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Gestão corporativa 
e empresarial é 

prática diária entre as 
tendências para 2021

O ano de 2020 é 
considerado o ponto 
fora da curva dos 
últimos 50 anos, no 
mínimo

Devido aos impac
tos ocasionados 
pela pandemia, 

as complexidades deste 
ano geraram e geram, 
em muitos, a esperan
ça da renovação para 
2021. Entretanto, prin
cipalmente para a saúde 
financeira dos negócios, 
é preciso planejamento 
e otimização de recur
sos para que o próximo 
período seja, de fato, de 
retomada.

É plenamente enten
dido que os impactos da 
pandemia estão ligados 
ao receio de consequên
cias imprevisíveis à eco
nomia. Com isso, gran
des passos podem ser 
arriscados e mal inter
pretados. A caracterís
tica mais importante e 
necessária nos últimos 
anos (mesmo antes de 
2020) permanece a mes
ma para um 2021 prós
pero –a flexibilidade para 
lidar com dificuldades.

A realidade deste ano 
(com exceção à questão 
da saúde) já nos reme
te a necessidades em
presariais que geraram 
destaque desde os últi
mos anos. A preparação 
para lidar com o novo 
é algo que vem criando 
empresas totalmente 
disruptivas, que ganham 
mercados jamais espera
dos. Porém, aquelas que 
não se prepararam para 
isso estão fechando as 
portas.  

A COVID19 trouxe, 
de maneira acelerada, 
desafios aos negócios 
em situação similar a 
chegada de novas tec
nologias, legislações de 
alto impacto e entrada 
de novos players no que 
diz respeito à necessida
de de se reinventar. Por 
isso, estamos constante
mente criando métodos e 
formas para nos reinven
tar. O ano de 2021 não 
tende a ser diferente. Os 
próximos doze meses são 
considerados um reset 
a tudo o que aconteceu 
neste. 

Se faz necessário pon
tos de vista diferentes 
para transformar a re
alidade das empresas 
e permanecer no mer
cado, principalmente 
num período de tan
tas incertezas. Para as 
empresas que querem 
desenvolver projetos e 
planos que diferem um 
pouco do que temos vis
to no dia a dia, um plano 
estratégico corporativo 
é necessário, afim de 
alinhar as necessidades 
de todos os stakeholders 
e colocar os resultados 
da empresa um passo à 
frente.

A gestão corporativa 
empresarial necessita 
de bases sólidas imple
mentadas, com políticas, 
códigos de conduta e 
procedimentos que nor
teiam a sobrevivência em 
um ano de instabilidade 

– que é como deve ser 
2021. É preciso focar 
todos os envolvidos em 
uma única causa. Os 
pilares – pessoas, pro
cessos e sistemas de 
gestão – são os alicer
ces que transformam os 
objetivos empíricos em 
resultados oficialmente. 

Esses pilares precisam 
ser acompanhados para 
que os resultados sejam 
transformados, cada um 
com sua metodologia 
específica. Os resultados 
podem ocorrer sem a 
existência de um desses, 
ou até com um desní
vel, porém, em algum 
momento irá desabar 
se não for visto de for
ma igualitária. Além do 
foco nos pilares citados, 
algumas questões impor
tantes devem estar mais 
presentes em 2021. A 
sustentabilidade, o com
pliance e a governança 
corporativa são alguns 
deles. 

Esses três fatores são 
uma realidade que foca 
na transparência das em
presas, retirando o véu 
que separa o ambiente 
externo e interno de uma 
companhia, fazendo com 
que tudo fique conec
tado e tenha a mesma 
importância. A recepção 
do ambiente externo 
é recheada de concei
tos de sustentabilidade 
(ambiental, social e cul
tural), governança cor
porativa (transparência, 
equidade, accountability 
e responsabilidade cor
porativa) e compliance 
(anticorrupção, ética, 
integridade e, ainda, a 
nova Lei Geral de Pro
teção de Dados). 

Todos esses conceitos 
devem ser absorvidos 
pela empresa, inter
pretados por meio da 
mensagem que é forne
cida pelos stakeholders 
para uma transformação 
em riscos empresariais. 
Feito o mapeamento de 
todos os riscos, esses 
devem ser direcionados 
para o ambiente inter
no da empresa. O foco 
devem ser os trabalhos 
para a gestão integrada 
e comissões de ética ou 
conduta. Planos, méto
dos e medidas devem 
nortear a gestão corpo
rativa para resolução, 
além de ser base para 
problemas futuros – é um 
plano de ação e agente 
norteador para direcio
nar o fluxo empresarial 
para o resultado.

