãos deve atingir mais um recorde, o terceiro consecutivo, neste ano, com 
260,5 milhões de toneladas, um crescimento de 2,5% em relação a 2020

de 0,8% na produção em 
relação ao prognóstico 
anterior, mas ainda há 
declínio, também de 0,8%, 
em relação a 2020.

“Nos últimos meses, os 
preços do arroz atingiram 
patamares elevados, le-
vando o governo a zerar as 
tarifas de importação para 
contê-los. O Rio Grande do 
Sul é responsável por quase 
70% da produção nacional, 
e suas lavouras são irrigadas 
e associadas à alta tecno-
logia e manejo adequado, 
permitindo alcançar altas 
produtividades”, disse o 
analista. Segundo o IBGE, 
estado do Mato Grosso li-
dera como maior produtor 
nacional de grãos, com par-
ticipação de 28,7%, seguido 
pelo Paraná (15,9%), Rio 
Grande do Sul (10,3%), 
Goiás (10,3%), Mato Grosso 
do Sul (8,7%) e Minas Ge-
rais (6,2%), que, somados, 
representaram 80,1% do 
total nacional (ABr).

2021 deve representar mais 
de 57% da área total utiliza-
da para o plantio de grãos 
do país”, disse, em nota, o 
analista de Agropecuária 
do IBGE, Carlos Barradas. 
A produção de algodão 
herbáceo, após três anos de 
recordes, deve chegar a 6,1 
milhões de toneladas, com 
redução de 0,6% em relação 
ao segundo prognóstico e de 
14% em relação ao que foi 
colhido em 2020.

“A safra de algodão her-
báceo vinha crescendo 
para atender à demanda 
internacional. Mas o al-
godão é usado principal-
mente para a confecção de 
roupas e, com a pandemia 
da Covid-19, essa demanda 
caiu, influenciando na de-
cisão de plantio da próxima 
safra”, afirmou Barradas. 
Para o arroz, esta terceira 
estimativa de 11 milhões de 
toneladas aponta aumento 

Planos de saúde criam alternativas para 
consumidor manter benefício

depois das negociações com as operado-
ras. O valor médio pago pelos beneficiários 
é de R$ 837.

No Brasil, 47,1 milhões de pessoas têm 
plano de saúde privado, o que correspon-
de a pouco menos de 25% da população. 
São três os planos praticados no país: in-
dividual ou familiar, coletivo empresarial 
e coletivo por adesão. Os consumidores 
se dividem entre pessoas físicas, que 
contratam o plano por conta própria, e 
pessoas jurídicas, em que o plano é um 
benefício oferecido pela empresa em que 
as pessoas trabalham ou pela entidade de 
classe a que pertençam.

A Anab chamou a atenção para o fato 
de que, além dos reajustes anuais, pode 
haver também reajuste por mudança de 
faixa etária para alguns beneficiários. Nos 
contratos celebrados até janeiro de 1999, 
prevalece o que foi estabelecido na época. 
Planos a partir de janeiro de 1999 até 1º de 
janeiro de 2004 têm sete faixas, sendo a 
primeira entre 0 e 17 anos e a última faixa 
com 70 anos ou mais. Contratos firmados 
após 1º de janeiro de 2004 contêm dez 
faixas, sendo a primeira entre 0 e 18 anos 
e a última com 69 anos ou mais (ABr).

que é tão importante, sobretudo em meio 
a uma pandemia”. 

Dados da Anab mostram que, nos últimos 
oito anos, a diferença entre o valor pedido 
pelas operadoras para o reajuste anual e 
o efetivamente cobrado dos clientes das 
administradoras de benefícios alcançou 
R$ 6 bilhões, com queda de 54%, o que 
gerou economia mensal por beneficiário 
de R$ 131. Toledo informou que o reajuste 
médio aplicado pelas administradoras nos 
contratos que venceram em 2020 e está 
sendo aplicado em 2021 ficou em 15,3%, 

O plano de saúde pode pesar 
no bolso dos consumidores diante do 
desemprego crescente, que reduziu os 

ganhos e o consumo.
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Novas faces das 
pirâmides financeiras 

no Brasil: o golpe 
dentro do golpe

São crescentes no 
Brasil os golpes 
chamados de 
pirâmide financeira

A Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) 
informou recente-

mente ter encaminhado 
cerca de 260 comunicados 
de indícios criminosos ao 
Ministério Público até o 
mês de setembro último, um 
recorde nos últimos cinco 
anos. A Comissão também 
aplicou R$ 926,1 milhões em 
multas no período. Desse 
total, 139 comunicados 
são relativos a formações 
de pirâmides financeiras. 
Apenas no terceiro trimes-
tre, foram 36 esquemas de 
pirâmide detectados pelo 
órgão regulador.

Os números refletem 
que, em que pese a prática 
de pirâmide financeira ser 
proibida e configurar cri-
me, os golpistas não estão 
intimidados com as ações 
da autoridades.

Tal fato ocorre em virtude 
do advento das criptomo-
edas que, com seu cresci-
mento exponencial e vo-
latilidade de rendimentos, 
abriu um caminho fértil para 
golpistas “fisgar” vítimas 
sob a promessa de retorno 
expressivo de dinheiro em 
um curto espaço de tempo.

Com modos usuais, as 
pirâmides financeiras e 
esquemas “Ponzi” costu-
mam ter fases comuns que 
iniciam com uma euforia 
quando o número de inves-
tidores está crescendo, e os 
mais antigos estão sacando, 
passando por uma segunda 
fase, onde os investimentos 
se estabilizam e a empresa 
começa a atrasar os saques. 
Uma terceira fase ocorre 
quando o golpista não con-
segue pagar os resgates 
e cria justificativas, como 
problemas operacionais e 
até ataques de hackers ou 
desvios de recursos. 

Já numa quarta fase, o 
golpista vai enrolando os 
investidores e afirma que 
os valores serão pagos, mas 
os problemas operacionais 
não permitem, então ele 
pede mais uma semana, 
um mês ou alguns dias, 
desembocando em uma 
fase final. É quando existe 
uma admissão de quebra e 
o criminoso oferece um con-
trato de confissão de dívida 
para o investidor, dando a 
ilusão que a vítima terá uma 
garantia de que receberá o 
dinheiro de volta. Esse são 
os caminhos do golpe.

Porém, recentemente, 
foram identificados em 
vários esquemas fraudu-
lentos, com uma nova fase, 
uma espécie de “spin off” 
do golpe, onde se aprovei-
tando da possibilidade de 
converter milhões de reais 
em criptomoedas, o viga-
rista consegue sair do país 
com uma fortuna em um 

pendrive, deixando contas 
vazias para burlar execu-
ções judiciais dos credores, 
que não obtêm êxito na sua 
pretensão.

Nessa nova etapa, ao 
invés de finalizar com um 
termo de confissão de dívi-
das, dando a ilusão de uma 
garantia de recebimentos 
para as vítimas que nunca 
receberão, os golpistas 
anunciam um acordo como 
uma forma de inibir ações 
judiciais. A narrativa deste 
acordo, geralmente, vem 
acompanhada de ataques 
aos advogados das vítimas, 
que são colocados como 
os grandes culpados pelas 
dificuldades de não se efe-
tuarem os pagamentos.

A partir daí, os golpis-
tas iniciam uma grande 
divulgação de pequenos 
pagamentos, ínfimos no 
montante da dívida, mas 
com muito marketing para 
demonstrar boa-fé, inclu-
sive para as autoridades. 
Muitos desses pagamentos 
são feitos a membros da 
própria organização que 
tem como trabalho divulgar 
ao maior número de pes-
soas que a promessa esta 
sendo cumprida. Como uma 
anestesia generalizada, esse 
golpe dentro do golpe tem 
um efeito imediato nos cre-
dores que mais uma vez se 
tornam vulneráveis, mesmo 
estranhando o fato de não 
estarem na lista dos que 
tiveram a dívida liquidada.

Diante desse estado de 
letargia cercada por muito 
marketing, os golpistas se 
aproveitam para oferecer 
uma nova oportunidade 
de negócios, sem mesmo 
honrar os compromissos 
antigos, uma plataforma 
mundial que irá revolucio-
nar o mercado e que com 
investimentos nesse novo 
negócio, os rendimentos 
contribuirão para a quita-
ção total da dívida. Como 
um ciclo infinito que se 
retroalimenta, o golpe volta 
pra primeira fase, e tudo 
se reinicia numa enorme 
euforia coletiva até chegar 
novamente a fase do caos 
e desespero, onde famílias 
são devastadas pela perda 
de economias de toda uma 
vida.

É urgente a necessidade 
de um basta nessa situa-
ção e para a obtenção de 
resultados práticos devem 
ser adotadas medidas ne-
cessárias, tais como busca 
e apreensão, remoção de 
coisas e pessoas, perdimen-
to do proveito do crime, 
impedimento de atividade, 
além de requisição de for-
ça policial, evitando que o 
ciclo se reinicie e perdure 
devastando economias de 
maneira criminosa.

 
(*) - Advogado especialista na área 

criminal, é Conselheiro Estadual 
da Anacrim e sócio do escritório 

Calazans & Vieira Dias Advogados, 
com atuação na defesa de vítimas de 

fraudes financeiras.

Regina Fernandes (*)
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“Se a pessoa fizer a 
opção e houver 
algum tipo de res-

trição terá que ajustar até 
o fim de janeiro. Porém, se 
deixar para a última hora, 
as ações para ajustes serão 
praticamente impossíveis”, 
explica Welinton Mota, di-
retor tributário das Confirp 
Consultoria Contábil, que 
lembra que o programa é 
bastante atrativo na maioria 
dos casos. 

Assim, antes de aderir 
ao Simples Nacional é ne-
cessário a eliminação de 
possíveis pendências que 
poderiam ser impeditivas 
para o ingresso ao regime 
tributário, como débitos 
com a Receita. A opção 
pode ser feita pela internet 
no site: (www8.receita.fa-
zenda.gov.br/simplesnacio-
nal). É importante lembrar 
que as empresas de serviço 
também podem aderir ao 
sistema simplificado de 
tributação. 

