
www.netjen.com.br

Ano XIX – Nº 4.304

Quinta-feira, 
18 de fevereiro de 2021

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Diversas empresas querem melhorar seu faturamento, sua rentabi-
lidade, suas vendas, sua presença no mercado e não querem, ou não 
podem gastar muito nessa busca. Embora seja trabalhoso, é possível 
atingir esse objetivo apenas com algumas mudanças operacionais, alguns 
remanejamentos financeiros e uma grande mudança cultural. Qualquer 
mudança a ser implementada em uma empresa, de qualquer modali-
dade, exige que líderes, gestores e colaboradores mudem seu mindset 
e estejam abertos às alterações visualizando o resultado final.   

Quinze sugestões para melhorar os 
números do seu negócio

A telemedicina é, por ora, uma consulta realizada por algum 
software ou aplicativo para casos de baixa complexidade. O uso 
de tecnologia para esse propósito, por si só, já é um avanço, com a 
conquista da confiança dos pacientes. No entanto, assim como em 
outros segmentos, a telemedicina tem um longo caminho a seguir em 
sua evolução, mesclando diferentes tecnologias em seu uso, como a 
análise de dados, a inteligência artificial e a realidade virtual.   

Telemedicina: seis tendências da saúde 
digital para o futuro

O mercado de TIC no Brasil deve crescer 7% em 2021, mesmo sob o 
impacto da pandemia. A estimativa é da IDC Brasil e faz parte do estudo 
IDC Predictions que antecipa as tendências e movimentos de mercado 
para os 110 países em que a líder em inteligência de mercado, serviços de 
consultoria e conferências com as indústrias de TI e Telecomunicações atua. 
Quando considerado apenas o mercado de TI, a previsão é de alta de 11% e, 
para Telecom, um crescimento tímido, de 2%. No mercado corporativo, que 
contempla software, serviços e hardware, a previsão é de alta de 10%.   

Previsões da IDC Brasil para 2021 apontam 
que mercado de TIC crescerá 7% 

Freepik

Negócios em Pauta

Efeitos Antivirais
O Divino Fogão vem investindo em uma série de iniciativas para ga-

rantir a segurança de seus clientes. A rede está investindo na adoção 
de uma película adesiva para evitar a disseminação de vírus e bactérias. 
Desenvolvida pelo Grupo Saint-Gobain, a película 'VirusFree Norton' 
é produzida com íons de prata, que possuem efeitos antivirais e anti-
micróbicas, ideais para aplicação em locais que são pontos de contato 
comum para muitas pessoas. O projeto piloto foi implementado na 
unidade do Internacional Shopping em Guarulhos, tanto nas mesas do 
salão interno quanto nas bancadas de mármore onde fica o buffet. O 
Divino Fogão é a primeira rede do setor de alimentação a adotar nosso 
produto com íons de prata, que é uma das tecnologias mais utilizadas no 
mundo contra a propagação de vírus e bactérias.    Leia a coluna 
completa na página 3

Foto: dfreire.com/reprodução

News@TI

Inscrições para programa da EY voltado a 
empreendedoras se encerram amanhã

@A EY, líder em serviços de Auditoria, Consultoria, Impostos, 
Estratégia e Transações, confirma que as inscrições para o 

programa Winning Women Brasil se encerram amanhã, (19). O 
programa foi criado com objetivo de potencializar o crescimento 
de empreendedoras, além de ajudá-las a expandir o conhecimento 
em áreas como branding, liderança, gestão e relacionamento. Todos 
os anos, durante 12 meses, as participantes recebem mentorias das 
apoiadoras da iniciativa, acompanhadas por um time de especialistas 
da EY, com a possibilidade de participar de eventos e treinamentos, 
entre outras atividades. Para participar do programa, é necessário 
que a empreendedora seja fundadora de empresa de origem bra-
sileira, com faturamento acima de R﹩ 3 milhões ao ano, além de 
ser a principal tomadora de decisões da organização e possuir pelo 
menos 51% de participação acionária (ey.com.br/wwb).   Leia 
a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://www.ey.com/pt_br/entrepreneurship/ 
ey-entrepreneurial-winning-women-brazil

A Justiça é uma daquelas áreas 
que tem escapado ao impacto 
dos dados e da tecnologia. É uma 
ciência de argumentos, persuasão, 
emoção e juízo humano.

Por outro lado, por mais imaginativa que 
tenha sido a evolução tecnológica, ainda 

não é possível arquitetar qualquer Inteligência 
Artificial - ou Aumentada - que se assemelhe aos 
humanos. Nem, tampouco, a nossa computação 
estaria preparada para fazer rodar algoritmos 
capazes desse tipo de façanha. Mas estaremos 
muito longe de um cenário como este que 
acabamos de propor? 

Se olharmos para o europeu médio em 1649, 
o resultado pode ser muito intrigante. 

De acordo com David Wotton, em 1600, qua-
se todos partilhavam o mesmo conhecimento 
intelectual. O europeu culto desse tempo acre-
ditava em feitiçaria, aceitava que certas bruxas 
fossem capazes de chamar tempestades e que 
Circe transformou realmente os marinheiros 
de Ulisses em porcos. 

Mas não ficamos por aqui. Naquele período 
da história, um homem culto acreditaria que 
um determinado unguento esfregado no punhal 
que provocou a ferida, poderia curá-la. E os 
advogados? Ora, os advogados deste período 
da história estavam persuadidos de que os 
cadáveres vertiam sangue na presença dos 
seus assassinos. 

Chegados à nossa contemporaneidade, não 
temos dúvidas de que a evolução do conheci-
mento já não nos permite acreditar em algumas 
coisas que eram tidas por verdadeiras no século 
XVII. Mas não retiremos apenas uma lição nesta 
abordagem histórica. A maior parte das pessoas 
ainda não quer acreditar que o mundo mudou. 

Será que a justiça, a lei, os seus atores e as 
suas instituições sabem efetivamente evoluir 
de acordo com os tempos, a tecnologia e o 
conhecimento científico? 

Talvez não. Quando olhamos para os julga-
mentos que ocorriam há três mil anos, eles 
continuam sendo muito parecidos com os 
julgamentos dos nossos dias atuais. A evolução 
científica e social pode permitir o nascimento 
de novos direitos, o acesso a uma justiça mais 
próxima do ideal de felicidade, baseada na 
equidade e na análise do caso concreto. 

Uma idade de ouro para a Justiça

No que diz respeito ao Direito, vamos observar 
o surgimento de novas profissões e o desenvolvi-
mento de advogados híbridos, com recurso de-
novas tecnologias, capazes de feitos profissionais 
nunca antes alcançados. Convido-os a viajarem 
comigo ao ano de 2050. Tudo será diferente. 

Pela primeira vez na história assistiremos a 
uma verdadeira revolução da aplicação da jus-
tiça, através da tecnologia e de um vislumbre 
ontológico outrora desprovido de atenção. Os 
dados serão usados pelos Estados para me-
lhorar a administração da justiça e as pessoas 
não deixarão que se faça simplesmente justiça 
através de leis gerais e abstratas. 

A ideia de equidade e análise do caso concreto 
ganhará cada vez mais expressão e instrumentos 
quânticos irão ajudar a mensurar sentenças. O 
dano poderá ser medido e a ciência das emoções 
estará apta para nos tranquilizar na aplicação de 
medidas preventivas nos crimes contra as pessoas.

Os advogados trabalharão em firmas pode-
rosas, capazes de usar dados a favor dos seus 
clientes. Eles próprios serão cada vez mais 
híbridos, vendo a sua performance desenvolvida 
pela razão dos dados e de algoritmos baseados 
em ALI (Augmented Legal Intelligence).  Haverá 
um espelho digital guardado algures. Todos 
os nossos dados, os nossos e-mails, as nossas 
coisas, os nossos impostos, os nossos segredos 
e até as memórias dos nossos entes queridos 
poderão estar disponíveis numa base de dados.

Será possível garantir segurança a esses 
dados porque os advogados irão conviver com 
os seus clientes de forma preventiva.Os advo-
gados serão mestres na elaboração de contratos 

autoexecutáveis e a economia partilhada não 
funcionará sem eles. Um smart contract bem 
feito irá evitar litígios e estará ao alcance de 
advogados híbridos, verdadeiros conhecedores 
da realidade, e quase juízes precaucionais. 

Nenhum negócio será feito sem uma assi-
natura digital dos cidadãos, reconhecida em 
qualquer parte do mundo. Uma assinatura 
digital de um determinado país poderá ser tão 
importante como um passaporte é hoje. Os 
estados estarão preocupados com uma extre-
ma segurança de toda esta informação pois os 
dados serão as próprias pessoas. As mesmas 
pessoas que votam e selecionam os melhores 
instrumentos de governança. 

Estes dados serão usados por algoritmos que 
substituirão parcialmente os governos, de forma 
eficiente,e assistiremos à eliminação dos níveis 
de corrupção a que estamos habituados. Os 
dados e o conhecimento serão uma nova forma 
de poder e vamos querer ter a certeza acerca 
da atuação dos políticos do futuro, muito mais 
escrutinados e talvez as próximas vítimas do 
Pan-Óptico de Bentham. 