A mudança para o ano 
de 2021 não será a tran
sição de um ano crítico 
para um próspero, mas 
sim de um período de 
aprendizado para um 
ano de prática. Aqueles 
que souberem como lidar 
com a complexidade 
e entenderem que os 
obstáculos irão surgir, 
sairão com maior rapidez 
do “luto” e tomarão os 
primeiros lugares para 
uma retomada sadia.

(*) - Com formação na área ambiental, 
especialista em educação, sistemas de 

gestão integrados e MBA em Gestão 
Empresarial, é executivo em sistemas 

de gestão em indústria e autor do livro 
“Administrando sistemas, gerindo 
processos e engajando pessoas”.

Luiz Otávio Goi Jr (*)

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAUL BATISTA FERREIRA, profissão: auxiliar de expedição, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Carapicuíba, SP, data-nascimento: 13/11/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adival Gomes Ferreira e de Dirce 
Oliveira Batista. A pretendente: MARIA DO CARMO BARROS LIMA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Santa Maria da Boa Vista, PE, data-nascimento: 
27/07/1996, residente e domiciliada em Itaberaba - Juazeiro, BA, filha de Herbete Pereira 
de Lima e de Milian Gomes de Barros.

O pretendente: WELLINGTON DE LIMA SILVA, profissão: montador óptico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/04/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Valdo Soares Silva e de Edivania 
Barbosa de Lima. A pretendente: GABRIELI MARTINS GONÇALVES, profissão: auxiliar 
fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/01/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Gonçalves e de 
Silmara Martins.

O pretendente: FABIO SALES, profissão: ajudante de pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/07/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gabriel Sales e de Marinalva Vieira Sales. A 
pretendente: LOURDES DA CONCEIÇÃO GODOI, profissão: aposentada, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 07/06/1943, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José de Godoi e de Francisca 
Maria da Conceição.

O pretendente: ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA, profissão: auxiliar 
de escritório, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
10/03/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Chagas de Lima Silva e de Maria de Lourdes Meneses Barros. A pretendente: NAYARA 
DE SOUSA DA CUNHA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 26/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Reginaldo Martins da Cunha e de Lourdes Rodrigues de Sousa 
da Cunha.

A pretendente: CAMILA TEIXEIRA DE FREITAS, profissão: supervisora operacional, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 06/02/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Afonso Soalheiro de Freitas 
e de Maria Marta Teixeira de Sena. A pretendente: DIANA RAMOS DE SOUZA, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
30/12/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Osório 
de Souza e de Neide Sirlene Ramos dos Santos Souza.

O pretendente: REGINALDO ASSIS DOS SANTOS, profissão: funcionário público 
estadual, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nas-
cimento: 14/12/1975, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Mario Assis dos Santos e de Maria Zelia Xavier da Silva Santos. A pretendente: 
CELIANE BERNARDINO DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Patos, PB, data-nascimento: 23/06/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ocelio Inacio da Silva e de Francisca Ber-
nardino dos Santos Silva.

O pretendente: FERNANDO VICENTE DA SILVA, profissão: mecânico de bombas hi-
dráulicas, estado civil: solteiro, naturalidade: em Campina Grande, PB, data-nascimento: 
08/03/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Florentino 
Vicente da Silva e de Rosa Maria da Conceição. A pretendente: VIVIAN DE OLIVEIRA 
BATISTA, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 20/04/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Adelino Batista e de Marilene Borges de Oliveira.

O pretendente: IGOR BATISTA SILVA, profissão: analista de testes, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 18/06/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Evângelo Costa Silva e de Maria 
dos Anjos Batista Chaves Silva. A pretendente: JOYCE LEME SILVA, profissão: técnica 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 
22/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Santana 
da Silva e de Magali Vidal de Camargo Leme Silva.