O atual teto de faturamen-
to para empresas do Simples 
Nacional é de R$ 4,8 milhões 
por ano, mas com uma res-

As empresas que querem optar pela adesão ao Simples Nacional 
para 2021 devem correr.

Será preciso comprovar que os produtos não têm ligação com a 
destruição de biomas como a Amazônia e o Cerrado.

As exportações da car-
ne bovina devem crescer 
neste ano. A expectativa 
da Associação Brasileira 
das Indústrias Exporta-
doras de Carne (ABIEC) 
é que, mesmo diante da 
pandemia do novo Coro-
navírus, a indústria deva 
alcançar uma alta de cer-
ca de 12% em volume e 
13% em faturamento. No 
período de 2000 a 2019, 
as vendas internacionais 
tiveram um crescimento 
de 421%, resultante da 
abertura do mercado chi-
nês, maior produtividade 
brasileira, melhoria na 
qualidade da carne e va-
lorização do dólar frente 
ao real.

Embora exista a pers-
pectiva de uma expansão 
de vendas para o mer-
cado externo, há fatores 
que podem interferir nos 
resultados positivos ano 
a ano, como as questões 
relacionadas à segurança 
sanitária, ao meio ambien-
te e à transparência sobre 
a origem do gado. Um 
exemplo é a não inclusão 
de fornecedores indiretos 
nos sistemas de monitora-
mento da cadeia de for-
necimento, que ocasiona 
riscos desnecessários às 
empresas e insegurança 
para os investidores e 
consumidor final.

Um dos principais mer-
cados globais é a União 
Europeia. Recentemente, 
o Bloco anunciou que, no 
começo de 2021, pretende 
discutir novas regras rela-
cionadas ao desmatamen-
to, aumentando a pressão 
contra a prática no Brasil. 
Isso significa que será ne-
cessária a comprovação de 
que os produtos vendidos 
no Bloco não têm ligação 
com a destruição de bio-
mas como a Amazônia e o 
Cerrado.

Ainda nesse cenário, o 
acordo de livre comércio 
entre a UE e o Mercosul, 
firmado no ano passado, 
após 20 anos de nego-
ciações, ainda não foi 
concluído. Em outubro, 
o Parlamento Europeu 
ratificou, por meio de uma 
resolução, sua posição 

Você já viveu 
o suficiente?

Carlos Wizard (*)

Estava em Brasília e fiquei 
surpreso quando ouvi a per-
gunta do título acima. Res-
pondi que, embora seja uma 
pessoa super disciplinada, 
algumas coisas não temos 
como controlar e que acredito 
que o tempo de vida de cada 
um é determinado por Deus. 
Em seguida indaguei: Mas por 
que essa pergunta? 

Então minha interlocutora, 
a dra. Nise Yamaguchi – pa-
ranaense como eu e uma das 
médicas mais renomadas do 
Brasil, respondeu: Acabei de 
completar 60 anos e estou 
me programando para viver 
mais 60 anos. Desde que ouvi 
suas palavras, essa afirmação 
habita meus pensamentos. 
Lamentavelmente, muitas 
pessoas, ao atingir seus 60 
anos, pensam: Já vivi o sufi-
ciente! Não espero mais nada 
da vida e não vejo hora de me 
aposentar. Já estou pronto 
para partir dessa pra outra.

Por outro lado, essa admirá-
vel senhora nos dá uma lição 
de otimismo, cidadania e de 
valorização da vida. Ela justi-
fica sua programação mental 
dizendo que a saudabilidade, 
o bem-estar e a qualidade de 
vida são, em primeiro lugar, 
uma questão de escolha. De-
pois ressalta que a longevida-
de é uma tendência mundial. 
As pessoas estão valorizando 
cada vez mais a reeducação 
alimentar e atividades físicas. 

Simultaneamente, as des-
cobertas tecnológicas na 
área médica estão cada vez 
mais avançadas. O conjunto 
desses fatores nos leva a 
aceitar a sugestão da dra. 
Nise e a acreditar que, de 
fato, podemos nos programar 
emocional e fisicamente para 
termos uma vida mais longa 
de que nossos antepassados. 
A reflexão acima me ajudou a 
começar o ano novo com uma 
nova atitude mental, uma 
renovação de anseios e uma 
perspectiva de vida mais am-
pla. Encerro este texto com 
a mesma pergunta: E você, 
até quando pretende viver? 

Desejo desde já que você 
possa fazer os ajustes neces-
sários em seu dia a dia, para 
assim, desfrutar de uma vida 
mais abundante e plena.

(*) - É empreendedor social, professor, 
escritor e fundador do projeto social 

Brasil do Bem.
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Gás de cozinha sobe mais que 
o dobro da inflação

Depois da inflação dos alimentos, o brasileiro enfrentou uma 
nova pressão sobre os preços no fim de 2020. O gás de cozinha 
encerrou o ano passado com alta de 9,24%, segundo o IPCA, 
divulgado pelo IBGE. Isso representa mais que o dobro da infla-
ção de 4,52% registrada no ano passado. Usado principalmente 
pelas famílias mais pobres, que vivem em domicílios com menos 
estrutura, o gás de cozinha terminou em alta na comparação com 
outros tipos de derivados de petróleo. 

O gás encanado, usado pelas famílias de maior renda, terminou 
2020 com recuo de 1,29%. O gás veicular fechou o ano passado 
com alta de 1,66%. Atualmente, o preço do botijão de 13 quilo-
gramas (kg) custa entre R$ 59,99 e R$ 105, com preço médio de 
R$ 75,04, segundo o levantamento semanal da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No início da 
pandemia da Covid-19, o preço médio estava em R$ 69 (ABr).

Simples Nacional 2021 - 
Adesão vai até o final do mês
As empresas que querem optar pela adesão ao Simples Nacional para 2021 devem correr, pois tem até 
o próximo dia 31 para realizar essa opção e, uma vez deferida, produzirá efeitos a partir do primeiro 
dia do ano calendário da opção

“Se a carga tributária for 
menor ou até mesmo igual, 
com certeza será muito 
vantajosa a opção pelo Sim-
ples, pelas facilidades que 
proporcionará para essas 
empresas”, finaliza o diretor 
da Confirp. Para as empre-
sas que já são tributadas 
no Simples, o processo de 
manutenção é automático. 
Ponto importante é que 
neste ano as empresas com 
débitos tributários não serão 
excluídas da tributação. 

Contudo existem fatores 
que podem excluir a em-
presa: se, durante o ano-ca-
lendário, as despesas pagas 
superarem a margem de 20% 
em comparação aos lucros 
no mesmo período, com 
exceção do primeiro ano de 
atividade; se, durante o ano-
calendário, o valor investido 
na compra de mercadorias 
para a comercialização ou 
industrialização for superior 
a 80% em comparação aos 
rendimentos do mesmo pe-
ríodo, também com exceção 
do primeiro ano de atividade. 
Fonte: AI/Confirp Consulto-
ria Contábil. 

salva: o ICMS e o ISS serão 
cobrados separado do DAS 
e com todas as obrigações 
acessórias de uma empresa 
normal quando o faturamen-
to exceder R$ 3,6 milhões 
acumulados nos últimos 
12 meses, ficando apenas 
os impostos federais com 
recolhimento unificado. 

Para adesão ao Simples 
Nacional é necessário o 
planejamento tributário, já 
que para muitas empresas 
essa opção não se mostra 

tão vantajosa. Exemplo são 
as empresas de serviços que 
se encaixam no Anexo VI. 
“Segundo estudos da Con-
firp, para algumas empresas 
essa opção não é positiva. 
Podendo representar em 
aumento da carga tributária, 
apesar da simplificação dos 
trabalhos”, explica Welinton 
Mota. 

Assim, a recomendação é 
para todas as empresas bus-
carem o mais rápido possível 
por uma análise tributária. 

Rastreabilidade na pecuária para atender 
às exigências do mercado europeu

contrária à aprovação desse 
acordo, porque, segundo o 
texto, o “Brasil está violan-
do os compromissos feitos 
no Acordo de Paris, par-
ticularmente no combate 
ao aquecimento global e 
na proteção da biodiver-
sidade”. 

Com isso, parte dos países 
do bloco europeu, como 
Áustria, Bélgica, França e 
Holanda, anunciaram, nos 
últimos meses, restrições 
ao acordo alegando proble-
mas ambientais no Brasil. 
Ademais, para atender às 
metas do Acordo de Paris, 
incluindo limitar o aumento 
da temperatura global a 
1,5°C acima dos níveis pré
-industriais, a União Euro-
peia estabeleceu políticas 
e diretrizes para conter o 
aquecimento global, o cha-
mado Acordo Verde. 

A maioria dos países per-
tencentes ao bloco está in-
serindo em seus programas 
de recuperação econômica 
a questão da sustenta-
bilidade ambiental, que 
engloba a descarbonização 
de atividades econômicas, 
a implantação de concei-
tos de circularidade e um 
maior rigor quanto às ações 
que podem impactar ainda 
mais o meio ambiente. Essa 
tendência de priorizar a 
sustentabilidade também 
é vista em outras nações 
fora da UE.

É importante lembrar 
que a UE é uma referên-
cia na área de alimentos 
considerados premium, 
que possuem maior valor 
agregado e são importan-
tes para compor o portfólio 

de produtos voltados à 
exportação. Em 2019, 
foram exportadas apro-
ximadamente 180 mil to-
neladas de carne. Frente 
a esse cenário, o Grupo 
de Trabalho dos Forne-
cedores Indiretos (GTFI) 
tem buscado contribuir 
para o avanço de solu-
ções viáveis e modernas 
na pecuária brasileira, 
garantindo a inclusão dos 
fornecedores indiretos 
nos sistemas de geren-
ciamento da cadeia de 
suprimentos. 

Considerado o princi-
pal fórum de discussão 
sobre o monitoramento 
de fornecedores indiretos 
na cadeia produtiva da 
carne bovina no Brasil, o 
GTFI reúne os diversos 
stakeholders do setor 
para discutir soluções de 
rastreabilidade, monito-
ramento e transparência 
com foco no controle do 
desmatamento em forne-
cedores indiretos.