No que diz respeito aos juízes, não vamos querer 
ser julgados por máquinas.  Mas, se isso vier a 
acontecer, não prescindiremos de um advogado 
humano que reconheça as nossas emoções. Acre-
dito que nascerá um novo direito constitucional: o 
direito a ser defendido por um advogado humano.

A natureza penal das sentenças continuará 
a fazer delas um instrumento de correção e 
reabilitação social. Mas a prisão deixará de 
ser uma forma de cárcere físico, podendo vir a 
transformar-se em algo meramente virtual. Será 
que estaremos prontos para que nos desliguem 
da corrente elétrica? A realidade social será tão 
digital que a prisão será uma espécie de liberdade 
física permanente sem autorização para fazer 
“login” num novo mundo virtual em construção.

De fato, essas pequenas abordagens his-
tóricas com manchas pinceladas de ficção 
nos permitem tirar conclusões fascinantes. 
Elaboramos raciocínios que nos intrigam e, ao 
mesmo tempo, nos esclarecem. Talvez a idade 
de ouro para a justiça tenha chegado, mas os 
seus atores continuem distraídos.

(Fonte: Nuno da Silva Vieira é advogado, sócio 
da ECIJA, presente em 16 países, onde lidera o 

departamento de Legal Intelligence no escritório 
Antas da Cunha ECIJA, de Portugal (https://ecija.

com/abogados/nuno-da-silva-vieira/).

Lifelong 
Learning e seus 
quatro pilares

Marcelo Salvo

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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hABILIDADEs vITAIs PARA Os 
PROFIssIONAIs DE COMUNICAçãO

    Leia na página 6

ATUALIzAçãO CONsTANTE

Profissionais de saúde
Desde ontem (17), a cidade de São 

Paulo passou a vacinar um grupo maior 
de profissionais da área de saúde e 
correlatas, como trabalhadores da 
saúde de hospitais públicos municipais 
e estaduais, de serviços de diagnóstico 
que realizam coleta e análise de amostra 
de exames para detecção da Covid-19, 
das equipes de serviços de ambulância, 
sepultadores, veloristas, cremadores 
e condutores de veículos funerários, 
além de equipes do IML, auxiliares de 
necrópsia, médicos legistas e atenden-
tes de necrotério.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/5-habilidades-vitais-para-os-profissionais-de-comunicacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-18-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-18-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/lifelong-learning-e-seus-4-pilares/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/previsoes-da-idc-brasil-para-2021-apontam-que-mercado-de-tic-crescera-7/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/15-sugestoes-para-melhorar-os-numeros-do-seu-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/telemedicina-6-tendencias-da-saude-digital-para-o-futuro/
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Futuro do Workplace: 
a inovação aliada aos 

novos modelos de trabalho
Há alguns anos a tecnologia já fazia parte da realidade das empresas e permitia que muitas áreas realizassem suas 
atividades de maneira remota, sem a necessidade da presença física das pessoas, o que resultou em novas relações 
de trabalho

OpiniãO
A conta que fecha: as 

experiências emocionais 
do varejo físico 

para o consumidor 

Há cerca de quatro 
anos eu contei para 
minha mãe que ela 
seria avó. Estávamos 
no Shopping Leblon, 
em um café, quando 
ela descobriu que 
seu primeiro netinho 
estava à caminho. 

Nem ela, nem eu, es-
queceremos desse 
dia que nos marcou 

profundamente. Possivel-
mente, sempre que pas-
sarmos em frente aquela 
loja, nos lembraremos com 
carinho daquela tarde e esse 
vínculo afetivo nunca vai 
mudar, passe o tempo que 
passar. E essa é exatamente 
uma das características das 
lojas físicas! 

Elas são capazes de rea-
lizar e abrigar experiências 
marcantes, criando memó-
rias na jornada de compra 
das pessoas. Estabeleci-
mentos com música alta, 
com cheiros deliciosos, 
um ambiente acolhedor, 
funcionários que agregam, 
enfim... são incontáveis as 
armas que uma loja tem 
para criar engajamento com 
o consumidor, e apenas o 
ambiente físico consegue 
proporcionar isso. 

Para se ter ideia, mesmo 
em meio a crise trazida pela 
Covid-19, que levou a so-
ciedade ao distanciamento 
social, as lojas físicas con-
tinuaram tendo um papel 
fundamental no processo de 
compra. E isso se reflete em 
números. Se você comparar 
o tamanho de uma cesta de 
produtos de uma loja física 
com um e-commerce, vai 
perceber que a primeira é 
de uma vez e meia a três 
vezes maior. 

As diferenças continuam, 
para um site se tornar re-
ferência, essa companhia 
precisa investir por anos 
muito mais do que fatura. 
Enquanto, por exemplo, 
em um shopping, essa verba 
que corresponde ao custo 
de ocupação, fica em torno 
de 15% da sua venda. A 
experiência de consumo 
também se traduz em mais 
assertividade na compra. 
Nos Estados Unidos, por 
exemplo, em lojas de moda, 
a troca de produto é quase 
nula quando no e-commerce 
ela chega a 40%. 

Nós não paramos para 
pensar que o comércio 
digital é um jogo de con-
centração. Hoje, no Brasil, 
menos de vinte sites fazem 
mais de 80% do fluxo de 
consumo. Nos Estados 
Unidos essa porcentagem 
é ainda mais gritante, um 
site tem quase 50% do e-
-commerce! Com toda essa 
concentração, não é de se 
espantar que, depois de 
um ano, mais de 70% das 
lojas digitais abertas aca-
bam não indo para frente. 
Comparado às lojas em 
shopping, esse número é 
mais de cinco vezes maior. 

Estamos em meio à pan-
demia enquanto escrevo 
esse texto. É natural que 
algumas pessoas falem que 
o e-commerce vai se tornar 
o ‘novo normal’, uma vez 
que, de fato houve um au-

mento expressivo das ven-
das. Só no primeiro semes-
tre de 2020, 7,3 milhões 
de brasileiros tiveram sua 
primeira experiência de 
compra online, e as vendas 
digitais cresceram 47%, de 
acordo com a Ebit/Nielsen. 

Mas eu discordo que o 
varejo físico morreu ou está 
a ponto de ‘bater as botas’. 
Para mim essa diferença, 
essa classificação entre um 
e outro, faz cada vez menos 
sentido. Afinal, quando 
pedimos uma comida em 
uma plataforma de delivery, 
como classificar essa transa-
ção? Você faz a compra pelo 
aplicativo, mas a comida é 
produzida, em sua maioria, 
em uma loja física perto de 
você. E quando pesquisa-
mos na internet e vamos, 
por exemplo, à loja para ver 
como é o brilho da tela de 
uma TV ou o caimento de 
um vestido. Essa transação 
é física? 

Essa pergunta, se a tran-
sação é física ou digital, não 
faz qualquer sentido sob a 
ótica do consumidor. Cabe 
aos empresários fazer uso 
dessas tecnologias e não 
tachá-las para qualquer 
fim. Acredito e afirmo, sem 
medo de errar, que os dois 
formatos devem e vão se 
complementar e, funda-
mentalmente, a inovação e 
tecnologia precisam fazer 
parte de ambos os negócios. 
A reflexão que trago e que 
acredito piamente, é que o 
pure play vai morrer. Toda 
loja precisa ter presença 
digital e todo site deve ter 
uma aplicação física. 

Essa tendência é óbvia 
entre os maiores, seja com 
a Amazon comprando o 
Wholefoods, seja com o 
Walmart pagando US$ 3,3 
bilhões na Jet.com. A loja 
física quer com um perfil 
em rede social conversar 
diretamente com seus con-
sumidores, e possivelmente 
distribuir seus produtos em 
marketplaces. A loja digital, 
por sua vez, precisa com 
urgência se re-criar. Nossos 
levantamentos apontam 
que os e-commerces pre-
cisam engendrar parcerias 
com marcas físicas, fazer 
eventos menores em shop-
pings e criar um vínculo 
emotivo com sua base de 
clientes. 

De outra forma, a loja 
phygital vai atropelá-los. 
No final das contas, essa 
discussão, enorme, gigante, 
não importa. O que vale, 
de verdade, é guardar na 
lembrança que minha mãe 
chorava com um sapatinho 
de bebê em uma mão e um 
latte na outra. E que, quan-
do cheguei em casa já tinha 
o primeiro presente para o 
Joaquim, que ela mandou 
enquanto eu voltava. 

Vida longa às lojas físicas 
que proporcionam momen-
tos memoráveis como esse 
e que a integração entre o 
ambiente online e offline 
só consiga tornar nossas 
experiências ainda mais 
completas. 

 
(*) - Formado em engenharia na PUC-

Rio, e mentor por trabalho para a 
comunidade com certificado emitido 
pela Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro, é CEO da Spot Metrics 
(www.spotmetrics.com).

