
A tecnologia é decisiva 
para as empresas criarem 

uma cultura digital

Participar de 
grupos com pessoas, 
contar com apoio de 
assistentes virtuais que 
conhecem toda nossa 
agenda e guardar as 
memórias de uma vida 
inteira na Nuvem

Esses são três exemplos 
de como estamos mer-
gulhando profunda-

mente na transformação di-
gital de nossas rotinas. Mas e 
no caso das empresas? Como 
é possível criar uma cultura 
digital dentro de ambientes 
complexos, com processos 
consolidados ao longo do 
tempo? Um bom começo para 
isso é, sem dúvida, permitir 
o avanço da inovação como 
um caminho de evolução dos 
negócios. 

Em um mundo em cons-
tante mudança, o ponto de 
partida para a construção 
de um plano de transfor-
mação digital, em síntese, é 
estar aberto às novas ideias, 
tecnologias e competências, 
buscando o aprimoramento 
contínuo dos processos 
que podem e precisam ser 
otimizados no dia a dia das 
operações. 

Uma pesquisa realizada nos 
Estados Unidos destaca que 
as companhias que focaram 
seus processos de trans-
formação digital em ações 
direcionadas à cultura de 
inovação tiveram até cinco 
vezes mais retorno do que 
aquelas que, simplesmente, 
investiram em tecnologia. 

Ou seja: a tecnologia é es-
sencial para a evolução, mas 
é preciso que a inovação faça 
sentido e esteja alinhada às 
demandas e características 
do negócio. Afinal, você já 
imaginou por que usamos as 
soluções digitais em nossas 
vidas? Basicamente, para tor-
nar nossa rotina mais simples, 
divertida e prática. É esse o 
valor que a implementação de 
novas tecnologias deve gerar 
às organizações. 

A transformação digital não 
é apenas ampliar o número de 
ferramentas de TI ou capacitar 
os colaboradores para executar 
as tarefas em novas interfaces. 
Mais do que isso, a digitalização 
deve perseguir formas e solu-
ções que melhorem o desem-
penho das pessoas e processos.

Ao invés de mensurar as 
mudanças apenas por meio 
dos índices de digitalização 
dos processos, o desenvolvi-
mento de uma cultura digital 
perene exige a definição de 
uma meta que avalie conti-
nuamente como as inovações 
estão, de fato, ajudando a 
melhorar a performance, a 
eficiência e o crescimento 
das organizações dentro de 
suas reais ambições para o 
futuro. A tecnologia é o faci-
litador das ações, em suma.

Não por acaso, um estudo 
feito na Europa e Estados 
Unidos indicou que o ali-

nhamento cultural e a ética 
são, hoje, os parâmetros 
mais importantes para a 
contratação de um forne-
cedor de tecnologia voltado 
à transformação digital. A 
pesquisa afirma que quase 
60% dos principais líderes 
executivos avaliam que essas 
são as duas características 
essenciais para a execução 
de um projeto bem-sucedido, 
após o conhecimento técnico 
relacionado às aplicações.

Em outras palavras, esses 
executivos estão buscando 
empresas que entendam 
seus princípios operacionais 
e que construam soluções 
adequadas à realidade de 
seus negócios. Nada mais 
justo e coerente, uma vez 
que cada operação é única, 
com pessoas e pensamentos 
completamente singulares. 
Não há receita de bolo para 
a transformação digital e o 
resultado depende de um 
amplo conjunto cultural.

Neste caso, precisamos 
pensar com muito cuidado 
em quais soluções de TI farão 
sentido para a expansão dos 
resultados, e, também, em 
como incentivar uma cul-
tura plenamente orientada 
à inovação, em uma troca 
ininterrupta de experiências, 
conhecimentos e ideias. Isso 
pode ser feito a partir de três 
ações. A primeira seria um 
estímulo à participação das 
pessoas, propondo o desen-
volvimento dos talentos e a 
formação de um ambiente 
que valorize a criatividade. 

A segunda ação amplia 
a tolerância aos riscos, en-
tendendo que erros e falhas 
fazem parte, também, do pro-
cesso de evolução e melhoria 
contínua das operações. A 
terceira ação possibilita, por 
meio do trabalho contínuo e 
com alianças, a identificação 
e a construção de soluções 
verdadeiramente adequadas 
à empresa. É preciso ainda 
ter confiança e respeito pelas 
pessoas e oferecer soluções 
de tecnologia que as ajudem 
a entregar resultados me-
lhores. 