Ao realizar a inclusão 
dos fornecedores indi-
retos nos sistemas de 
monitoramento, como re-
sultado, é possível elevar 
o grau de transparência 
e conhecer as diferentes 
etapas de produção, de-
finindo a origem do gado. 
Desse modo, a indústria 
brasileira consegue aten-
der aos padrões sociais 
e ambientais europeus e 
mundiais, com a possi-
blidade de expansão de 
vendas para o mercado 
de carne premium.

Fonte e mais informa-
ções: (http://gtfi.org.br/).



Leaseback de frotas 
é solução para 

capitalizar empresas

Terceirizar frotas 
executivas é uma 
tendência mundial 
para a qual os gestores 
brasileiros começam 
a olhar com mais 
atenção

De acordo com a As-
sociação Brasileira 
das Locadoras de 

Automóveis (Abla), cerca 
de 80% das empresas ainda 
contam com frotas próprias 
no Brasil. É interessante 
notar que manter uma frota 
própria pode ser de 20% 
a 30% mais caro para as 
empresas do que terceirizar 
esse serviço, independente 
da quantidade de veículos 
necessários para atender 
às necessidades da com-
panhia. 

O fato é que a retração da 
economia em todo o mundo 
tem feito os gestores das 
empresas revisitarem suas 
planilhas de custos e avalia-
rem soluções que ajudem a 
reduzir custos fixos. Além 
disso, todos buscam alter-
nativas e oportunidades 
para elevar o capital, tarefa 
complicada e vital para os 
negócios. O governo federal 
liberou linhas de crédito e de 
financiamento para as em-
presas. Muitas têm apelado 
também para empréstimos. 

Mas, existem alternativas 
que fogem das altas taxas de 
juros e que podem se tornar 
medidas mais eficientes e 
rápidas para a recuperação 
do fôlego financeiro. Uma 
estratégia que costuma 
gerar bons resultados é con-
centrar todos os esforços e 
atenção no core business 
da empresa e terceirizar as 
atividades que costumam 
exigir muita atenção e tem-
po dos colaboradores, além, 
claro, de investimentos. 
Uma das áreas que costuma 
consumir recursos está liga-
da às frotas das companhias. 

Isso, porque veículos não 
são patrimônios rentáveis. 
Pelo contrário, além do 
baixo ROA (Retorno Sobre 
Ativo) sofrem desvaloriza-
ção progressiva. Há, ainda, 
o fato de que administrar 
uma frota não é uma tarefa 
simples. Trata-se de uma 
atividade que exige cui-
dado com documentação, 
gerenciamento de multas, 
manutenção de veículos, 
entre outras atividades, que 
acabam sendo executadas 
por um ou mais profissionais 
da empresa. 

Além da diminuição de 
gastos, outros atrativos 
têm levado as companhias 
a terceirizar suas frotas. 

Um deles está ligado à pra-
ticidade de ter os veículos 
substituídos rapidamente 
em caso de quebra ou sinis-
tro. A empresa responsável 
pela terceirização também 
fica responsável por toda 
a parte burocrática, como 
o pagamento de licencia-
mentos e impostos, seguros, 
gerenciamento de multas, 
realização de manutenções, 
revisões e até a contratação 
de motoristas bilingues ou 
substituição do carro oficial 
por outro da mesma catego-
ria para utilização nos dias 
de rodízio, por exemplo. 

Essas facilidades, que 
podem ser customizadas de 
acordo com o nível de ser-
viço desejado pela empresa 
a fim de melhor atender 
seus executivos, são itens 
a menos para empresários, 
administradores e gestores 
se preocuparem. Assim, é 
possível que eles invistam 
seu tempo em temas que 
são realmente prioridade 
e que trarão resultados po-
sitivos para o negócio. Aos 
poucos vemos que a cultura 
de propriedade e não de uso 
do veículo vem mudando na 
mente dos brasileiros. 

Não por acaso, o lease-
back - operação financeira 
e patrimonial, também 
conhecida como ‘leasing 
de retorno’ - vem ganhando 
adeptos neste momento. A 
operação consiste na venda 
de um ativo operacional de 
alto valor e locação desse 
mesmo ‘bem’, através da 
intermediação da empre-
sa que o comprou. Essa 
modalidade de transação, 
amplamente utilizada em 
operações imobiliárias, tam-
bém pode ser realizada em 
veículos de uma frota. Neste 
caso, temos o leaseback de 
frota. 

Desse modo, o valor da 
venda pode ser reinvesti-
do, aumentando o índice 
de liquidez da empresa e 
fortalecendo seu fluxo de 
caixa. Outra vantagem com 
esse tipo de operação é a 
redução imediata dos custos 
operacionais e da burocra-
cia. Podemos afirmar que as 
empresas que já deram esse 
passo estão conseguindo 
ser mais estratégicas ao 
direcionar a atenção dos 
seus profissionais àquilo 
que é realmente prioritário. 
Perpetuado esse novo com-
portamento, as companhias, 
assim como a economia do 
país, só têm a ganhar. 

 
(*) - É senior manager da Energy Fleet 

Services, empresa especializada em 
soluções customizadas 

para a terceirização de frotas 
executivas, o Energy Group 

(https://energygroup.com.br/).

Daniela Gomes (*)
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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

Companhia Piratininga de Empreendimentos – CNPJ/MF nº 61.342.887/0001-90
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os acionistas para se reunirem em AGE, no dia 26/01/2021 às 9:30 horas, na Praça Roosevelt, 200, 15º Andar, 
São Paulo/SP, para deliberarem da seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão e aprovação dos Balanços Patrimoniais e 
Demonstrações dos Resultados dos Exercícios sociais Encerrados em 31/12/2017; 31/12/2018; 31/12/2019 e 31/12/2020. 
b) aprovação dos atos praticados pela diretoria até a presente data; c) Eleição dos membros componentes da diretoria, prazo 
de gestão e fixação dos seus honorários; d) Outros assuntos de interesse social; e): Os assuntos acima deverão ser deliberados 
por dois terços dos acionistas. Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo 
Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 13/01/2021. Ruy Mendes Reis Júnior – Presidente.  (13, 14 e 15/01/2021)

 COOPERATIVA HABITACIONAL
 MIRANTE CAETANO ÁLVARES

Av. Mandaqui, 122 – Bairro do Limão – São Paulo – SP
CNPJ/MF 05.598.051/0001-80 - NIRE 35400074507

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Em conformidade com o Artigo 52 do Estatuto Social e publicação em 14/01/2021 no Jornal Empresas
e Negócios, ficam convocados os Srs.(as) Associados (as) da Cooperativa Habitacional Mirante
Caetano Álvares para Assembleia Geral Ordinária á realizar-se no dia 31 de Janeiro de 2021 às
07:00h em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 8:00h em
segunda convocação com a presença de metade mais um dos cooperados; ou, ainda, em terceira e
última convocação às 9:00h, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, tendo como local as
dependências das Churrasqueiras do Condomínio, sito a Avenida Mandaqui, nº 122 - Bairro do
Limão - SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia: 1. Apresentação das contas do
exercício de 2020; 2. Apresentação do Relatório do Conselho Fiscal relativo as contas do
exercício de 2020; 3. Apresentação do Relatório da Diretoria relativo ao exercício 2020; 4. Votação
das contas do exercício de 2020; 5. Discussão e votação para atualização monetária da cota para
novas inscrições; 6. Discussão e votação de redução do valor das cotas/unidades 112 do bloco 2,
022 e 031 do bloco 3. Para efeito de cálculo de quorum de instalação, o número de associados é 238. Os
Cooperados em atraso com as obrigações financeiras junto a CHMCA, não poderão votar na
Assembleia. Para garantir a segurança em meio à pandemia do Covid-19, a Assembleia ocorrerá em
local aberto com a distância mínima de um metro entre os cooperados; o uso de máscara é obrigatório;
será medida a temperatura do cooperado ao entrar para o local da Assembleia; será disponibilizado
álcool em gel e as mãos devem ser higienizadas com álcool em gel na chegada e na saída do local da
Assembleia. Recomendamos que o cooperado leve sua própria caneta para assinar a lista de presença.
Contamos com a sua importante presença e participação, mas recomendamos que se estiver
com sintomas de Covid-19 não compareça ao local da Assembleia. Antecipadamente
agradecemos. São Paulo, 14 de janeiro de 2021. Ana Maria Saes da Silva (Diretora Presidente),
Eliana Vasco Pulter (Diretora Financeira) e Marcelino José dos Santos (Diretor Administrativo).

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Extraordinária
Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia
26 janeiro de 2021, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º
andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: a) Proposta
da Diretoria: 1.- para aumento do Capital Social, no montante de R$.10.501.237,20 (dez
milhões, quinhentos e um mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos) medi-
ante subscrição em dinheiro e pagamento no ato, representado pela emissão de 179.202
(cento e setenta e nove mil duzentos e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal, ao preço de R$ 58,60 (cincoenta e oito reais e sessenta centavos) cada uma.
O preço justificado foi obtido pela relação Patrimônio Liquido nesta data, dividido pelo
numero atual de ações que compõem o capital social. 2.- se aprovada a proposta, ficará
aberto o prazo de 30 dias a partir da data da aprovação da proposta, para que os atuais
acionistas exerçam o seu direito de subscrição; 3.- decorrido o prazo para subscrição
e integralização, aprovar a subscrição de eventuais sobras das ações não subscritas.
b) Reforma parcial do Estatuto Social da Sociedade para: (i) excluir o §1° do artigo 5°,
para sua adequação as atuais normas vigentes; (ii) alterar a redação do inciso “ii” do
artigo 25, para substituição da expressão “entre o público e clientes” por “entre a
sociedade e os clientes”. c) Outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo,
12 de janeiro de 2021. André Kissajikian - Diretor Executivo.              (14, 15 e 16)

Uma pesquisa realizada 
pelo Boston Consul-
ting Group (BCG), 

em 2018, apontava que 
98% das empresas, quando 
pesquisadas no ambiente 
digital, não estão em todas 
as plataformas de mapas e 
listas de forma integrada, ge-
rando perdas significativas 
nos negócios. E, embora já 
tenha passado mais de dois 
anos da pesquisa, a realidade 
segue a mesma para muitas 
empresas. 