O pretendente: RUBENS FREIRE CAVALCANTI VILELA, profissão: analista de 
redes, estado civil: solteiro, naturalidade: em Mairiporã, SP, data-nascimento: 
12/01/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Romil-
ton Freire Vilela e de Maria Rosilda Cavalcanti Vilela. A pretendente: NATAELLE 
APARECIDA TAVEIRA DA SILVA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 10/11/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato Aguiar da Silva 
e de Eneildes Rocha Taveira de Oliveira.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: GUILHERME RODRIGUES LADI, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/10/1993, bancário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Paulo Valerio Ladi e de Sandra Rodrigues de Oliveira Ladi; A pretendente: 
BARBARA GONÇALVES LOPES, brasileira, solteira, nascida aos 06/06/1996, bancária, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Alexandre 
Martini Lopes e de Silvia Gonçalves Lopes.

O pretendente: MARCOS FELIPE SEVERO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 31/01/1996, auxiliar de serviços gerais, natural de Barras - PI, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio Pereira do Nascimento Filho e de Erinalda 
da Silva Severo; A pretendente: VITORIA LEITE DE JESUS, brasileira, solteira, nascida 
aos 01/07/2000, do lar, natural de Itapicuru - BA, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de José Augusto Santana de Jesus e de Laudiceia Leite.

O pretendente: EDUARDO LUCAS FONSECA RUFINO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/07/1993, supervisor de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Valter Roberto Rufino e de Adriana Fonseca de Oliveira Rufino; 
A pretendente: JESSICA NOGUEIRA DE ARAUJO, brasileira, solteira, nascida aos 
05/02/1994, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Edvaldo Cardoso de Araujo e de Iara Aparecida Nogueira.

O pretendente: DIOGO LIMA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/10/1984, 
operador de escavadeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Carlos Cardoso da Silva e de Eliane Barbosa Lima Silva; A pretendente: 
NATáLIA CLEMENTE ANGELO, brasileira, solteira, nascida aos 04/03/1985, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ronaldo 
Angelo e de Sandra Regina Clemente da Silva Angelo.

O pretendente: FABIO PEREIRA CARNEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/01/1986, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Januária - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Germano Carneiro de Almeida e de Maria Mercês Pereira Carneiro; 
A pretendente: GILDA ALVES DE JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 24/08/1974, 
babá, natural de Januária - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Geraldo Pereira de Jesus e de Otelina Alves de Jesus.

O pretendente: MARLON MIGUEL LOURENÇO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
17/12/1975, técnico em enfermagem, natural de Registro - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Oswaldo Domingues Lourenço e de Nilce Miguel Lourenço; A 
pretendente: JOSEANE MESSIAS DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 24/08/1983, 
enfermeira, natural de Maceió - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Obeniso Feitosa de Lima e de Maria José Messias de Lima.

O pretendente: CARLOS ALBERTO ARISTOTELES DIAS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 12/05/1979, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de João Muniz Dias e de Maria Lucia Aristoteles Dias; A pretendente: VANIA 
CRISTINA GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 23/03/1981, enfermeira, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Esli Aparecida Gomes Bassi.

O pretendente: DIOGO SANTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/03/1982, 
analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Antonio Santos da Silva e de Marta de Souza Silva; A pretendente: ALINI 
DAIANE DE FARIA, brasileira, solteira, nascida aos 28/05/1984, assistente administrativo, 
natural de Votuporanga - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Jose de Faria e de Lilia Marcia de Oliveira de Faria.

O pretendente: NELSON ALVES FIGUEREDO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/11/1982, pintor automotivo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Nelson Ferreira e de Clemilda Alves Figueredo; A pretendente: 
MONICA SOUZA DE AMORIM, brasileira, solteira, nascida aos 07/01/1987, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Aderbal 
Afonso de Amorim Sobrinho e de Maria das Graças de Souza Costa Amorim.

O pretendente: LUIS CARLOS VASCONCELOS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 11/05/1984, encarregado de obras, natural de Olindina - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Manoelito dos Santos e de Maria Ednolia dos 
Anjos Vasconcelos; A pretendente: MARCIANA FERREIRA DANTAS, brasileira, solteira, 
nascida aos 08/06/1982, do lar, natural de Cícero Dantas - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Lucio Ferreira Dantas e de Maria Eunice Bonfim.

O pretendente: FELIPE FELIX, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/05/1991, farmacêutico, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Aldenice 
Maria Felix; A pretendente: GABRIELA FLORES PEREIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 29/05/1997, esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Marcelo Silva Pereira e de Claudineia da Silva Flores.