Raphael Carvalho (*) 
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em princípios éticos de transparência, 
gerando, assim, impactos positivos para 
as organizações e, principalmente, para 
as pessoas.

A nova realidade que nos espera com 
a retomada das atividades em larga 
escala amplia o propósito de oferecer 
ambientes de trabalho mais seguros, 
funcionais, que tragam bem-estar e 
estrutura para continuidade dos ne-
gócios de clientes e parceiros.

Isso significa que os espaços de 
trabalho – seja em casa, no escritório, 
na operação, em um espaço compar-
tilhado ou em uma sala individual – 
demonstrarão seu valor por meio de 
experiências positivas e motivacionais. 
Não há dúvida de que o trabalho virtual 
terá grande relevância nos próximos 
anos, mas o futuro do workplace deverá 
ter um modelo híbrido, em qualquer 
setor. Por isso, será necessário am-
pliar os benefícios para alcançar os 
colaboradores onde estiverem, seja 
no uso de ferramentas, tecnologias e 
processos para possibilitar um trabalho 
a distância de qualidade ou os cuida-
dos quanto a segurança, com locais de 
trabalho mais humanos e preparados 
para receber pessoas.

Para além das instalações, os novos 
formatos de trabalho já mudaram até 
os hábitos alimentares e a rotina das 
pessoas. Com a tecnologia a favor da 
evolução, tendências como o delivery, 
as lojas autônomas, marketplaces, 
refeições congeladas e serviços grab-
-and-go (onde os pratos são expostos 
para os clientes fazerem a escolha e 
comerem em outro ambiente – comu-
mente em suas próprias casas) foram 
aceleradas e já serão a realidade nos 
próximos anos.

Ainda é cedo para estabelecer tudo o 
que será do futuro, pois estamos apren-
dendo e transformando a cada dia, mas 
a crise atual passará e, diante do novo 
normal, é certa a necessidade de uma 
nova abordagem para construirmos 
soluções inovadoras e fortalecer as no-
vas relações de trabalho que teremos.

(*) É CEO do Segmento Corporativo 
da Sodexo On-site Brasil.

cada situação como única, ouvindo e 
apoiando colaboradores, clientes e con-
sumidores. Ao considerar todos esses 
fatores na retomada das atividades, 
será necessário que as organizações 
invistam em novas ferramentas e tec-
nologias para apoiar na estratégia, por 
meio de soluções que tragam impactos 
positivos, não somente no hoje, mas 
todos os dias.

Um estudo da Eden McCallum mostra 
que 74% das empresas planejam ou 
já implementaram um maior uso da 
tecnologia como aliada para aumentar 
a segurança e o bem-estar dos colabo-
radores, como a desinfecção do ar por 
lâmpadas UV-C, tapetes sanitizantes 
que limpam e desinfectam solas de 
calçado, impedindo que a contaminação 
seja levada para o interior do ambiente, 
pias portáteis, sensores de abertura, 
dispensers automáticos para reduzir as 
possibilidades de contato entre outras 
soluções.

A pandemia nos trouxe muitos apren-
dizados e confirmou a importância 
de sempre analisar as tendências e 
adotar soluções que nos permitam agir 
com rapidez, flexibilidade e inovação, 
seguindo as normas de Compliance e 
conduzindo todas as ações com base 

Andrea Krewer (*)

Quando analisamos os diferentes 
modelos de comunicação, ve-
mos que os espaços corporativos 

então se transformando e influenciam 
cada vez mais nosso dia a dia. Ou seja, 
a todo tempo temos que nos reinventar 
para nos adaptar.

Mas antes mesmo das medidas de 
isolamento social, uma transformação 
já havia começado a direcionar os 
negócios para uma abordagem mais 
digital. A pandemia apenas acelerou 
essa mudança, forçando as empresas 
a encontrarem maneiras eficientes 
de se conectar. Nos próximos anos, 
grande parte da força de trabalho 
provavelmente passará por mudanças 
significativas, impulsionadas principal-
mente por algumas tendências atuais 
importantes.

Esse ainda é um momento de transi-
ção. Sabemos que o mundo não voltará 
a ser como antes, nem a forma de tra-
balhar que conhecíamos, mas também 
não permanecerá como vemos hoje. E 
esse é o grande desafio que temos pela 
frente, encontrar soluções que atendam 
às diversas necessidades dos setores e 
organizações hoje e nos adaptar para 
atender um futuro do trabalho que 
ainda está se moldando.

A pesquisa Day After Covid Survey, 
realizada pela BoxOffice em parceria 
com a Sodexo, aponta que 61% das 
empresas não tinham uma política de 
home office antes da pandemia, no en-
tanto 95% planejam manter o trabalho 
remoto após a quarentena, sendo que 
29% delas não sabem ainda de que 
maneira irão adotar esse regime de 
trabalho. Os dados da pesquisa ainda 
mostram que 75% dos entrevistados 
entendem que o trabalho remoto é ser 
capaz de trabalhar em qualquer lugar.

Diante das novas possibilidades e for-
matos de trabalho surgindo, o tempo é 
nosso amigo e inimigo, pois as decisões 
precisam ser rápidas e assertivas. Tão 
importante quanto definir as ações, 
é a velocidade na implementação de 
processos, sempre com foco na saú-
de e segurança de todos, tratando 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

AdopTI recebe certificação SAP Certified 
Integration with SAP S/4HANA

@A AdopTI, consultoria especializada na plataforma de gestão 
empresarial SAP, é a primeira empresa com reconhecimento 

“Certified Integration with SAP S/4HANA” para a solução fiscal SAP 
ACR (Advanced Compliance Reporting), programa de qualificação 
da gigante alemã que atestou a conformidade técnica da solução 
Fiscal AdopTI ADFTAX para integrar com o SAP S/4HANA. De acordo 
com Marcos Pazeto, Diretor Executivo da AdopTI, a certificação 
conduz a companhia para um cenário mais competitivo em 2021. 
“No Brasil, somos pioneiros nesta certificação, o que reforça nosso 
diferencial competitivo e reflete o total alinhamento da AdopTI aos 
objetivos de negócios da SAP”, ressalta o executivo (https://www.
adopti.com.br/solucao-adftax/).

Cursos gratuitos a distância

@A Associação Share, entidade estudantil do Campus Sorocaba 
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está com 

380 vagas destinadas ao público em geral, distribuídas em nove 
cursos e oito minicursos gratuitos, de vários níveis, para o primeiro 
semestre de 2021. Com duração de um semestre, os cursos oferta-
dos são: Inglês (níveis básico, intermediário e avançado); Business 
English - inglês para negócios/empresas; Espanhol (níveis básico e 
avançado); Japonês (nível pré-intermediário); Teatro; e Desenho 
(rostos e autos). Já os minicursos duram de três a oito encontros e 
são oferecidas as seguintes opções: História da Arte; Introdução ao 
Paisagismo; Introdução à Harmonia e Escalas (música); Aves: uma 
breve viagem; Adobe Premiere (básico); Fundamentos de Análise 
de Dados em R (Matemática); Neurociência e o comportamento 
alimentar levando à obesidade infantil; e Confecção de currículos. 
Todas as informações, incluindo os dias e horários das aulas, proce-
dimentos e critérios de seleção, devem ser conferidas no edital do 
processo seletivo, que estará disponível no site da Share (https://
associacaoshare.com.br/) a partir do dia 15/2, quando começam 
as inscrições.

Engineering automatiza Processo 
Administrativo Fiscal da Sefaz - MA

@A Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão evoluiu seu 
Processo Administrativo Fiscal (PAF) para uma solução web, 

que foi desenvolvida pela Engineering, companhia global de Tecno-
logia da Informação e consultoria especializada em Transformação 
Digital. Até então, o PAF da Secretaria era realizado por meio de um 
sistema interno, que era restrito ao uso dos servidores no ambiente 
de trabalho e, por não estar na web, mantinha processos manuais e 
presenciais. De acordo com Jorge Luis Castro dos Santos, auditor 
fiscal da Sefaz-MA, as ciências dos termos de início de fiscalização, 
bem como dos autos de infrações, na maioria das vezes, eram presen-
ciais. Além disso, os documentos como autos de infrações e provas 
materiais tinham que ser impressos, gerando um gasto muito grande 
com papel e tonners de impressoras para formação de processo, 
que posteriormente, tinham que ser levados aos contribuintes para 
tomarem ciência, aumentando a morosidade e o custo.