“Se lá atrás isso já era um 
problema, imagina agora 
com a migração das grandes 
empresas para o ambiente 
digital? A internet tem mui-
tas informações e serviços 
e não estar em mapas e 
listas de forma integrada 
significa se perder nesse mar 
de conteúdo, não aparecer 
para o público que precisa, 
e por consequência, perder 
oportunidades de negócios”, 
fala Felipe Caezar CEO da 
startup HubLocal. 

O executivo complementa 
que o mais importante é que 
as empresas de comércio e 
serviços estejam em elevada 
presença nas plataformas de 
buscas da internet, como 

Mesmo com a chegada da vacina, a economia deve ter uma 
retomada lenta e gradual.

Digitalização de 
documentos validada 
e com redução de 
custo 

Carlos Kazuo Tomomitsu (*)

Tanto a obrigatoriedade da 
adoção do trabalho a distância 
devido à pandemia do Corona-
vírus, assim como a tendência 
da permanência de um mo-
delo híbrido, impulsionou a 
digitalização de processos nas 
empresas. Mas, para que não 
comprometa as organizações, é 
necessário que a transformação 
de documentos físicos para di-
gitais esteja amparada por um 
processo seguro, que envolve 
inclusive a validade jurídica. 

No âmbito das legislações, te-
mos o Governo com seu decreto 
presidencial Nº 10.278 de março 
de 2020, responsável por definir 
que documentos digitais, sejam 
públicos ou privados, tenham 
os mesmos efeitos legais dos 
originais. Ou seja, aplicando 
tecnologia, o armário de do-
cumentos dos escritórios se 
transforma em pastas virtuais 
e as rotinas de trabalho podem 
ocorrer de qualquer localidade. 

Mas, e quanto à organização 
desses documentos? Atualmen-
te, através de Inteligência Artifi-
cial e de metadados, plataformas 
de gestão foram criadas para 
automatizar a digitalização de 
documentos sem a necessida-
de de passar por um processo 
manual. Os documentos são ca-
tegorizados por tipo - contábeis 
e financeiros, e armazenados 
num único ambiente a “cliques 
de distância”. E mais: é possível 
definir aqueles arquivos que exi-
gem validade legal integrando a 
certificação digital. 

A digitalização, que se tornou 
uma exigência na pandemia, 
ampliou as possibilidades das 
empresas. Com informações 
disponíveis eletronicamente e 
validadas juridicamente, as or-
ganizações têm tudo o que pre-
cisam para operar de qualquer 
localidade, além de obterem o 
benefício de reduzir seus custos 
com armazenamentos e ope-
racionalização de documentos 
físicos, permitindo o descarte 
de papéis e a liberação de 
espaços, que muitas vezes são 
ineficientes e onerosos. 

Estamos no momento de otimi-
zar a administração das empresas 
e essa migração para o digital 
garantirá agilidade e segurança 
às operações. Para 2021, um pri-
meiro passo importante está num 
inteligente e estratégico plano de 
digitalização de documentos. 

(*) - É CEO e mentor da KeepTrue, 
empresa de Tecnologia da Informação 

responsável pela plataforma DocsIA, 
de gestão de documentos 

(www.keeptrue.com).
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2021: o ano da reação 
das empresas à pandemia
“O ambiente digital já provou que pode gerar empregos e fazer a economia crescer, então, ganha 
quem aproveitar esse momento. É a hora das empresas reagirem ao Coronavírus”

dereço e telefone (NET) 
em toda a web. “É  comum 
empresas serem cadastradas 
por diferentes usuários nos 
mais distintos mapas e listas 
da internet. É importante 
confirmar se o seu NET está 
correto em todos os seus 
perfis nas mídias sociais e 
diretórios online. Se o Goo-
gle encontrar informações 
conflituosas para o seu ne-
gócio, ele pode não atribuir 
nenhuma das informações a 
você. Ou pior: você pode ser 
penalizado”.

2021 ainda será um ano di-
fícil do ponto de vista econô-
mico. Mesmo com a chegada 
da vacina, a economia deve 
ter uma retomada lenta e 
gradual. Mas o e-commerce 
já mostrou a sua força e as 
empresas que usarem as 
estratégias corretas podem 
gerar negócios e se desta-
car dos concorrentes. “O 
ambiente digital já provou 
que pode gerar empregos 
e fazer a economia crescer, 
então, ganha quem aprovei-
tar esse momento. É a hora 
das empresas reagirem ao 
Coronavírus”, finaliza Felipe. 
-  Fonte: (https://hublocal.
com.br/).

Google Maps, Foursquare 
e Waze e de forma integra-
da. Não adianta estar com 
informações imprecisas em 
alguns deles, pois isso vai 
impactar na busca do con-
sumidor. “Cada sistema de 
busca e cada aplicativo no 
mercado possui diretrizes 
diferentes. É preciso en-
tender todos esses sistemas 
e compreender o que faz 
com que a empresa se torne 
mais visível. É a questão da 
encontrabilidade, que gera 
um retorno nos negócios 
muito significativo”, aponta.

Um case que comprova a 
importância de estar bem 
posicionado em ambientes 

digitais e que pode servir 
de referência para outras 
empresas nessa fase de reto-
mada é a rede de farmácias 
Pague Menos. A empresa, 
cliente da startup, viu cres-
cer em 150 mil o número de 
ligações de clientes procu-
rando medicamentos. Ainda 
na esteira de bons resulta-
dos, a rede de laboratórios de 
exames Clementino Fraga 
viu o faturamento dobrar 
após adotar a estratégia de 
presença digital.

E um detalhe, ainda que 
pareça óbvio, mas que faz 
com que empresas percam 
negócios é que muitas não 
têm o mesmo nome, en-

Afinal de contas, o que é Outsourcing?
Muitas pessoas confun-

dem outsourcing com ter-
ceirização, embora seja 
quase isso, na tradução li-
teral do termo: Out (fora) e 
Source (fonte), ou uma fon-
te externa. O outsourcing 
é considerado um tipo de 
terceirização voltado para 
áreas estratégicas, para a 
empresa e vem ganhando 
força e visibilidade prin-
cipalmente no mundo da 
tecnologia, principalmente 
nos últimos meses.

A terceirização propria-
mente dita, é mais voltada 
para áreas de limpeza, se-
gurança, transporte e tem 
como principal função a 
redução de custos, o que 
nem sempre ocorre com o 
outsourcing, já que a em-
presa contratada precisará 
oferecer profissionais qua-
lificados e especializados 
em determinadas áreas, 
sistemas e softwares. Em 
alguns projetos, a equipe 
responsável precisará de-
ter de conhecimentos téc-
nicos específicos, ou seja, 
uma mão-de-obra mais cara 
e mais rara.

O outsourcing tornou-se 
uma das ferramentas mais 
importantes para a gestão 
empresarial, principal-
mente com as mudanças 
no período de pandemia. 
“Deixar a parte tecnológica 
com quem de fato, entende, 
traz muitas vantagens para 
as empresas. É possível 

ver resultados mais rápidos, 
além da redução de riscos e 
de despesas que são outros 
fatores a favor desse mo-
delo de negócio”, resume 
Jerry Soares, CEO da MPJ 
Solutions, empresa que, 
com cinco anos de mercado, 
registrou um crescimento 
exponencial em 2020.

Mas como nem tudo são 
flores, o executivo alerta 
também que é necessário ter 
muito cuidado e atenção ao 
utilizar esse método na sua 
empresa. Quem contrata o 
serviço precisa estar atento 
a todos os processos para 
não perder o controle, nem 
para oferecer mais conteúdo 
do que deveria. Quando esse 
método é implantando, o es-
pecialista passa a ter acesso 
a informações confidenciais 
muito importantes, assim 
o ideal é sempre incluir 
cláusulas de confidenciali-
dade e validar e conferir a 
idoneidade da empresa de 

Outsourcing que está por 
trás do projeto. 

Ao implantar o outsour-
cing, é interessante identi-
ficar qual perfil se encaixa 
melhor na necessidade. 
“No mercado, o perfil tá-
tico é o mais conhecido, 
e seu objetivo principal 
é a eliminação de custos; 
já o estratégico está mais 
voltado para melhorar os 
processos, enquanto o off 
site fica destinado a execu-
ção do serviço” – resume.

Depois de todas essas 
informações, ficou inte-
ressado em aplicar o out-
sourcing na sua  empresa? 
Jerry Soares, conta as sete 
etapas mais importantes 
para você fazer isso da 
melhor forma, confira: 
estratégia; planejamento; 
pesquisa; seleção e contra-
to; integração; medição e 
controle e ajustes. - Fonte e 
outras informações: (www.
mpjsolutions.com.br).

Empresa de consultoria de TI e outsourcing, explica as 
vantagens desse método.
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3043-4171

www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 14 de janeiro de 20216

Para padronizar, organizar e aderir aos novos sistemas e ferra-
mentas tecnológicas, os bancos brasileiros estão investindo 
em infraestrutura, tecnologia e segurança para padronizar 

e organizar um sistema dentro de um ambiente de comodidade 
e segurança para o cliente. 

Entre as áreas mais impactadas estão a de Tecnologia, com o 
desenvolvimento de sistemas e adequação dos sistemas legados, e 
também a de Experiência do Usuário, para direcionar as mudanças 
nos canais digitais. Adicionalmente, para 2021, investimentos 
em tecnologias de ponta, como inteligência artificial, analytics 
e cibersegurança continuam de forma expressiva e prometem 
mudar de forma significativa os modelos operacionais e de 
negócios dos bancos, e devem trazer mais produtos e soluções 
bancárias inovadoras. 