Somente com essa combi-
nação é que as organizações 
poderão construir um plano 
eficaz para a obtenção de 
insights de negócios práticos 
e para o desenvolvimento das 
equipes. A transformação 
digital não é uma ação com 
começo, meio e fim. Os me-
lhores resultados só surgirão 
nas operações que reconhe-
cerem isso e estimularem 
a criação de uma cultura 
digital, com a participação 
de equipes e parceiros que 
entendam o valor e o impacto 
das inovações, entregando 
soluções com real aderência 
às necessidades do negócio. 
Investir em tecnologia e 
cultura é um binômio indis-
pensável e urgente. 

O importante é começar 
essa jornada.

(*) - É CEO da TOPMIND

Sandra Maura (*)
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FRANCISCO APARECIDO LEITÃO, profissão: corretor de seguros, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Dirce Reis, SP, data-nascimento: 02/03/1965, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco Nunes 
Leitão e de Maria Alves Leitão. A pretendente: CINTIA APARECIDA INACIO, profissão: 
empresária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
26/11/1980, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Inacio e de Vera Lucia Inacio.

O pretendente: IRISVALDO BARBOSA DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: viúvo, naturalidade: em Vitória da Conquista, Distrito de José Gonçalves, BA, 
data-nascimento: 19/10/1969, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, 
SP, filho de Joaquim Barbosa dos Santos e de Maria Vitoria dos Santos. A pretendente: 
LUZINETE CELESTINO DOS SANTOS MENDES, profissão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: em Jandaira, BA, data-nascimento: 06/04/1966, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Damião Celestino dos Santos e de 
Roselita de Souza.

O pretendente: SERGIO OTAVIO DOS SANTOS, profissão: funcionário público estadual, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/02/1972, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Otavio dos Santos 
e de Maria do Carmo da Silva Santos. A pretendente: MÁRCIA NOVAIS DOS SANTOS, 
profissão: encarregada de corte, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha 
de França, SP, data-nascimento: 09/10/1971, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Novais dos Santos e de Josefa Margarida dos Santos.

O pretendente: GABRIEL COLOMBO TEIXEIRA, profissão: eletricista de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/07/1999, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio 
Nunes Teixeira e de Adriana Carla Colombo Teixeira. A pretendente: LAURA REGIANE 
SIQUEIRA BRANDÃO, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 09/05/1992, residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Jonatas Joaquim Brandão e de Claudia Siqueira Brandão.

O pretendente: MARIO GOYA, profissão: bancário, estado civil: solteiro, naturalidade: nes-
ta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 30/11/1963, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Tokuhan Goya e de Toyoko Osiro Goya. A pretendente: 
LUCRECIA GAUTOS CUANDÚ, profissão: assistente financeiro, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Jardim, MS, data-nascimento: 15/05/1961, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Pedro Cuandú e de Apolinaria Gautos.

O pretendente: THIAGO DA SILVA VASCONCELOS, profissão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 09/12/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Cosmo Alves da 
Silva Vasconcelos e de Josefa Francisca da Silva. A pretendente: IMAIARY DE SOUZA 
PINTO, profissão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa 
Verde, SP, data-nascimento: 31/03/1991, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Valdir Souza Pinto e de Natalina Pereira de Souza.

O pretendente: OCIMAR ZAGO JUNIOR, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 23/07/1983, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo, SP, filho de Ocimar Zago e de Maria Lucia Bertolzo 
Zago. A pretendente: CAROLINE MARGINI DE SALES, profissão: turismóloga, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 29/03/1989, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Eliseu Aparecido 
de Sales e de Nanci de Lourdes Margini de Sales.

O pretendente: JORGE RUI MARTINS PRADO, profissão: segurança, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 03/03/1960, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ruy Martins Prado e de Marly 
Apparecida Martins. A pretendente: KARINA APARECIDA DE ARAUJO CANANÉA, 
profissão: segurança pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belen-
zinho, SP, data-nascimento: 09/02/1981, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Shislaine de Araujo Cananéa.

O pretendente: GERALDO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, profissão: analista de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 
07/04/1994, residente e domiciliado na Aclimação, São Paulo, SP, filho de Geraldo José 
dos Santos e de Cleusa Tomé da Silva Santos. A pretendente: MAYARA RAMOS BUC-
COLO, profissão: médica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, 
data-nascimento: 06/12/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Cláudio Luís Buccolo e de Rosemeire Ramos Buccolo.

O pretendente: ANTONIO ALMEIDA DA SILVEIRA, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 29/08/1954, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Mendes da Silveira e 
de Odete de Almeida Silveira. A pretendente: ADRIANA REIS DE SOUZA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, 
data-nascimento: 23/11/1972, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Hugo Bispo de Souza e de Maria Francisca Reis de Souza.