Inscrições para especialização em Educação e 
Tecnologias

@Estão abertas as inscrições para nova turma do curso de espe-
cialização em Educação e Tecnologias, ofertado na modalidade 

a distância, com múltiplas habilitações. A iniciativa é do Grupo Hori-
zonte (Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Inovação em Educação, 
Tecnologias e Linguagens), vinculado à Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar). O curso apresenta uma proposta metodológica de 
formação aberta e flexível, de modo a adequar-se pedagogicamente ao 
perfil de cada aluno. Assim, permite ao estudante compor sua própria 
grade curricular e decidir sobre tempos e formas para desenvolver 
os estudos de maneira personalizada. Os interessados podem se ins-
crever até o dia 26 de fevereiro pelo site http://edutec.ead.ufscar.br, 
onde constam outras informações, como grade curricular completa, 
cronograma de inscrição e valores de investimento. Dúvidas podem 
ser esclarecidas pelo e-mail edutec@ead.ufscar.br ou telefone (16) 
99645-9628.

Andrea Krewer
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tipos de atividades exercidas por algumas empresas para que visualizem 
a melhor forma de tributação e não paguem mais impostos do que o 
necessário. Os participantes entenderão, com exemplos práticos, como 
elaborar um planejamento tributário eficiente para a sua empresa. O curso 
é voltado para os profissionais do departamento fiscal e da contabilidade 
tanto do lado dos tomadores de serviços quanto dos prestadores para 
evitar perdas de recursos financeiros. Entre os temas, Legislações; Qual 
a melhor forma de escolher um regime de tributação; Quanto poderá 
economizar com um planejamento tributário eficaz; entre outros. Para 
mais informações, entre em contato com o email (spelegrino@sindus-
consp.com.br).

E - Distribuidora de Energia
O Centro Universitário Facens realizou um evento online para oficializar 
a parceria entre a instituição de ensino, a CPFL e a empresa chinesa 
NARI. O objetivo do convênio foi o de promover treinamento e profis-
sionalização de engenheiros elétricos nas competências de geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica. A parceria consiste na 
construção de uma subestação de energia elétrica, provida pela CPFL, 
no campus do Centro Universitário. Este convênio dará origem a uma 
universidade corporativa, visando oferecer dados e promover treina-
mentos para professores, pesquisadores, alunos e colaboradores da 
distribuidora de energia, bem como para profissionais do mercado em 
geral. A subestação de energia elétrica é uma doação da CPFL para a 
Facens. Mais informações: (www.facens.br).

F - Área de Inovação
A Eurofarma, farmacêutica que mais investe em Pesquisa & Desenvol-
vimento e que, em 2019, aportou R$ 361 milhões em P&D, vai reforçar 
sua área de Inovação, que já conta com mais de 200 projetos em seu 
pipeline. Para isso, estão abertas 46 novas vagas, sendo seis para es-
tagiários e as demais para analistas, pesquisadores e farmacotécnicos. 
Inscrições devem ser feitas em: (https://eurofarma.gupy.io/). Todas as 
etapas acontecem no formato online, que usa de inteligência artificial 
para a análise dos currículos recebidos, que identifica, por meio de 
algoritmos, qual o candidato está mais alinhado com o perfil da função 
disponível. Os testes (idiomas, lógica, português, entre outros) e as 
entrevistas também são virtuais. Tanto o candidato, quanto o gestor, 
conseguem acompanhar o andamento do processo seletivo, otimizando 
tempo e custos.

G -  Páscoa Lovers 
A Cacau Show realiza na Páscoa uma promoção especial para os fãs da 
marca. Até o dia 31 de março, acontece a Promoção Páscoa Lovers. Os 

A - MasterChef Brasil
As inscrições para a oitava temporada do MasterChef Brasil estão abertas. 
Os interessados em participar da competição culinária, que será exibida 
pela Band em 2021, deverão preencher um formulário no site oficial da 
emissora (band.com.br/inscricao). Os participantes precisam ser maiores 
de 18 anos e não podem ter prestado serviços profissionais como cozi-
nheiros. Também não serão aceitas inscrições de pessoas já tenham curso 
superior em Gastronomia ou sejam estudantes da área. Desde a estreia 
do programa no país em 2014, os cozinheiros amadores Elisa Fernandes, 
Izabel Alvares, Leonardo Young, Michele Crispim, Maria Antonia Russi, 
Rodrigo Massoni e Anna Paula Flaquer Nico realizaram o sonho de levantar 
o troféu do talent show culinário mais disputado do mundo.

B - Startup de Orgânicos
A Raízs, plataforma pioneira em conectar interessados em alimentos orgâ-
nicos aos pequenos produtores, acaba de dar mais um passo para ampliar 
o acesso a uma alimentação fresca e livres de agrotóxicos na mesa do 
consumidor. A empresa que já domina um terço do mercado de orgânicos 
online na capital paulista, anuncia que passa a expandir sua operação para 
algumas cidades, entre elas: Campinas, Vinhedo, Jundiaí, Hortolândia, 
Valinhos. Já no litoral estão Santos e Guarujá ao Sul e Bertioga, Maresias 
e São Sebastião ao Norte. Mais de 2 mil itens vindos vindos de 900 produ-
tores, entre verduras, legumes, frutas, ovos, arroz, manteiga, temperos e 
até itens não perecíveis, estão disponíveis na plataforma para quem quer 
se alimentar melhor nas regiões. Outras informações: (www.raizs.com.br).

C - Mercado PET
Hotéis, creches, alimentação natural e até mesmo cervejas especiais 
para cães e gatos são itens que já fazem parte da rotina de quem tem 
um animal de estimação. O mercado PET é um dos que mais cresce no 
Brasil, com aumento de 30% mesmo durante a pandemia. Acompanhan-
do as necessidades do mercado, o Centro Europeu - maior escola de 
profissões da América Latina - está lançando o curso “Mercado PET”. É 
destinado às pessoas que já atuam na área, como por exemplo, banhistas, 
lojistas, tosadores, cuidadores (pet sitters), passeadores (dog walkers), 
adestradores, alunos de medicina veterinária, médicos veterinários e 
outros e também para empreendedores ou futuros empreendedores do 
mercado pet. Com carga horária de 124 horas/aula, é ideal para quem 
quer empreender de forma inovadora e para profissionais que já atuam 
na área. Saiba mais: (www.centroeuropeu.com.br).

D - Planejamento Tributário 
No dia 9 de março, o SindusCon-SP realiza o curso’ Planejamento Tri-
butário’, que abordará conceitos, teorias e práticas alinhadas com os 

consumidores concorrem à cinco Jeep Renegade cheios de produtos 
de Páscoa, Ovos Gigantes e Vales Chocolates. Para concorrer é preciso 
participar do programa de benefícios Cacau Lovers (www.cacaushow.
com.br/cacau-lovers.html), se inscrever e seguir a mecânica: após realizar 
a compra em uma das 2.400 lojas da marca, com revendedores ou pelo 
e-commerce, o seu cupom fiscal virá com um pincode - nas compras 
via e-commerce, o pincode virá via e-mail cadastrado na compra; já nas 
compras via revendedores será entregue uma rasgadinha, e nas lojas 
físicas estará no cupom fiscal de compra - que deve ser cadastrado no 
site da Promoção: (www.cacaushow.com.br/pascoalovers). 

H - Consultoria de TI 
Reforçando seu posicionamento na oferta de soluções cloud ao mercado 
brasileiro, a AdopTI, consultoria especializada na plataforma de gestão 
empresarial SAP, é a primeira empresa com reconhecimento “Certified 
Integration with SAP S/4HANA” para a solução fiscal SAP ACR (Advan-
ced Compliance Reporting), programa de qualificação da gigante alemã 
que atestou a conformidade técnica da solução Fiscal AdopTI ADFTAX 
para integrar com o SAP S/4HANA. A conquista é um passo estratégico 
para que a consultoria de TI atinja sua meta de faturamento em 2021, 
posicionando-a com destaque e maior representatividade entre os par-
ceiros SAP, por meio de um portfólio robusto e completo na oferta de 
soluções da fabricante alemã no país. Saiba mais: (www.adopti.com.br).

I - 70 anos da Blindex® 
Referência em vidros no Brasil, eleita 16 vezes como marca Top Of 
Mind na categoria de “box para banheiro” pelo Instituto DataFolha, a 
Blindex®, está comemorando 70 anos de história. Fundada em 1951, 
a antiga Santa Lúcia Cristais Ltda, foi adquirida, em 2006, pelo grupo 
japonês NSG passando a fazer parte de um dos maiores grupos vidreiros 
do mundo, líder global na fabricação de vidro. Atualmente, a empresa 
está presente em diversos países da América Latina e no Brasil conta 
com cerca de 2 mil colaboradores diretos e indiretos. Sua produção 
cresceu 1.500% nas últimas sete décadas. Graças ao reconhecimento 
do mercado e dos consumidores, a marca está presente no lar de muitos 
brasileiros, com os box de vidro temperado, bem como nos principais 
projetos de arquitetura e construção civil. 