"Os bancos brasileiros sempre funcionaram como um impor-
tante indutor em inovações no país e iremos continuar ajudando 
o cliente na inclusão digital que lhe permita ter acesso a serviços 
com maior valor agregado, mais eficiência e redução de custos", 
afirma Isaac Sidney, presidente da Febraban. "O setor bancário 
brasileiro investe anualmente cerca de R$ 24,6 bilhões em tecno-
logia para fazer frente às inovações e manter de pé uma estrutura 
que atenda a milhares de brasileiros, um reflexo do esforço das 
instituições para continuar sempre acompanhando a evolução 
da tecnologia", acrescenta. Conheça o que estará no radar e na 
agenda dos bancos brasileiros em 2021: 

1Novas funcionalidades do Pix - Enviar e receber di-
nheiro em menos de 10 segundos, durante 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, todos dos dias do ano, já é possível desde novembro, 
com o começo do funcionamento do Pix. "A estreia do Pix foi um 
sucesso. O sistema respondeu com absoluta estabilidade, dentro 
do que foi planejado. A surpresa foram os volumes de transações, 
que estão na casa entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões, na média 
diária. Isso demonstra que efetivamente havia uma demanda 
por parte do público em geral e o produto tem sido bem aceito", 
avalia Leandro Vilain, diretor executivo de Inovação, Produtos 
e Serviços Bancários da Febraban.

 
Um dos focos da agenda evolutiva do Pix para 2021 será adi-

cionar funcionalidades ao sistema de pagamento e impulsionar 
as transações P2B (entre pessoas e empresas), reduzindo a ne-
cessidade de uso de dinheiro em espécie para fazer transações 
comerciais. Em março, começará a funcionar o Pix Cobrança, que 
permitirá que lojistas, varejistas e prestadores de serviços criem 
QR Codes impressos para receberem pagamentos. Com a nova 
funcionalidade, será permitido fazer cobranças com vencimentos 

Novas funcionalidades que irão consolidar o Pix, como o Pix Cobrança, o Saque Pix e o Pix Garantido, além do início da adoção do 
Open Banking no Brasil estão entre os principais destaques da agenda de tecnologia do setor financeiro para o próximo ano. 

Freepik

na quarta fase (15 de dezembro) serão outros produtos, serviços e 
transações de clientes, como operações de câmbio, investimentos, 
seguros e contas-salário. 

3Inteligência artificial e analytics - A inteligência artifi-
cial tem revolucionado os serviços bancários, e está aproximando 
os bancos de seus clientes, permitindo que o atendimento fique 
cada vez mais personalizado. Neste ano continuará evoluindo 
no atendimento bancário, por meio de chatbots e assistentes 
virtuais. Aqui, os robôs são dotados da capacidade de "pensar" 
como seres humanos, o que inclui a prática de raciocinar e tomar 
decisões a partir do cruzamento de dados. Com isso, ajudam 
a tirar dúvidas, dar informações e auxiliar em consultas e até 
sugerir investimentos, o que foi fundamental desde o início das 
medidas de isolamento social, devido à pandemia da Covid-19. 

A tecnologia também avança em áreas de backoffice, responsá-
veis internamente, pelo apoio aos setores que lidam diretamente 
com os clientes no processo de onboarding (abertura de contas) 
digital, reconhecimento de imagens, reconhecimento de assina-
turas em cheques, financiamentos, modelos de risco de crédito, e 
em áreas como a de recursos humanos e na jurídica, para leitura 
de contratos e pareceres. 

O uso combinado de inteligência artificial com analytics (análise 
dos dados) ajuda o banco a interpretar as informações, gerando 
KPIs (Key Performance Indicator, ou Indicadores de Desempenho, 
em português) cada vez mais robustos e completos, para que 
ofereça serviços e produtos sob medida e entenda o momento 
de vida dos clientes, como o que estamos vivemos agora, devido 
à pandemia do Coronavírus. A tecnologia permite a criação de 
soluções individualizadas, e não massificadas. 

4Cibersegurança e segurança da informação - Com as 
transações cada vez mais digitais, as temáticas da cibersegurança 
e da segurança da informação continuarão em alta, atraindo in-
vestimentos significativos das instituições financeiras. Os bancos 
investem anualmente, no Brasil, cerca de R$ 2 bilhões em sistemas 
de tecnologia da informação (TI) voltados para segurança - valor 
que corresponde a cerca de 10% dos gastos totais do setor com TI. 

O objetivo é garantir a tranquilidade de seus clientes e colabora-
dores, desenvolvendo e implantando novas soluções e tecnologias, 
melhorando a cada dia os seus canais de atendimento, além de 
manter equipes de especialistas que identificam situações diver-
gentes do comportamento habitual do cliente. Em setembro, a 
Febraban inaugurou as operações do Laboratório de Segurança 
Cibernética, o primeiro do tipo feito para o Sistema Financeiro 
Nacional, e que integrará equipes de vários bancos associados. 

A estrutura permite que as instituições financeiras melhorem 
o compartilhamento de informações técnicas e promovam o 
treinamento e aperfeiçoamento de profissionais para atuar no 
combate às ameaças virtuais em ações colaborativas e integradas 
voltadas para proteção e solução de incidentes cibernéticos. 

5Remodelagem do mercado de registro de recebíveis 
- De acordo com Leandro Vilain, diretor executivo de Inovação, 
Produtos e Serviços Bancários da Febraban, em 2021, a tecnologia 
será um pilar fundamental para a nova regulamentação do registro 
de recebíveis de cartões de pagamento, que entrará em vigor em 17 
de fevereiro. A resolução 4.734, do Banco Central, determina que os 
recebíveis provenientes de pagamentos com cartões de crédito deverão 
ser registrados em uma câmara registradora, e posteriormente, os 
lojistas poderão escolher com quem querem antecipar os recebíveis. 

Neste ano, a obrigatoriedade de registro eletrônico também se 
estenderá às duplicatas escriturais, cuja convenção ainda está 
sendo escrita pelas escrituradoras signatárias e Banco Central. 
"A tecnologia será fundamental para dar segurança, solidez e 
mitigar fraudes nesta remodelagem do mercado de registro de 
garantias, contribuindo inclusive para um processo mais ágil e 
eficiente", afirma Vilain (Fonte: DC/Febraban).
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em datas futuras, e será possível incluir o cálculo de juros, multas 
e descontos em pagamentos. 

Para o segundo trimestre de 2021, está prevista a implementação 
do Saque Pix, que possibilitará que o usuário faça uma transfe-
rência pelo sistema de pagamento instantâneo para um comércio 
e saque a quantia em dinheiro em espécie em estabelecimentos 
cadastrados. Também para o próximo ano está previsto o Pix 
Garantido, que permitirá que o usuário faça transações como se 
fossem compras parceladas. O Banco Central anunciará a agenda 
das novas funcionalidades no próximo Fórum Pix, previsto para 
o próximo 28 de janeiro. 

2Open Banking - Nesse ano, entram em funcionamento as 
quatro fases de implementação do Open Banking, sistema que cria 
novos modelos de negócios com o uso de APIs (interfaces de pro-
gramação de aplicações), que permitirá aos clientes compartilhar o 
acesso aos seus dados financeiros com terceiros, que podem usar esses 
dados para oferecer aos consumidores produtos e serviços financeiros. 

"O Open Banking é uma iniciativa positiva, que incentiva a 
inovação, trará maior conveniência e uma melhor experiência 
do cliente com os serviços financeiros. Também tende a inten-
sificar as ofertas de valor para os clientes, com novos produtos 
e serviços", afirma Leandro Vilain. Na primeira fase, os partici-
pantes obrigatórios do sistema deverão desenvolver e entregar 
o grupo de APIs até 1º de fevereiro contendo dados de canais de 
atendimento, produtos e serviços, como os relativos a contas de 
depósito à vista e operações de crédito. 

Na segunda fase, com prazo até 15 de julho, será a vez de ca-
dastros e transações de clientes relativos aos produtos e serviços 
da fase 1. A terceira fase, que tem prazo de 30 de agosto, diz 
respeito aos serviços de iniciação de transação de pagamento, e 

PRiNCiPais destaques
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    leia na página 6
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianases 

Benedito Aparecido Morelli - 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: ALEx RuEDA LACOMBA BARBOSA DE SOuzA, profissão: agente 
de organização escolar, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 11/03/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Antonio Barbosa de Souza e de Marines Aparecida Rueda Lacomba Barbosa de Souza. 
A pretendente: EVELLyn CAROLInE POnTES DOS SAnTOS, profissão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Dias dos Santos 
Filho e de Sandra Pontes Ferreira.

O pretendente: RAfAEL OLIVEIRA DO nASCIMEnTO, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Morro do Chapéu, BA, data-nascimento: 14/11/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Deusdete Moreira do Nascimento 
e de Cleonice Santos Oliveira. A pretendente: CLEAnE OLIVEIRA DOS SAnTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Tapiramutá, BA, data-nascimento: 
19/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adonel Batista 
dos Santos e de Hildete Oliveira dos Santos.

O pretendente: fABIO CALIxTO DIAS, profissão: açougueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ajoildo da Silva Dias e de Roseli Pereira Calixto Dias. 
A pretendente: DAnIELE AnDRADE DE ALMEIDA, profissão: auxiliar de odontolo-
gia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aurilio de Almeida e de 
Lindinalva Dias de Andrade.

O pretendente: WESLEy LuIz MEnDES DE ALMEIDA DOS SAnTOS, profissão: 
técnico em confeitaria, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nasci-
mento: 27/03/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria 
das Dores Mendes dos Santos. A pretendente: TATIAnA APARECIDA DA SILVA, 
profissão: operadora de CFTV, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/05/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luis Antonio da Silva e de Sandra Regina da Silva.

O pretendente: fELLyPE EDGARD ARAujO DA SILVA, profissão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Araruama, RJ, data-nascimento: 03/04/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio Alves da Silva e de 
Iolanda Carla Lessa de Araujo. A pretendente: ARLEAnE GOMES DE OLIVEIRA, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Anajás, PA, data-nascimento: 
13/01/2001, residente e domiciliada em Anajás, PA, filha de Edimilson Vanzeler de 
Oliveira e de Alice Santana Gomes.

O pretendente: LuCAS fACCIn VERA VIEIRA, profissão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1991, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Sidney George Tadeu Vieira e de Sarita Faccin 
Vera Rosa. A pretendente: ThAIS DAS DORES SILVA, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anisleno Damasceno da Silva e de 
Maria Jose das Dores.