O pretendente: LEONARDO FERREIRA, profissão: advogado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 02/04/1983, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edileuza Ferreira. A pretenden-
te: JÉSSICA MENEZES DOS SANTOS, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 02/11/1989, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Nilson José dos Santos e de 
Vanilde de Freitas Menezes dos Santos.

O pretendente: RICHARD WALDEMIRO SEVERIANO CANDIDO DA SILVA, profis-
são: vendedor, estado civil: divorciado, naturalidade: em Bauru, SP, data-nascimento: 
16/04/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rogerio 
Candido da Silva e de Elisangela Severiana da Silva. A pretendente: FERNANDA MOREI-
RA DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 09/09/1996, residente e domiciliada em Ermelino Matarazzo, São 
Paulo, SP, filha de Edvaldo Almeida da Silva e de Rosilda Andrade Moreira.

O pretendente: SPENCER FELIPE JULIANI, de nacionalidade brasileira, engenheiro, 
solteiro, nascido em Limeira, SP, no dia (09/02/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de João Juliani Neto e de Maria Cristina Poletti Juliani. A pretendente: 
ISABELLA BEATRIZ NAME LEON, de nacionalidade venezuelana, administradora, sol-
teira, nascida em Cabimas, Estado de Zulia - Venezuela, no dia (28/09/1991), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Hermes Jesus Name e de Lorena Leon de Name.

O pretendente: IGHOR ANGELO BRAVO, de nacionalidade brasileira, farmacêutico, 
solteiro, nascido em Colatina, ES, no dia (04/08/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Bravo e de Laureni dos Santos Bravo. O pretendente: PAULO 
VICTOR FERREIRA MAI, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em Vila 
Velha, ES, no dia (19/01/1991), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Paulo 
Alberto Mai e de Joseane Ferreira Mai.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

A pesquisa Tendências 
Globais de Capital 
Humano, da Deloitte 

2020, observou que, embo-
ra as organizações sejam 
responsáveis apenas pela se-
gurança física dos trabalha-
dores, 96% dos entrevistados 
dizem que o bem-estar é uma 
responsabilidade organiza-
cional. Em um cenário como 
o da pandemia da Covid-19, 
as lideranças precisaram 
lidar com mudanças impre-
visíveis. Quem se destacou 
teve que demonstrar sabe-
doria, resiliência e empatia, 
características para engajar 
equipes diante de tantas 
instabilidades no âmbito 
profissional e pessoal. 

Em 2021, os desafios con-
tinuam. Para Renata Motone, 
Consultora de Seleção da 
Luandre Middle, divisão que 
trabalha vagas de média e 
alta gestão, as habilidades dos 
gestores ganham uma nova 
característica: a de promo-
ção de um ambiente estável 
e harmonioso para a equipe. 
“Terá destaque aquele que 
conseguir alavancar resul-
tados positivos por meio de 
uma gestão mais humanizada 
e compatível com o cenário 
atual”, afirma. A especialista 
também aponta cinco ações 
necessárias na estratégia de 
liderança, confira:
 1) Se colocar à disposi-

ção - Foi-se o tempo em 
que os colaboradores 
não tinham acesso di-
reto aos seus gerentes. 

Em um cenário como o da pandemia, as lideranças precisaram 
lidar com mudanças imprevisíveis.

bl
og

.s
ol

id
es

.c
om

/re
pr

od
uç

ão

Os desafios dos gestores 
com um cenário pandêmico 

ainda distante do fim
Manter a equipe motivada foi o grande desafio dos líderes e gestores no ano passado

se atualizar de acordo 
com as principais mu-
danças do mercado. 
Quem acredita saber 
demais não está apto 
para gerir uma equipe 
de sucesso.

 4) Estar atento às ne-
cessidades individu-
ais - Um time só conclui 
projetos se estiver bem 
individualmente. Um 
gestor precisa ter es-
cuta ativa com todos à 
sua volta. Não se trata 
de colocar o individual 
acima do coletivo, mas 
ouvir as necessidades 
de seus colaboradores, 
pode ser o caminho para 
gerar confiança, já que 
o rendimento da equipe 
depende do potencial 
do profissional.