J - Data Science 
Ilumeo, consultoria de Data Science que já atendeu diversos clientes 
como a Youse, Nestlé, Quinto Andar e Telecine, acaba de anunciar 
oportunidades de emprego para aqueles interessados no mercado de 
dados e tecnologia no geral. As vagas são para Coordenador de Comer-
cial Consulting, Designer de Produtos e Estagiário em Projetos. Para 
a primeira, é esperado que o candidato realize análises estratégicas 
de vendas. Já para a segunda, caberá a idealização e desenvolvimento 
de produtos, assim como a mensuração de resultados, analisando os 
pontos que podem ser trabalhados para evolução. E para quem procura 
por estágio em projetos, a Ilumeo também abriu uma vaga para esses 
jovens talentos. Entre as funções está a identificação de oportunidades 
de negócios e estratégias para melhorar a performance da área.  Para 
mais informações, acesse (https://www.linkedin.com/company/ilumeo-
--consultoria-e-pesquisa-em-comunica-o-e-marketing).

Vacina Eleitoral

A verdade é que o Brasil 
está mergulhado na 
pior crise econômica da 
sua história

Se a pandemia acabou 
com qualquer medi-
da de ajuste fiscal do 

governo, na arena política o 
Planalto se esforçou pouco 
até aqui para passar reformas 
robustas. Isto significa que 
entramos no terceiro ano 
de governo em uma situação 
muito frágil, que pode gerar 
efeitos preocupantes para 
Bolsonaro no ano eleitoral. 

A economia brasileira não 
entrou em colapso no ano que 
passou em razão do auxílio 
emergencial, entretanto, os 
custos deixados nas contas 
públicas são assustadores. 
O deficit beira 1 trilhão de 
reais. Uma fatura que afasta 
investimentos, gera desequi-
líbrios fiscais e deixa uma 
dívida enorme a ser paga no 
futuro. A retomada da eco-
nomia, portanto, tornou-se 
peça fundamental deste jogo. 

Fato é que não haverá 
recuperação econômica sem 
vacinação em massa. Aqueles 
países capazes de imunizar 
sua população mais rapida-
mente, são os mesmos que 
deixarão o caos gerado na 
economia para trás em menor 
espaço de tempo. Se 2020 foi 
o ano do auxílio emergencial, 
2021 precisa ser o ano da 
vacinação. Do contrário, se-
guiremos reféns de um ciclo 
de auxílios que inviabilizarão 
as contas públicas. 

Faltou, entretanto, um 
plano estratégico para o 
Brasil, um movimento sim-
ples que poderia ajudar a 
salvar vidas, mas também as 
contas do governo. Ao optar 
por tratamentos alternativos 
e ignorar as vacinas como 
método eficaz de imunização 
coletiva, o país ficou para 
trás. Se hoje faltam vacinas 
e o governo é pressionado a 
adotar um novo auxílio, este 
é resultado de uma opção 
equivocada que agora cobra 
seu preço. 

O problema vai além. Se 
faltam vacinas, faltará tam-
bém auxílio-emergencial nos 
patamares de 2020. Se no 
ano que passou foi possível 

segurar o impacto do tombo 
econômico, neste ano, com 
um valor menor, será possível 
apenas amortecer de leve a 
queda, pois rumamos nova-
mente para uma situação 
preocupante. Uma expansão 
real da atividade econômica 
somente será atingida com 
vacinação em massa. Vaci-
nação significa economia 
retomada. 

Todo este caminho pode 
afetar o resultado das urnas 
em 2022. Não somente pelo 
assustador número de mor-
tos, mas pela profundidade 
do fosso econômico em que 
o país estará metido. Bol-
sonaro irá encarar as urnas 
praticamente sem qualquer 
crescimento econômico em 
quatro anos, com poder de 
compra e renda da população 
comprometidos e uma po-
pularidade artificial que so-
mente se manteve turbinada 
por um auxílio emergencial 
impossível de ser prorrogado 
novamente. 

Isto gera enorme incerteza 
sobre o quadro sucessório. 
Mesmo apoiado pelo centrão 
e impulsionado pelas redes 
ideológicas bolsonaristas, o 
caminho eleitoral do capitão 
tende a ser duro e compli-
cado. O brasileiro vota com 
o bolso e a economia cer-
tamente não será um ativo 
que possa ser usado a seu 
favor. Estamos diante de uma 
crise econômica séria que 
precisa de mais ação e menos 
discursos. Se Bolsonaro não 
reorientar seu governo para 
o caminho certo, com uma 
agenda definida, as chances 
em 2022 tornam-se cada vez 
mais distantes. 

As próximas eleições não 
serão definidas pela lacração 
das redes sociais, mas por se-
riedade, comprometimento 
diante da pandemia e me-
lhora real da economia, uma 
verdadeira vacina eleitoral. 
Desta realidade, nenhum 
postulante ao Planalto con-
seguirá escapar. 

(*) - É coordenador da pós em 
Relações Institucionais 

e Governamentais da Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Brasília. 

Cientista Político, mestre em 
Ação Política pela Universidad 
Rey Juan Carlos, Ex-Diretor da 

Apex-Brasil, é Diretor-Executivo do 
Interlegis no Senado. 

Márcio Coimbra (*)

O novo marco trará mudanças, como a retirada de restrições 
para as empresas usarem as receitas de exportação no exterior.

A avaliação é da Con-
federação Nacional 
da Indústria (CNI), 

que divulgou estudo com o 
impacto da medida sobre a 
movimentação de capitais, 
o comércio de serviços e os 
investimentos estrangeiros 
no país. O projeto, que de-
pende de votação no Senado 
e sanção presidencial, sim-
plifica e agiliza as operações 
internacionais, além de dar 
sequência à agenda do Banco 
Central de modernização do 
sistema financeiro nacional. 

De acordo com a CNI, o 
novo marco regulatório do 
câmbio facilita a adesão 
do Brasil a dois códigos de 
liberalização, que são re-
quisitos para o ingresso na 
OCDE. O primeiro código 
diz respeito à liberalização 
de movimento de capitais, 
com a derrubada de res-
trições à movimentação de 
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Novo marco legal do câmbio 
facilitará adesão do Brasil à OCDE
O novo marco legal para o mercado de câmbio, aprovado pela Câmara, facilitará a entrada do Brasil na 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)

CNI, desde a década de 1960, 
os países que aderiram aos 
códigos da OCDE reduziram 
barreiras ao movimento de 
capitais e de serviços. 

Apesar dos gargalos no 
comércio de serviços e na 
movimentação de capitais, o 
levantamento da CNI mostra 
que o Brasil é o candidato a 
entrar na OCDE com maior 
aderência às normas do gru-
po. De um total de 248 instru-
mentos da OCDE em todas as 
áreas, o Brasil aderiu a 96, o 
que corresponde a uma taxa 
de 38% de convergência. 
Argentina (19%), Romênia 
(17%), Peru (17%), Croá-
cia (10%) e Bulgária (7%) 
apresentam índices menores 
que o do Brasil. Desde 2017, 
o Brasil negocia a adesão 
aos códigos de liberalização 
do movimento de capitais 
e de operações correntes 
intangíveis (ABr).

dinheiro entre residentes e 
não residentes. O segundo 
relaciona-se à liberalização 
de operações correntes de 
serviços intangíveis (que não 
existem fisicamente), como 
serviços bancários, financei-
ros e de seguros.

O novo marco legal do 
câmbio trará mudanças 
importantes, como a reti-
rada de restrições para as 

empresas usarem as receitas 
de exportação no exterior 
e a redução da burocracia 
para que as fintechs (tipo 
de banco digital) ofereçam 
o serviço de transferência de 
pequenos valores do exterior 
para o Brasil e vice-versa. 
Essas mudanças, avalia a 
entidade, ajudarão o Brasil a 
aderir às normas da OCDE. 
Segundo levantamento da 

Mais de 2,6 bilhões de reais já foram arrecadados, em 10 
anos, por meio do Sistema de Leilão Eletrônico (SLE) de 
mercadorias apreendidas pela Receita Federal. O Sistema 
foi desenvolvido em parceria com o Serpro, empresa de 
TI do governo federal, e acaba de completar uma década 
de existência com outros números expressivos: mais de 
1.500 leilões realizados com cerca de 105 mil lotes de 
mercadorias alienadas.

Somente em 2020, a arrecadação foi de quase meio bilhão 
de reais, o maior valor anual desde a implementação do 
Sistema. De acordo com a Receita Federal, dos 

R$ 478 milhões arrecadados no ano passado, 40% foram 
destinados à Seguridade Social e 60% ao Fundo Especial 
de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades 
(Fundaf) para a melhoria das ações de combate ao con-
trabando e descaminho.

O sistema permite que os leilões de lotes de mercadorias 
apreendidas sejam realizados de forma virtual, tornando 
os processos mais simples, com economia de tempo e 
custos. O SLE é uma importante solução para a Admi-
nistração Tributária Brasileira e para toda a sociedade, 
trazendo maior confiabilidade e segurança aos leilões, 
que, atualmente, ocorrem somente na modalidade virtual 
e não mais presencial.

Para a Receita Federal, o Sistema de Leilão Eletrônico 
propiciou o incremento do número de leilões realizados 
e de participantes, o que resultou no aumento da compe-

Mercadorias apreendidas: mais de 
R$2,6 bilhões já foram arrecadados

titividade e de lotes vendidos, com consequente cresci-
mento na arrecadação. Qualquer cidadão habilitado pode 
participar do leilão virtual por meio do sistema, que traz 
mais eficiência, transparência e confiabilidade ao processo.