O pretendente: REGInALDO MEnDES DA COSTA, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Marcos da Costa e de 
Maria Vanda Mendes Silva. A pretendente: CARLA CRISTInA MORAIS BARBOSA, 
profissão: analista contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João da Rocha Barbosa e de Eurides Morais Barbosa.

O pretendente: CARLOS EDuARDO CRuz, profissão: ajudante de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 16/11/1966, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Cruz e de Maria José 
de Souza. A pretendente: MARIA jOSé fERREIRA DE PAuLA, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Duas Estrada, PB, data-nascimento: 
12/07/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Vicente de Paula e de Sebastiana Ferreira da Silva.

O pretendente: RAfAEL fERnAnDO GOíS DA SILVA, profissão: analista contábil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Berto da Silva e 
de Noranei Oliveira Gois. A pretendente: hELOISA COSTA CALDEIRA DE SOuzA, 
profissão: assistente de auditoria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Selho Caldeira de Souza e de Maria Vilma Sousa Costa.

O pretendente: éDER hEnRIquE DE AMARAnTE, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilcio Alves de Amarante e de Iracema 
Aparecida Alves. A pretendente: ThAIná MOREIRA SAnTOS, profissão: fisioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 07/05/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Job Ribeiro Santos e de Jucielia 
Moreira Santos.

O pretendente: VITOR AnTOnIO fREITAS DE ALMEIDA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/2000, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves de Almeida e 
de Cristina de Freitas. A pretendente: AnDREzA DOMEnIquE PInhEIRO DA SILVA, 
profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/04/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domiciano 
Helio da Silva e de Ana Paula Pinheiro do Amaral.

O pretendente: MAuRILIO DA SILVA LuCEnA DE MELO, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Arnaldo Lucena de Melo e de 
Maria Aparecida da Silva Lucena. A pretendente: MIChELLy PRAzERES ARAujO, 
profissão: analista de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 03/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Urbano de Araujo e de Sandra Maria Prazeres Araujo.

O pretendente: jOELSOn BATISTA DOS SAnTOS, profissão: operador de guindas-
te, estado civil: divorciado, naturalidade: Esplanada, BA, data-nascimento: 17/02/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Francisco Costa dos 
Santos e de Maria Arlinda Batista dos Santos. A pretendente: MAyAnE jAquELInE 
COSTA DA COnCEIçãO, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Luís, MA, data-nascimento: 19/09/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Mariano Ferreira da Conceição e de Maria das Graças 
Costa da Silva.

O pretendente: RAfAEL nAGAnuMA DA SILVA fLORES, profissão: feirante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Barreto Flores e de Rosângela 
Naganuma da Silva Flores. A pretendente: LIDIAnE DE ALMEIDA GOnçALVES, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
07/12/1990, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Luiz Carlos Gonçalves 
e de Angela de Almeida Gonçalves.

O pretendente: jéffERSOn DIAS DAnTAS, profissão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 15/03/1994, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Raimundo Barbosa Dantas e de Lucimeire 
Dantas Dias. A pretendente: LAIAnE SAnTOS DE jESuS, profissão: recursos huma-
nos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joao Silva de Jesus e de 
Maria de Lourdes Santos de Jesus.

O pretendente: DAVID DE LIMA SOuzA, profissão: analista de suporte, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1996, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira de Souza e de Cleonice Aparecida 
de Lima Souza. A pretendente: MOnIquE MARIA DA SILVA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silésio Francisco da Silva e 
de Analia Maria da Silva.

O pretendente: IVALDO DAnTAS DE ARAujO, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Uruçuca, BA, data-nascimento: 28/11/1961, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Iomar Vitor de Araujo e de Zelina 
Dantas de Oliveira. A pretendente: zuLMIRA DA COnCEIçãO SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Mato Verde, MG, data-nascimento: 18/08/1964, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Silva de Oliveira 
e de Sebastiana Maria de Jesus.

O pretendente: MARCIO SAnTOS SILVA, profissão: oficial de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 09/04/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José da Silva Neres e de Marinalva Bispo dos 
Santos. A pretendente: PALOMA MARCEnA DOS SAnTOS, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Marcena dos 
Santos e de Ivanilda Ribeiro dos Santos.

O pretendente: RAILSOn DE OLIVEIRA BRITO, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 04/05/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Dias Brito e de Rosa Pereira 
de Oliveira. A pretendente: AuAny KATRIn LOPES DA SILVA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 12/11/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dogival Lopes da Silva e de Janaina 
Maria Lopes da Silva.

O pretendente: MAThEuS SILVA SAnTOS, profissão: farmacêutico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1996, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, filho de Anderson José dos Santos e de Viviane da Silva. A 
pretendente: MARIAnA CAETAnO SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Caetano Silva e de Rosilda 
Caetano Silva.

O pretendente: fáBIO jOSé DA SILVA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Primavera, PE, data-nascimento: 09/12/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ismael José da Silva e de Josefa Maria Fer-
reira da Silva. A pretendente: SuéLLEn PEDRO MARTInS, profissão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Paulo Martins 
e de Dulcineia Pedro.

O pretendente: AnDERS WILLy DE CASTRO BARROS, profissão: técnico de ins-
talação, estado civil: solteiro, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 24/04/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato Goes 
Barros e de Maria Raimunda de Castro Barros. A pretendente: AnA MARIA DE SOuzA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 07/07/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José de 
Souza e de Maria Iraci Antunes.

O pretendente: LEOnARDO DE ARAujO PInhEIRO TORRES, profissão: empaco-
tador, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Wilson Pinheiro Torres 
e de Katia Fernanda de Araujo. A pretendente: AnDRESSA LIMA SOuzA BARROS, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sinvaldo de 
Souza Barros e de Maria Carolina de Lima Barros.

O pretendente: RODRIGO fLORÊnCIO SAnTOS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1992, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Georaldo Tolentino Santos e de Eva 
Antonio Florêncio Santos. A pretendente: TAIná VALERIA DA PAIxãO, profissão: 
vendedora, estado civil:, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1995, 
residente e domiciliada em Mairiporã, SP, filha de Mauricio da Paixão Filho e de Cris-
tiany Valeria Garcia.

O pretendente: VALTER DOS SAnTOS, profissão: servidor público federal, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dermeval Santos e de Leonor Pe-
reira dos Santos. A pretendente: ADELInA DA SILVA OLIVEIRA, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/05/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adir Machado 
de Oliveira e de Siméia da Silva Oliveira.

O pretendente: REGInALDO VICEnTE AREIAS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Coronel Fabriciano, MG, data-nascimento: 02/03/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Vicente Areias e de Maria 
Lêda dos Santos. A pretendente: MARIA CRISTInA SAnTOS BORGES, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Floresta Azul, BA, data-nascimento: 18/08/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Fagunes Borges 
e de Marilene Gomes Santos.

O pretendente: MARCELO DE SOuzA ROSA, profissão: impressor de off set, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oséas Rosa e de Maria José de 
Souza Rosa. A pretendente: IVAnILzA ALVES DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de 
serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: Águas Belas, PE, data-nascimen-
to: 07/06/1961, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Expedito 
Oliveira dos Santos e de Tercilia Graça Alves.

O pretendente: WILLIAM SILVA COSTA, profissão: cabeleireiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renivaldo Pereira Costa e de Quiteria Lusinete 
da Silva. A pretendente: AnA PAuLA RIBEIRO DA SILVA, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jaime Jose da Silva e de 
Vilma Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: RAfAEL fRAnCISCO DOS SAnTOS CAVALCAnTE, profissão: ope-
rador de máquina, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/07/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo 
Galdino Cavalcante e de Edilene Maria dos Santos. A pretendente: VIVIAnE SOuzA 
nASCIMEnTO, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 30/07/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ademilson Nascimento e de Diva Praxedes Souza.

O pretendente: jOSé héLIO DE OLIVEIRA SEBASTIãO, profissão: operador 
de máquinas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/10/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Pedro - São Paulo, SP, filho 
de José Sebastião Sobrinho e de Roseli de Oliveira Sebastião. A pretendente: KATIA 
nOVAES fARIA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1983, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, filha de Aparecido Faria e de Nilzelia Novaes dos Santos.

O pretendente: DAnILO VIEIRA ALVES, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 25/06/1997, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Mailton Domingos Alves e de Eleonora de Fatima 
Vieira. A pretendente: juLIAnE BEzERRA DA SILVA, profissão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/2003, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de George Bezerra da Silva e 
de Didiane Ageu da Silva.

O pretendente: ADAILTOn SAnTOS BARBOzA, profissão: torneiro mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ailton Leite Barboza e de Dione Cezar 
Barboza. A pretendente: ADVAnI DA SILVA fERREIRA, profissão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ibateguara, AL, data-nascimento: 06/02/1972, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Berto Ferreira e de Maria José 
Ferreira.

O pretendente: AnTOnIO fERREIRA LEITE, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Flores, PE, data-nascimento: 31/03/1957, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ferreira Leite e de Raimunda do Carmo Ferreira. 
A pretendente: zILMA RIBEIRO DE SOuSA, profissão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 22/07/1952, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benevenuto José de Sousa e de 
Diomira Ribeiro de Sousa.

O pretendente: VICTOR AuGuSTO nARDES MARTInS, profissão: assistente 
logístico, estado civil: solteiro, naturalidade: Cananéia, SP, data-nascimento: 
30/07/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião 
Lisboa Martins e de Maria da Conceição Nardes Martins. A pretendente: ERICA 
PAuLA BARBOSA ALVES, profissão: auxiliar de escrita fiscal, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 13/01/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Demezio Alves e de Maria de 
Lourdes Barbosa Alves.

O pretendente: MAIK fERREIRA DE ALMEIDA jATOBá, profissão: promotor de 
vendas, estado civil: divorciado, naturalidade: Sento Sé, BA, data-nascimento: 
12/08/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João de 
Almeida Jatobá e de Joselita da Silva Jatobá. A pretendente: RhAyAnE KATLLEn 
DOMInGOS PAuLInO BARBOSA, profissão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: Nazaré da Mata, PE, data-nascimento: 30/04/1997, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Ailton José Paulino e de Betânia Domingos 
da Silva.