 5) Transmitir segurança 
- Diante de um ano re-
pleto de instabilidades 
no âmbito emocional, 
pessoal e financeiro, o 
colaborador em 2021 
busca mais segurança 
para desenvolver um 
trabalho eficaz. O líder 
de destaque será aquele 
que transmitirá a sen-
sação de estabilidade 
para a equipe. O papel 
da liderança é criar um 
ambiente para demons-
trar que o colaborador 
tem a tranquilidade 
para desenvolver um 
bom trabalho. - Fonte 
e mais informações: 
(www.luandre.com.br).

Para construir uma base 
de confiança e troca 
colaborativa dentro do 
ambiente profissional, 
o gestor precisa se co-
locar à disposição de 
todos para construir 
uma relação mais pró-
xima com sua equipe.

  Geralmente o andamen-
to do trabalho era pre-
judicado pelo distancia-
mento da liderança com 
a equipe, ocasionando 
um medo no colabora-
dor de se direcionar ao 
seu superior direto. Um 
líder próximo e aces-
sível pode acelerar o 
andamento dos projetos 
com efetividade, além 
de contribuir para um 
clima que favoreça o 
diálogo.

 2) Criar um plano de 
ação baseado em 
metas semanais - Para 

que todo o time esteja 
a par das necessidades 
da empresa, é papel 
do gestor traçar me-
tas semanais. Renata, 
salienta a importância 
de metas semanais 
tangíveis: fazer um pla-
nejamento estratégico 
mensal é fundamental, 
mas alterá-lo sema-
nalmente com metas 
definidas, de acordo 
com as necessidades 
da semana, gera rendi-
mento e engajamentos 
melhores. 

 3) Se especializar e 
atualizar constan-
temente - Estudos 
e preparação são im-
portantes em qualquer 
área de atuação. Em 
2020 o profissional que 
se especializou teve 
grande destaque. Um 
gestor sempre precisa 

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

          
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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: LUCAS HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão engenheiro mecânico, nascido em Sorocaba, SP, Registrado no Distrito Ermelino 
Matarazzo, São Paulo, SP, no dia 19/04/1993, residente e domiciliado em Guarulhos, SP, 
filho de Francisco Guilherme de Oliveira Pereira e de Katia Cilene de Oliveira Pereira. A 
pretendente: SANDRA DE ABREU ALVES SILVA, estado civil solteira, profissão relações 
públicas, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 04/05/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Alves da Silva e de Sandra Lucia de 
Abreu Alves Silva. Obs.: Edital de proclamas enviado ao Oficial de Registro Civil do 
endereço do contraente.

O pretendente: OSAMAH ABDO MOHAMMED AL GUWAIRI, estado civil solteiro, profis-
são comerciante, nascido em Albaidha, Iemen, no dia 16/02/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Abdo Mohammed Al Guwairi e de Eman Ali. 
A pretendente: ESTELA PINHEIRO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida nesta Capital, Itaim Paulista, SP, no dia 31/10/2000, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Antonio do Nascimento e 
de Vania Pinheiro Pinto.

O pretendente: NELSON CLARO PAULINO, estado civil divorciado, profissão juiz federal, 
nascido nesta Capital, Penha de França, SP, no dia 04/04/1959, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Santana Paulino e de Adelina Marques 
Claro. A pretendente: ALEXIA MARTINS FERREIRA, estado civil solteira, profissão 
gerente administrativa, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 22/03/1998, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Cesar Alves Ferreira Junior e de 
Priscilla Martins de Jesus Ferreira.

O pretendente: MATHEUS CAETANO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão estudante, 
nascido em Niteroi, RJ, no dia 14/09/1995, residente e domiciliado na Vila Lucia, São Paulo, 
SP, filho de Lucivaldo José da Silva e de Mônica Maria Caetano da Silva. A pretendente: 
LAÍS GUIOETTI BEZERRA, estado civil solteira, profissão administradora, nascida nesta 
Capital, Vila Mariana, SP, no dia 23/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de José Edson Severino Bezerra e de Solange Guidetti Bezerra. 
Obs.: Edital de proclamas enviado ao Oficial de Registro Civil do endereço do contraente.

O pretendente: RAFAEL ALEXANDRE DE BRITO, estado civil solteiro, profissão analista 
de estoque, nascido nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 26/02/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Neto de Brito e de Marluce Alexandre de 
Oliveira de Brito. A pretendente: DAIANA FERREIRA MARINHO, estado civil solteira, 
profissão gerente comercial, nascida em Pesqueira, PE, no dia 05/01/1987, residente 
e domiciliada em Mauá, SP, filha de Laudivan Marinho e de Edivane Ferreira Marinho. 
Obs.: Edital proclamas recebido do Oficial de Registro Civil de Mauá, SP.
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

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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