O analista do Serpro, Alexandre Jordão, explica como 
é realizado o processo de controle das mercadorias apre-
endidas. “Todas as mercadorias apreendidas, de bebidas 
até eletrônicos e veículos, passam por um controle rígido 
de um sistema informatizado único e de abrangência 
nacional. As etapas, desde a apreensão até a destinação 
final, são identificáveis e a situação e o destino de cada 
item apreendido estão disponíveis para consulta, controle 
e gestão da Administração Tributária Nacional”, revela 
(AI/Serpro).

O sistema permite que os leilões de lotes de mercadorias 
apreendidas sejam realizados de forma virtual.



Características 
essenciais para o 

sucesso do negócio

Minha trajetória 
empresarial tem 
sido pautada pela 
combinação de 
elementos racionais, 
emocionais e 
espirituais

Hoje em dia, me sinto 
feliz em compartilhar 
tais experiências por 

meio de palestras, livros, 
vídeos e podcasts, com o ob-
jetivo de inspirar aqueles que 
estão em busca da realização 
pessoal através do empreen-
dedorismo. Acredito que o 
sucesso somente é sucesso 
quando é compartilhado. O 
mundo corporativo não pre-
cisa ser uma selva inóspita. 
Ao contrário, deve estar com 
suas portas abertas para no-
vos empreendedores, novos 
negócios, novas propostas, 
novos modelos de gestão.

Com frequência sou ques-
tionado sobre o que é ne-
cessário para um negócio 
alcançar êxito. Não gosto de 
teorias complexas. Me con-
sidero uma pessoa prática 
e objetiva. Planejo menos 
e atuo mais. É o meu jeito 
de ser. Não significa que o 
contrário esteja errado. Mas 
o fato é que tenho definidas 
características essenciais 
para que um negócio tenha 
sucesso. Acho que, se ser-
vem para as minhas empre-
sas, podem servir para as 
demais:
 1) Ofereça um produto/

serviço melhor do 
que o concorren-
te - Se seu produto 
ou serviço for igual 
ao que já existe no 
mercado, você não vai 
conseguir se destacar 
e cairá na vala comum. 
Para o consumidor, 
tanto faz escolher a sua 
marca ou uma outra 
qualquer. Não haverá 
nenhum ganho para 
quem está disposto a 
pagar pelo seu produto 
ou serviço. Portanto, 
busque se diferenciar. 
Ofereça algo melhor 
do que existe por aí e 
que proporcione uma 
experiência positiva às 
pessoas. Elas tenderão 
a se tornar fiéis à sua 

marca.
 2) Ofereça algo que 

faça seu cliente ga-
nhar tempo - Nos 
dias atuais, o tempo 
se tornou algo muito 
escasso e valioso. Se 
você vai a um médico 
e ele o deixa espe-
rando por horas na 
antessala, é capaz de 
ficar doente de raiva. 
Como fica seu humor 
quando está preso em 
um congestionamento 
interminável? Qual é 
a sensação de ir a um 
restaurante e a recep-
cionista lhe dizer que 
há uma fila de espera 
de 45 minutos? 

  Até o seu apetite 
desaparece com essa 
resposta. Esses exem-
plos mostram o quanto 
perder tempo é algo 
desagradável e irritan-
te para o consumidor. 
Portanto, procure, em 
sua atividade comer-
cial, formas de propor-
cionar ao seu cliente 
um importante ganho 
de tempo

 3) Cobre um preço 
justo - Não estou 
dizendo que é preciso 
cobrar menos do que 
a concorrência para 
ganhar a preferência 
das pessoas. O consu-
midor está disposto a 
pagar mais desde que 
perceba que seu pro-
duto ou serviço vale 
mesmo a pena. Imagine 
que você precise fazer 
uma cirurgia. Você pro-
curaria o médico com o 
menor preço da cidade 
ou aquele que oferece 
o melhor atendimento 
para a sua necessida-
de? A resposta é óbvia. 

Levar experiências práti-
cas bem-sucedidas àqueles 
que desejam empreender é 
uma missão de vida que abra-
cei de coração. Quero que 
tenham sucesso, cresçam, 
gerem riquezas e empregos; 
em resumo, que contribuam 
para o desenvolvimento da 
sociedade.

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

projeto social Brasil do Bem.

Carlos Wizard Martins (*)
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Ele mostra como é 
possível se prevenir e 
quais são as principais 

artimanhas dos criminosos 
usadas nessas situações. 
Com a popularização do 
acesso à internet, o meio 
web tem se tornado cada 
vez mais um terreno fértil 
para criminosos agirem e 
cometerem delitos contra 
os internautas. 

Exemplo disso é quando 
barras de portais famosos 
são copiados para uma pági-
na falsa e o usuário cai numa 
armadilha sem perceber. 
Para piorar, especialista em 
produção de conteúdo, o 
programador Bendev Junior, 
lamenta que no Brasil não 
haja órgãos que façam essa 
fiscalização, cabendo ao por-
tal plagiado buscar a justiça 
contra quem usou aquela 
marca irregularmente: “Ou-
tro grande problema é que se 
o servidor estiver em outro 
país, torna-se ainda mais 
difícil fazer essa remoção”, 
lamenta.

O meio web tem se tornado cada vez mais um terreno fértil para 
criminosos agirem.

Ngozi Okonjo-Iweala, futura líder da Organização Mundial do 
Comércio (OMC), disse que a organização deve retomar o obje-
tivo de melhorar o nível de vida das pessoas e promover o acesso 
dos países pobres às vacinas contra a Covid-19. A nigeriana, 
primeira mulher e primeira africana a liderar a OMC, afirmou, 
em entrevista à agência de notícias France Presse (AFP), que 
a organização é “demasiado importante para estar atrasada, 
paralisada e moribunda”.

Ngozi Okonjo-Iweala, que comandará a OMC a partir de 1º de 
março, enumerou os objetivos imediatos: assegurar que as vacinas 
sejam produzidas e distribuídas em todo o mundo, não só nos 
países ricos, mas também resistir à tendência para o protecionis-
mo que cresceu com a pandemia, de modo que o comércio livre 
possa contribuir para a recuperação econômica. 

“Creio que a OMC pode contribuir mais para a resolução da 
pandemia da Covid-19, ajudando a melhorar o acesso às vacinas 
por parte dos países pobres”, afirmou. “É realmente do interesse 
de cada país ver todos serem vacinados”, acrescentou (ABr).

O ano de 2020 se mostrou desafiador tanto na 
vida pessoal quanto na vida profissional. A crise 
econômica e as altas taxas de desemprego fizeram 
com que a procura por franquias aumentasse e o 
modelo de negócios puxou a retomada econômica. 
O setor de saúde, beleza e bem estar cresceu quase 
9,9% no 3º trimestre de 2020 em relação ao mesmo 
período em 2019, segundo a Associação Brasileira 
de Franchising. 

Dentro desse cenário, o investimento em fran-
quias de academias se mostra vantajoso em relação 
a outros negócios. O formato de franquia não é o 
único motivo para se investir em academias. Le-
vantamento da International Health Racquet and 
Sportsclub Association (IHRSA), mostra que o 
número de membros de academias aumentou em 
toda América Latina. Com destaque para o Brasil 
que pulou de 5,5 milhões de pessoas em 2010 para 
9,6 milhões em 2016. 

Em porcentagem, o país tinha 2,7% da população 
matriculada em alguma academia e em 2016 passou 
a ter 4,6%. Apesar do crescimento, o Brasil está 
atrás de países como: Canadá, Espanha e Argentina. 
Dentro do mercado de academias dois formatos 
se destacam: academias low cost e academias 
Boutiques. As academias de baixo custo fizeram 
sucesso no Brasil e entre os anos de 2014 e 2019,o 
crescimento foi de 10%. Já as academias boutique 
tiveram um “boom” no mercado norte-americano e 
em dois anos (2012 e 2014) cresceu 400%. Sendo 
responsável por 42% do faturamento do mercado 
fitness nos EUA. 

Com experiência nesse ramo, Fernando Nero bus-
cou tendências da Europa e nos EUA para lançar 
o seu novo portfólio de academias. “O momento é 
perfeito para franquias Fitness, que em torno des-
sas oportunidades de mudança de comportamento 
do consumidor oferecem um serviço segmentado e 
com alto grau de retenção. Esses tipos de operações 
são a verdadeira aposta de impulsionamento do 
setor da próxima década” defende o empresário. 
O grupo Ultra traz cinco modelos de academias 
que visam atrair clientes que buscam inovação e 
personalização. 