O pretendente: DAVI MARCOnDES, profissão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 14/10/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Marcondes e de Maria Ser-
gina Marcondes. A pretendente: RITA DE CASSIA SOARES SAnTOS, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1973, 
residente e domiciliada em Praia Grande, SP, filha de José Rodrigues Santos e de 
Aparecida Soares Santos.

O pretendente: GuSTAVO ALExSAnDRO DE OLIVEIRA, profissão: marceneiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sandra Regina de Oliveira. A 
pretendente: ARIELE SILVA DE ALMEIDA, profissão: ajudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Fagundes de Almeida e de Nilvana Pinheiro 
Silva de Almeida.

O pretendente: VInICIuS DE OLIVEIRA GOnçALVES, profissão: escriturário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio da Paixão Gonçalves e de 
Isabel Cristina de Oliveira. A pretendente: LOREn COSTA SIMPLICIO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Paulo Simplicio e 
de Andreia da Costa.

O pretendente: ALAn ChAVES, profissão: vendedor, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Pereira Chaves e de Maria Libertala Chaves. A 
pretendente: SuzILEIDE BRITO fERREIRA, profissão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zelita Brito Ferreira.

O pretendente: EDIVAn PEDROSO DE PAIVA, profissão: assistente de anatomia, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo de Paiva e de 
Maronildes Pedroso de Paiva. A pretendente: jAquELInE DOS SAnTOS PInTO, 
profissão: técnica de laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 25/05/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Joceli dos Santos Pinto.

O pretendente: jOSé CARLOS DE OLIVEIRA jARDIM, profissão: comprador se-
nior, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Davi Gonçalves Jardim e 
de Nerci de Oliveira Jardim. A pretendente: CLAuDIA MARIA PEREIRA DA SILVA, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 17/06/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Mauro José da Silva e de Esmerina Bertolo Pereira da Silva.

O pretendente: fLAVIO DE OLIVEIRA DuARTE, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 11/08/1984, resi-
dente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Elcio Andrade Duarte e de 
Elizenda de Oliveira Duarte. A pretendente: VIVIAnE MARTInS DA CunhA, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/08/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Eloi 
da Cunha e de Valdice Martins dos Santos.

O pretendente: EVERTOn VIEIRA SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo Nery dos Santos e de Marcia Vieira. A 
pretendente: nATALIA xAVIER DE fREITAS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Xavier de Freitas e de Angelina de 
Sousa Xavier de Freitas.

O pretendente: fELIPE SIMãO DO nASCIMEnTO, profissão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Erminio do Nascimento 
e de Solange Simão da Silva. A pretendente: KEROLyn nAyARA DOS SAnTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos 
dos Santos e de Maria José dos Santos.

O pretendente: jOnnAThAn BARBOSA DE OLIVEIRA, profissão: mecânico de ma-
nutenção industrial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/07/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos 
de Oliveira e de Maria do Socorro Barbosa do Nascimento. A pretendente: BEATRIz 
LInS DIAS DOS SAnTOS, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luís dos Santos e de Lúcia Helena Dias dos Santos.

O pretendente: ERICK RÊGO ALVES AGuIAR, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ednaldo Alves Nascimento Aguiar e de Aldenôra 
de Sousa Rêgo Aguiar. A pretendente: AnGéLICA COSTA SILVA, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ariston de 
Souza Silva e de Evani de Souza Costa.

O pretendente: fRAnCISCO EDSOn fREITAS DE LIMA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 28/02/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Alves de Lima e de Lucineide 
Alves Freitas de Lima. A pretendente: nEILzA DuARTE SOuzA, profissão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Maracás, BA, data-nascimento: 27/05/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Irineu Batista Souza e de Laura 
Antonia Souza Duarte.

O pretendente: RAfAEL AuGuSTO GOMES DE jESuS, profissão: auxiliar de expe-
dição, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Gomes de 
Jesus e de Osvalda Augusta Mourao Gomes de Jesus. A pretendente: AnA CRISTInA 
ROChA MAChADO, profissão: analista financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Oliveira Machado e de Cleonice Ferreira Rocha.

O pretendente: WELSOn nunES DA COSTA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São João do Piauí, PI, data-nascimento: 10/01/1994, residente e 
domiciliado em Lagoa do Barro do Piauí, PI, filho de Sabino Elisio da Costa e de Melida 
Nunes de Sousa. A pretendente: EMILy COnCEIçãO COSTA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Lucidio Costa e de 
Maria José da Conceição Costa.

O pretendente: WESLLEy MEnDES DA SILVA, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Mendes da Silva e de Angelina 
dos Santos Silva. A pretendente: jéSSICA DE SOuzA BARBOSA DOS SAnTOS, 
profissão: vendedor, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 09/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio 
Francisco de Souza Barbosa e de Alessandra Aparecida dos Santos.

O pretendente: MAyKOn MARquES MACIEL, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alberto Alves Maciel e de Zenilda 
Marques Maciel. A pretendente: GABRIELA MARTInS AzEVEDO, profissão: nutricio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Catarino Silva de Azevedo 
e de Maria das Merces Martins Azevedo.

O pretendente: LuIz hEnRIquE DOS SAnTOS AnGELO, profissão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1993, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Luis Roberto Angelo e de Mônica Souza dos Santos. 
A pretendente: LETICIA DE BARROS GOnçALVES, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio do Nascimento Gonçalves e 
de Andrea de Barros Gonçalves.

O pretendente: PAuLO EDuARDO DOS SAnTOS, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 08/09/1979, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Quiteria Maria dos Santos. A pretendente: MÔnICA 
SAnTOS ARAÚjO, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 28/02/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Orildo Antonio Araújo e de Shirley Aparecida Santos Araújo.

O pretendente: jACK CuMERLATO DAnTES, nascido em Vitória - ES, no dia 
(05/10/1991), profissão analista de infraestrutura, estado civil divorciado, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Roberto Dantes e de Angela 
Maria Baptistella Cumerlato. A pretendente: LyAnDRIA MARIA CASTRO DE CASTRO, 
nascida em Itapiranga - AM, no dia (06/11/1996), profissão do lar, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião Francisco 
de Castro e de Ocy Chaves de Castro.

          
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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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Design Thinking: a solução 
de problemas complexos 

com o consumidor

O distanciamento 
social tirou boa parte 
das pessoas das ruas 
e as colocou atrás de 
uma tela 

Nesse cenário, virou 
uma obrigação para 
as empresas propor-

cionar uma boa experiência 
para o usuário quando ele 
está usando uma tecnologia 
da informação, ou qualquer 
produto digital. Sabendo disso, 
as empresas buscam satisfazer 
as necessidades e também as 
expectativas dos consumido-
res, tentando inovar em seus 
produtos e serviços para que 
tenham uma usabilidade cada 
vez melhor. 

No caso das empresas que 
desenvolvem software sob 
medida para empresas, essa 
máxima também é verdadeira. 
No entanto, para atingir os re-
sultados pretendidos no escopo 
daquele projeto, é necessário 
compreender quais as deman-
das desse cliente e os recursos 
que ele tem disponíveis, para 
combiná-los de forma lógica 
e criativa. 

Seja o objetivo oferecer uma 
tecnologia “b2c” ou “b2b”, as 
empresas mais inovadoras es-
tão cada vez mais utilizando o 
Design Thinking, que é muito 
mais que uma técnica. É uma 
abordagem, uma maneira de 
agir. Seu objetivo é resolver 
problemas complexos com o 
foco nas pessoas. 

Ele se estrutura em três 
pilares: Empatia, Colabora-
ção e Experimentação. Para 
tanto, soma profissionais com 

competências diferentes, cujo 
resultado se torna positivo a 
partir de um objetivo comum e, 
realmente, assumido por todos: 
entender e atender o cliente em 
potencial. 

O Design Thinking busca so-
lucionar problemas complexos, 
gerando valor com propósito e 
impacto. Um exemplo prático: 
dentro de um pensamento de 
melhoria contínua, a Oji Papéis, 
localizada em Piracicaba, ini-
ciou sua transformação digital. 
Para tal, a ART IT foi contratada 
para promover melhorias no 
portal de clientes e também em 
alguns de seus sistemas inter-
nos já existentes. A sugestão 
apresentada foi a utilização do 
Design Thinking visando apri-
morar a experiência do usuário. 

O uso desta metodologia 
certamente permitiu a melhor 
experiência possível para os 
chamados clientes internos 
das tecnologias utilizadas pela 
companhia, pois, por meio de 
todas as suas etapas, poten-
cializa o impacto das soluções 
geradas em tempo, efetividade 
e rentabilidade.

O Design Thinking é estra-
tégico por natureza, pois apri-
mora todas as etapas de desen-
volvimento de um software e 
integra as partes envolvidas no 
negócio. Ele pode transformar o 
modo como as empresas criam 
produtos, serviços, processos e 
estratégias, visando equilibrar 
as necessidades humanas com 
a viabilidade tecnológica e 
econômica.

(*) - É sócio e diretor comercial da 
ART IT, empresa especializada em 

soluções e serviços de TI.

Romulo Cesar de Paula (*)

A perspectiva é chegar 
no fim do ano com 
aproximadamente 5,4 

mil companhias entrantes no 
mercado fotovoltaico nacio-
nal, que vai corresponder a 
um crescimento de 27% no 
volume atual de organiza-
ções no segmento, hoje com 
20 mil.  

De acordo com o levanta-
mento, somente no último 
ano, as empresas que atuam 
no segmento de geração 
solar distribuída, entre dis-
tribuidores, revendedores, 
instaladores, projetistas e 
outras, geraram aproxima-
damente 68 mil empregos 
no País, um acréscimo de 
92% em relação às contra-
tações realizadas entre 2012 
e 2019. Segundo Rodolfo 
Meyer, CEO do Portal Solar, 
o setor solar acrescentou 
uma média de 600 novas 
empresas por mês durante 
o auge da pandemia no país, 
entre abril e novembro de 
2020. 

“Nos últimos meses, po-
rém, houve uma estabiliza-
ção no mercado, com uma 
taxa mensal de 450 novas 
companhias, o que ainda 
é bastante significativo. 
Mas, para se ter uma ideia, 
em 2016 e 2017, o índice 
de surgimento de novas 

No último ano, as empresas que atuam no setor geraram cerca 
de 68 mil empregos no País.