O pretendente: GUILHERME SANTOS TAVARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/11/1996, analista de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Afranio Marinho Tavares e de Vera Lucia de Jesus Santos; A 
pretendente: DAFNE OLIVEIRA FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 22/09/1995, 
auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Eduardo Alves Ferreira e de Lilian Cristiane Oliveira Ferreira.

O pretendente: GUILHERME FAUSTINO BRAGA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/07/2000, assistente jurídico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Clemilson Pereira Braga e de Analu Braga; A pretendente: DANIELY 
NASCIMENTO MOTA, brasileira, solteira, nascida aos 06/06/1999, atendente, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Eneas da Silva 
Mota e de Clarice do Nascimento Alves.

O pretendente: ALCINO FERREIRA CORREIA, português, divorciado, nascido aos 20/11/1960, 
porteiro, natural de Portugal, residente e domiciliado em Paris, França, filho de Olegário José 
Correia e de Júlia Alves Ferreira; A pretendente: ADRIANA LOPES FREIRE, brasileira, divor-
ciada, nascida aos 06/01/1978, de serviços domésticos, natural de Nova Cruz - RN, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ailton Julião Freire e de Maria Lucia Lopes Freire.

O pretendente: SAMUEL JOSé TIMÓTEO, brasileiro, divorciado, nascido aos 07/11/1971, 
técnico óptico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de José Timóteo Filho e de Regina de Moraes Timóteo; A pretendente: IVANI MARIA 
DE ASSIS VICENTE, brasileira, divorciada, nascida aos 15/12/1969, instrutora técnica, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco 
Gomes de Assis e de Maria das Graças Paulina de Assis.
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

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

É preciso refoirçar os elementos básicos de governança 
corporativa, independente do tipo de organização.

O The IIA – The Insti
tute of Internal Au
ditors, o maior orga

nismo de auditoria interna 
do mundo presente em 200 
nações  acaba de divulgar 
um comunicado oficial à cú
pula do G20, grupo formado 
pelos ministros de finanças 
e chefes dos bancos centrais 
das 19 maiores economias 
do planeta, mais a União 
Europeia. 

No documento a entidade 
pede ao bloco que reforce 
os elementos básicos de 
governança corporativa, 
independente do tipo de or
ganização, sejam empresas 
privadas ou governamentais 
e de todos os tamanhos e 
segmentos. De acordo com 
o The IIA é preciso que as 
organizações invistam em 
três pilares centrais: 
	 •	Prestação	 de	 Con-

tas	 –	 de gestores a 
stakeholders é preciso 
realçar mecanismos de 
transparência, integri

Reforço aos princípios 
da governança corporativa
Para reforçar esses pilares, o The IIA recomenda o uso da ferramenta “Modelo de Três Linhas”, que 
fornece uma base sólida para garantir a preparação, resiliência e agilidade organizacional

confiáveis.
	 •	Garantias	 –	 Indepen

dência e garantias ob
jetivas são cruciais para 
dar clareza e confiança 
e promover melhoria 
contínua por meio de 
rigorosa investigação e 
comunicação perspicaz. 
Isso é alcançado por 
meio de uma auditoria 
interna que atue com in
dependência e de acordo 
com os padrões interna
cionais. 

Para reforçar esses pilares, 
o The IIA recomenda o uso 
de seu “Modelo de Três Li
nhas” (uma das ferramentas 
de gerenciamento de riscos 
mais conhecidas e confiáveis 
do mundo), que fornece uma 
base sólida para garantir 
a preparação, resiliência e 
agilidade organizacional em 
tempos de grandes mudan
ças e incertezas. 

Fonte e  mais informações: 
(www.iiabrasil.org.br).
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dade e liderança. As 
divulgações necessitam 
ser precisas, oportunas, 
confiáveis, abrangentes, 
e em conformidade com 
a legislação e requisitos 
regulamentares, além de 
estarem em compliance 
com suas normas éticas. 

	 •	Ação	 –	 As tomadas 
de decisões da gestão 

devem ser baseadas em 
risco e com aplicação 
criteriosa de recursos. 
Isso é fundamental para 
alcançar os objetivos de 
uma organização. Os 
gestores devem fornecer 
à direção, garantias de 
análises, planejamento, 
monitoramento, supervi
são de riscos e relatórios 
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