A Ultra é uma academia que traz um conceito 

O investimento em franquias de academias vem se mostrando 
vantajoso em relação a outros negócios.
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Cuidado com a criação de sites 
piratas com barra de portais famosos
Especialista em produção de conteúdo web, o programador Bendev Junior mostra como existem sites 
maliciosos que usam barras piratas de portais famosos e podem causar uma série de transtornos para 
os usuários

proteger o usuário.
“Então temos muitos sites 

que estão sem proteção 
ou espalhando mentiras, 
acabando com a fama e 
credibilidade de quem faz 
um trabalho real”, observa. 
Neste caso, Bendev sugere 
que deve ser criada uma 
comunidade ou uma insti-
tuição para aprovar os sites. 
“A valorização do trabalho do 
programador iria aumentar 
e, por outro lado,

Para ter um domínio 
seguro compre um que 
pode variar o nome da 
sua empresa”. Quanto ao 
design, ele destaca, “não 
tem como você bloquear 
as pessoas neste sentido. 
Elas podem e irão copiar 
sua página, por isso sempre 
temos que usar segurança 
para mostrar que o nosso é 
real. Até ter algo que faça 
o controle disso, iremos 
perecer com fake news 
e sites falsos”, finaliza o 
especialista. - Fonte: MF 
Press Global. 

Bendev Junior dá um 
exemplo deste tipo de 
armadilha: “O domínio do 
banco Itaú é (itau.com.br). 
Agora imagine alguém que 
quer espalhar uma fake 
news para roubar uma 
informação dos usuários 
divulga o link (ltau.com.
br). Deu para perceber 
a diferença? Sim, apenas 
mudaram do i para o I. Com 
isso, o usuário que não esti-
ver atento nem vai perceber 
a diferença na grafia”.

Pequena mudança, mas 
que pode causar grandes 
transtornos, observa Ben-
dev: “A engenharia social 
usa isso para roubar infor-
mações, e com portais de 
notícias não é diferente. 
Eles copiam o design e 
mudam pequenos detalhes 
do domínio e já tá lá pronto 
um site perfeito para pegar 
pessoas sem entendimen-
to”. Para piorar, o progra-
mador lembra que no Brasil 
não há uma entidade para 

Tendência nos EUA, ‘boutiques’ de 
condicionamento físico começam a chegar

novo, transparente e claro. Com foco na tecnolo-
gia e na integração entre: clientes, profissionais 
e investidores. A Spider Kick leva o nome do 
golpe mais famoso do seu idealizador, o campeão 
do UFC, Anderson Silva. A proposta são treinos 
com duração de até uma hora e inspirados na 
preparação do lutador. A BYD é inspirada nos 
studios de Nova Iorque e Los Angeles e oferece 
o método exclusivo do Ballet Fitness da Betina 
Dantas, além de yoga e FIT Dance. A arquitetura 
é clean, requintada e inspiradora para o público 
majoritariamente feminino. 

A Ride State oferece diversas modalidades de 
treinos de ciclismo indoor que incluem treinos de 
força, resistência, velocidade e principalmente 
superação de limites e também atividades comple-
mentares ao ciclismo. A Orange propõe uma aula 
coletiva especialmente desenhada para promover 
o emagrecimento com o uso de: esteiras, remado-
res e exercícios funcionais. Ao final da aula, cada 
participante recebe um e-mail individualizado com 
todas as informações do treino realizado. 

Para os interessados em ser dono de uma franquia, 
os valores são de R$ 200 mil reais para projetos 
mais modestos e podem chegar até R$ 3 milhões 
de reais para unidades mais completas, podendo 
envolver mais de uma marca. Esses valores incluem 
projeto arquitetônico, escolha do ponto comercial, 
plano de marketing e administração e treinamentos. 
Fonte e mais informações: (www.ultra.com.br).

OMC quer vacina para 
países pobres

Romulo Cesar de Paula (*)

O home office foi como unir o “útil 
ao agradável”.

Há mais de 15 anos no comando da 
área comercial de uma empresa de 
tecnologia da informação que atua no 
mercado de outsourcing, já vivenciei 
várias crises econômicas e mudanças 
trazidas pela evolução tecnológica. 

Certamente teremos mais um 
ano de incertezas, no entanto, 
a maioria das empresas já estão 
com seu efetivo em home office, o 
que está causando uma verdadeira 
transformação na forma com que 
este serviço é prestado.

Por isso, o começo desta mudança 
está no próprio home office. Do dia 
para a noite, as empresas precisa-
ram se transformar e mandar todas 
as suas equipes para trabalhar em 
casa. E para a surpresa dos líderes 
e gestores, não apenas deu certo 
como, em muitos casos, os índices 
de produtividade aumentaram. 

Foi como unir o “útil ao agra-
dável”, já que este novo formato 
permite aos profissionais ficarem 
mais próximos de suas famílias 
e, ao mesmo tempo, as empresas 
reduziram custos como aluguel e 
eletricidade.

Levando em consideração que 

o home office deixou de ser uma 
tendência para se tornar uma reali-
dade absoluta nas empresas de TI, 
era natural que a forma com que o 
serviço de outsourcing é prestado 
também se transformaria. Antes da 
pandemia, o formato mais procura-
do pelos clientes era de alocação. 
Ou seja, o cliente buscava um 
profissional, ou mesmo um squad, 
que atuasse full time dentro de suas 
instalações. 

Normalmente, o gestor que 
procurava por este serviço tinha 
demandas de desenvolvimento e 
preferia fazer isso contratando o 
serviço de um fornecedor, sem ter 

que se comprometer com contrata-
ções de longo prazo. A consolidação 
do modelo de home office vem 
mudando o perfil da procura pelo 
serviço de outsourcing. 

Com todas as equipes em casa, 
a necessidade de contratar mão 
de obra full time e no formato de 
alocação diminuiu. Por outro lado, 
temos visto muita procura por con-
tratações part-time de profissionais 
e squads, sem a necessidade de 
presença física no cliente.

Se por um lado, isso tende a re-
duzir o custo de outsourcing para 
o cliente, por outro permite às 
empresas de TI que fornecem esse 

serviço serem mais rentáveis, já 
que o mesmo profissional, ou squad 
podem ser alocados em diferentes 
projetos. Sem ter o compromisso de 
ir ao cliente e podendo atuar 100% 
de suas casas, o modelo também 
é benéfico para os profissionais 
da área.

Entendo que tamanha trans-
formação pautará o futuro deste 
setor e pode ser vista como uma 
evolução positiva dos serviços de 
outsourcing, onde todas as partes 
saem ganhando. 

 
(*) - É sócio e diretor comercial 

da ART IT, empresa especializada 
em soluções e serviços de TI.

Outsourcing part-time é a nova tendência do mercado



Como começar a 
investir do zero?

Essa é uma das 
dúvidas mais 
comuns de quem está 
começando e que 
recebo diariamente nas 
minhas redes sociais

O mercado de investi-
mentos é complexo e 
é muito fácil ficarmos 

perdidos sem saber o que 
fazer primeiro. Investimentos 
são como ferramentas em 
uma caixa de ferramentas, 
que utilizamos para alcançar 
nossos objetivos financeiros, 
então, na minha opinião, a 
primeira coisa que devemos 
fazer é entender os conceitos 
básicos e conhecer cada fer-
ramenta para depois apren-
der como usá-las. Então, 
idealizei um pequeno roteiro 
para quem está começando:
 1) Estudar os conceitos 

básicos: durante meus 
anos de experiência 
prestando consultoria 
no mercado financeiro, 
vi que muitos investi-
dores com altas somas 
acumuladas cometem 
muitos erros e perdem 
dinheiro por não sa-
berem conhecimentos 
básicos da área. 

  Por isso, antes de come-
çar, é preciso entender 
os principais conceitos 
básicos de investimen-
tos, como planejamen-
to financeiro básico, o 
que é taxa Selic, IPCA, 
CDI, qual o papel do 
plano de saúde e seguro 
de vida, o que é reserva 
de emergência etc.

 2) Estudar os princi-
pais investimentos 
de Renda Fixa e Ren-
da Variável: existem 
duas categorias princi-
pais dos investimentos. 
Os de Renda Fixa são 
os mais conservado-
res (engloba Tesouro 
Direto, CDBs, LCIS, 
LCAs, entre outros) e 
os de Renda Variável 
são os mais arriscados, 
mas com maior poten-
cial de ganhos futuros 
(engloba ações, fundos 
imobiliários, ETFs...). 
Precisamos conhecer 
muito bem o que são 
cada um deles, quais 
suas características, 
vantagens e desvan-
tagens, para que pos-
samos saber quando 
devemos utilizá-los 
quando formos montar 
nossas carteiras.

 3) Entender nosso per-
fil e definir nossos 
objetivos financei-
ros: essa é a parte que 
sempre percebo mais 
dificuldades quando 
estou ensinando meus 
alunos. Muitos deles 
acreditam que deve-
mos apenas buscar os 
investimentos mais 
rentáveis e isso não é 
uma realidade. Cada 
investidor tem seu 
perfil de risco e precisa 
conhecê-lo para inves-
tir de forma saudável e 
sem frustrações. 