O universo fashion passou por 
constantes revoluções ao longo dos 
anos e dessa vez não é diferente. 
Esse mercado está sendo altamen-
te sacudido pela nova tendência 
que está mais em voga do que 
nunca: roupas de segunda mão. 

Pesquisas apontam que o merca-
do de roupas de segunda mão dos 
EUA está projetando para mais do 
que triplicar de valor nos próximos 
10 anos - de 28 bilhões de dólares 
em 2019 para 80 bilhões em 2029. 

No ano passado, as roupas de se-
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#tenhacicatrizes
Que líder você precisa ser no seu negócio?

Renato Martinelli (*)

Começar um negócio próprio requer uma série de 
elementos fundamentais, embora nem sempre 

presentes na realidade de muitos empreendedores no 
Brasil. Plano de negócio, recursos financeiros, pro-
jeção de crescimento, processos internos envolvendo 
produção, fornecimento, logística de entrada, de saída, 
marketing, vendas, jurídico e por aí vai. Será que você 
já fez e implementou tudo isso? 

Para fazer o sonho virar realidade, você precisa 
se dedicar ao máximo em cada detalhe, você e 
sua “euquipe”. Isso mesmo, “euquipe” porque só 
tem você no começo, ralando, colocando a mão na 
massa, aprendendo a duras penas um montão de 
coisas que nem fazia ideia e que são necessárias 
para tocar um negócio. Até o momento que você 
contrata pessoas para trabalhar contigo. Aí a coi-
sa fica mais complexa, porque além da gestão do 
negócio, você precisa fazer a gestão de pessoas. O 
jogo muda de patamar.

A cada passo dessa jornada de aprendizados 
em liderança, você perceberá que suas decisões 

passarão agora por três pilares: habilidades, alocação de tempo e valores profissionais. Vamos 
entender juntos cada ponto:

HABILIDADES 

Antes Depois
• Domínio técnico da área de atuação profis-

sional, do negócio (confecção – saber tudo 
sobre roupa / padaria artesanal – saber tudo 
sobre panificação)

• Desenvolvimento de relacionamentos visan-
do a benefícios e resultados pessoais e para 
a empresa (parcerias com fornecedores, 
vendas para clientes, prospecção de novos 
clientes)

• Fazer o planejamento do trabalho, papéis e 
atividades de cada pessoa na equipe (quem 
atende, quem recebe no caixa, quem arruma 
o estoque)

• Comunicar-se bem e delegar responsabilida-
des (fechar o caixa, cuidar da loja, ligar para 
fornecedores cobrando entrega)

• Monitorar desempenho e comportamento, 
dar feedback e cuidar do clima de trabalho 

ALOCAÇÃO DE TEMPO

Antes Depois
• Disciplina diária (abertura e fechamento 

do comércio, horário de funcionamento e 
atendimento a clientes e fornecedores)

• Cumprir prazos para as atividades (fazer 
compras com fornecedores, retornar solici-
tações de clientes, pagar impostos)

•	Cuidar	do	planejamento	da	demanda	(para	
balancear melhor ofertas e procura, escala 
de trabalho)  

•	Ter	tempo	para	fazer	a	gestão	de	pessoas	e	
disponibilizar tempo para equipe (solicitado 
por você e por eles)

•	Definir	prioridades	para	a	área	e	para	a	equi-
pe (compartilhando atividades e funções)

VALORES PROFISSIONAIS

Antes Depois
•	Objetivo	de	alcançar	resultados	de	negócio	

pelo próprio mérito e trabalho (conseguir 
fechar cada mês com balanço positivo, 
atender bem os clientes)

•	Trabalhar	com	excelência	em	cada	detalhe,	
com alto nível de exigência e autocrítica 
(cuidar da embalagem, do material de co-
municação, padronizar o atendimento)

•	Trabalhar	 para	 obter	 resultados	 por	 meio	
e com a equipe, entendendo que o sucesso 
vem do trabalho da equipe (treinar equipe 
sobre processos de trabalho e formas de 
atendimento ao cliente)

•	Saber	gerenciar	a	equipe	e	o	negócio	com	
métodos, ferramentas e boas práticas (apli-
car conhecimentos e recursos que antes não 
eram necessários e que agora são essenciais)

•	Ver-se	como	um	líder,	um	gestor	(entender	
que o papel mudou e que deve ser exemplo) 

A mudança de empreendedor para líder de negócio gera um impacto na rotina de trabalho, na 
gestão do negócio e na complexidade das ações, no dia a dia da empresa, na estratégia comercial, 
na contratação de pessoas, e mais. Por isso, pergunto: que tipo de líder que você precisa ser no 
seu negócio? O de antes ou o depois?

Crescer é desafiador, e desenvolver novas competências é um caminho de aprendizado 
complexo. Contudo, o futuro do seu negócio passa pela transformação da sua liderança. 
Começando por você mesmo, pela autoliderança e pela priorização de mudanças que devem 
ser promovidas e protagonizadas por você. E nessa trajetória, além de alavancar o crescimento 
do seu negócio, você ainda pode se tornar a sua melhor versão, para você, sua equipe e para 
o negócio. Sucesso! 

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como foco 
ajudar pessoas a desenvolverem competências de comunicação para potencializar engajamento e resultados com 

equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos de carreira, agrega experiências e conhecimentos em empresas nos setores 
de Agronegócio, Automobilístico, Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêutico e Químico, Financeiro e 

Seguros, Papel e Celulose, TI e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados à Comunicação, Liderança, Gestão 
de Equipes de Alto Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação e Articulação de Soluções.

Renato Martinelli

Energia solar deve ganhar 
mais de 5 mil novas 

empresas no País em 2021
O setor de energia solar vive um crescimento exponencial no Brasil, com uma taxa de cerca de 450 novas 
empresas por mês no país, segundo mapeamento do Portal Solar, maior marketplace do segmento no país

e já foram submetidos para 
certificação no Portal Solar. 
Com isso, já são mais de 3,7 
mil empresas instaladoras 
que possuem o Selo Portal 
Solar de qualidade. “O que 
construímos aqui no Portal 
Solar é a maior e mais qua-
lificada base de instaladores 
de energia solar no Brasil”, 
comenta o CEO do Portal 
Solar. 

“Os clientes finais também 
são incentivados a deixar sua 
avaliação sobre os instala-
dores certificados e assim 
fornecemos um mecanismo 
de classificação para que o 
mercado busque sempre me-
lhorar, além de facilitar a vida 
do consumidor para encon-
trar instaladores qualifica-
dos e com avaliações reais”, 
acrescenta. Prova de que 
esse mecanismo funciona é 
o índice de inadimplência no 
financiamento oferecido no 
próprio Portal Solar, que foi 
reduzido de forma drástica 
quando o serviço é prestado 
por um instalador certificado 
no marketplace. “Trata-se do 
nascimento de um segmento 
que, em questão de dois 
anos, será o maior dentro 
do setor elétrico”, aponta 
Meyer.  Fonte e mais infor-
mações: (www.portalsolar.
com.br).

organizações por mês não 
ultrapassava a marca de 
250”, comenta. Estimativas 
do setor dão conta de que 
as companhias de geração 
solar distribuída empregam 
atualmente cerca de 130 mil 
profissionais, com investi-
mentos acumulados que 
ultrapassam R$ 21 bilhões 
em usinas de autogeração 
de energia em residências, 
comércios e indústrias. 

O país possui hoje mais de 
350 mil sistemas fotovoltai-
cos instalados em telhados 
e pequenos terrenos, num 
total de 4,6 gigawatts (GW) 
em operação. Em pesquisa 
realizada em 2020 com mais 

de 1,5 mil empresas do se-
tor, o Portal Solar constatou 
que 41,2% das companhias 
trabalham com energia solar 
fotovoltaica a menos de um 
ano, 27,1% de um a dois 
anos, 19,5% de dois a três 
anos, e apenas 12,3% atuam 
mais de quatro anos. Outro 
dado é que 6% ultrapassa-
ram a marca de 50 sistemas 
instalados, 57,9% instalaram 
de 10 a 50 sistemas e 36,4% 
ainda não completaram três 
instalações”, conclui.

Do total de sistemas foto-
voltaicos instalados até hoje 
em telhados e pequenos 
terrenos cerca de 75 mil 
projetos estão cadastrados 

Mercado de segunda mão. O usado é o novo “novo”?
gunda mão expandiram 21 vezes mais 
rápido do que o comércio de roupas 
convencional. No Brasil, o fenômeno 
também provou sua aceitação no 
mercado e já é aposta inclusive de 
grandes players, como o grupo Are-
zzo. A companhia já havia informado 
seu interesse nesse mercado, consi-
derando que os calçados usados da 
Arezzo são comumente encontrados 
em sites de ‘recommerce’, como estão 
sendo chamados. 

Fundadora e CEO da Buy My Dress, 
primeira plataforma de compra e 

venda de vestidos second hand do 
Brasil, Carol Esteve está animada com 
a projeção dos próximos cinco anos. 
“Pesquisas apontam que o mercado de 
segunda mão vai crescer cinco vezes 
mais, estamos em uma fase de quebra 
de tabus. Mas cada vez mais, é notá-
vel o impacto positivo tanto susten-
tável, quanto financeiro desse tipo 
de consumo. A pandemia mudou o 
comportamento dos consumidores, 
as pessoas estão atentas ao uso dos 
nossos recursos naturais e a moda 
é um dos que mais fazem utilização 

deles” explica a empresária. 
A fabricação de novas roupas 

aumenta a emissão de CO2, além 
de deixar cada vez mais escassas 
as matérias-primas retiradas do 
meio ambiente. “Aos poucos, o 
“second hand” vai conquistando 
um espaço importante no mer-
cado. Ao dar uma nova chance 
àquele vestido que está parado 
no guarda-roupa, conseguimos 
diminuir muito o impacto no meio 
ambiente”, finaliza Carol. Fonte: 
(www.buymydress.com.br).

Carol 
Esteve, 

fundadora 
e CEO da 
Buy My 
Dress.