  Além disso, cada pes-
soa tem seus objetivos 
pessoais prioritários. 
Alguns querem trocar 

de carro no próximo 
ano, outros querem se 
aposentar em 30 anos e 
outros querem pagar a 
festa de casamento em 
dois anos. Para cada 
objetivo, as carteiras 
de investimentos reco-
mendadas são diferen-
tes e às vezes devemos 
abrir mão de investi-
mentos mais rentáveis 
e arriscados se eles não 
forem compatíveis com 
os objetivos que defini-
mos.

 4) Estudar estratégias 
de montagem de car-
teira de investimen-
tos: normalmente, a 
melhor forma de con-
seguirmos uma boa 
relação entre risco e 
retorno é montarmos 
uma carteira diversifi-
cada de investimentos 
para nossos objetivos 
e não usarmos apenas 
um investimento iso-
lado. Existem várias 
formas de fazer isso 
e devemos estudar as 
estratégias que fun-
cionem melhor para o 
nosso estilo. 

  Além disso, precisa-
mos identificar quais 
são os investimentos 
compatíveis para os ob-
jetivos que definimos. 
Por exemplo, é sabido 
que investimentos de 
renda variável, como 
ações, oscilam muito 
no curto prazo de forma 
bastante imprevisível, 
então, se você tem um 
objetivo de prazo cur-
to, provavelmente vai 
evitar usar esse tipo de 
investimento.

 5) Analisar e comprar 
os investimentos 
para a carteira: fi-
nalmente, depois de 
desenharmos nossa 
estratégia de carteira 
para nossos objetivos, 
vamos efetivamente 
comprar os investi-
mentos para compor 
a carteira. Após isso, 
basta fazermos o acom-
panhamento, rebalan-
ceamento e ajustes de 
carteira e estratégias 
conforme os movimen-
tos do mercado.

  Notem que investir efe-
tivamente vem apenas 
ao final. Para evitar 
perder dinheiro e to-
mar decisões ruins no 
mercado, a parte do 
estudo e planejamento 
vem antes.

  A princípio pode ser 
complexo, mas apren-
der a investir é mais 
simples do que parece 
e basta você se dedicar 
um pouco alguns meses 
para que possa colher 
resultados acima da 
média pelo resto da 
vida. Acredito que se 
vocês seguirem esse 
passo a passo vai faci-
litar muito o caminho 
de vocês rumo a pros-
peridade financeira.

 
(*) - Educador financeiro, autor 

do livro “Aprenda a Investir seu 
dinheiro”, criador do canal Finanças 

em desenho e possui mais de 5 anos 
de experiência atuando no mercado 

financeiro (@financas_em_desenho).

Danilo Gato (*)

Registro Civil de PessoasRegistro Civil de Pessoas
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Aços Tamura S.A. - Indústria e Comércio
CNPJ (MF) nº 08.503.611/0001-64 - NIRE nº 35300200675

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária 2021
Ficam convocados os Srs.Acionistas para se reunirem em A.G.O., a ser realizada em 1ª convocação às
8 hs do dia 19/03/2021 e em 2ª convocação às 09 hs do dia 19/03/2021, com qualquer número de acionistas
presentes, na sede da Companhia sito na Travessa Esparta, 60, Santo André/SP; a fim de discutir e
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras, referente ao ano de 2020; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado
do ano 2020; 3) Fixar novos valores de remuneração da Administração a Diretoria, conforme Estatuto
Social em seu Artigo 11º e Capítulo VIII; 4) Eleger a Diretoria para o Triênio 2021/2024; 5) Outros assuntos
de interesse da sociedade. Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, os
documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº10.303/2001,
referente ao ano encerrado de 2020. Santo André, 11/02/2021. Toioco Shimoishi - Diretora Presidente.

SIQ Participações Ltda - CNPJ/MF: 28.386.223/0001-58 - NIRE 35.235.051.534 - (“Sociedade”)
Edital de Convocação para Reunião Ordinária de Sócios

Convocamos os sócios a se reunirem em reunião, a realizar, dia 19/03/21, às 15 h., em 1º convocação, e às 15:30h., em 2º convocação, na 
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 598, 11º andar, SP/SP. Ordem do dia. (i) O Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico, referentes ao 
exercício 2020; (ii) A destinação do lucro apurado no exercício 2020; (iii) A ratificação das distribuições de lucros, já realizadas; e (iii) outras 
matérias de interesse da Sociedade. Consulta às demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras que serão objeto das delibera-
ções constantes da ordem do dia estarão disponíveis para consulta de todos os sócios, a partir do dia 17/02/21, na Alameda Joaquim Eugênio 
de Lima, 598, 11º andar, SP/SP, podendo ser consultados por qualquer sócio, em dias comerciais, entre às 9h. e 18h. Ante a pandemia do 
COVID-19, a administração poderá enviar as demonstrações financeiras por e-mail, se assim solicitado pelo sócio. Representação. Os sócios 
deverão comparecer pessoalmente à reunião de sócios ora convocada, ou ser representado por outro sócio ou por advogado, mediante outorga 
de mandato com especificação dos atos autorizados. Voto escrito. Ante a pandemia do COVID-19, faculta-se a todos sócios a apresentação 
de votos por escrito, conforme formulário que será posteriormente enviado e que deverá ser anexado à ata de reunião de sócios. Os quóruns 
de instalação e deliberação observarão o disposto no Código Civil e no Contrato Social da Sociedade. SP, 16/02/21. Bruno Sérgio Heilberg.

PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
CNPJ n° 21.876.833/0001-90 - NIRE 3530047562-3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2021
Data, Hora e Local: às 10:30 horas do dia 08 de janeiro de 2021, na sede da PPP HABITACIONAL SP
LOTE 1 S/A “Companhia”, localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia,
CEP 04551-010, na cidade de São Paulo, SP. Presença: Compareceram à Assembleia acionistas titulares de
ações representativas de 100% do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos
Acionistas. Mesa: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Lucas Botelho Mattos e secretariada pelo Túlio Botelho
Mattos. Convocação: Tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas, ficam dispensadas todas as
formalidades de convocação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do
dia:  Deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
DELIBERAÇÕES: após discutidas as matérias constantes na ordem do dia, os acionistas, à unanimidade,
aprovaram, sem restrições ou ressalvas, a reeleição dos membros do Conselho de Administração, para o
mandato no período de 26 de janeiro de 2021 até 25 de janeiro de 2024, a saber: (a) Lucas Botelho Mattos,
brasileiro, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF sob o nº 463.294.986-87 e portador da Carteira de
Identidade nº M-1.032.142, expedida pela SSP/MG, com domicílio na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, sala
2402-C, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740; (b) Túlio Botelho Mattos, brasileiro,
engenheiro civil, casado, inscrito no CPF sob o nº 463.295.016-53 e portador da Carteira de Identidade nº M-
1.005.827, expedida pela SSP/MG, com domicílio na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, sala 2402-C, bairro
Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740; e (c) Oswaldo Augusto Mendes Junior, brasileiro,
administrador de empresas, casado, inscrito no CPF sob o nº 060.008.001-34 e portador da Carteira de
Identidade nº MG-15.995.856, expedida pela SSP/MG, com domicílio na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200,
sala 2402-C, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740, todos com mandato unificado até 25
de janeiro de 2021, sendo que o Sr. Lucas Botelho Mattos, já qualificado, continuará a ocupar o cargo
Presidente do Conselho de Administração. A posse dos Conselheiros ora reeleitos fica condicionada à
assinatura dos respectivos termos de posse, a serem lavrados em livro próprio. Os Conselheiros ora reeleitos
declararam, para todos os efeitos legais, não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os
impeçam de exercer atividades mercantis, ou administrar Companhias, bem como que não estão condenados,
ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e
assinada por todos os acionistas presentes. Assinaturas – Mesa: Lucas Botelho Mattos (Presidente); Túlio
Botelho Mattos (Secretário). Acionista: CANOPUS HOLDING S/A, representada por seus administradores,
Lucas Botelho Mattos e Túlio Botelho Mattos. Certifico que confere com o original lavrado em livro próprio.
Mesa: Lucas Botelho Mattos - Presidente da Mesa - Túlio Botelho Mattos - Secretário da Mesa - Acionista:
CANOPUS HOLDING S/A - Lucas Botelho Mattos - Túlio Botelho Mattos JUCESP -29/01/2021 -
Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o nº: 41.082/21-7 - Gisela
Simiema Ceschin- Secretária Geral.

PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
CNPJ n° 21.876.833/0001-90 - NIRE 3530047562-3

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2021
Data, Hora e Local: às 12:00 horas do dia 08 de janeiro de 2021, na sede da PPP HABITACIONAL SP
LOTE 1 S/A (“Companhia”), localizada na São Paulo, SP, na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-
A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010. Presença: presente a totalidade dos conselheiros da Companhia.
Composição da Mesa: Lucas Botelho Mattos – Presidente - Túlio Botelho Mattos – Secretário -
Convocação: dispensadas as formalidades de convocação em virtude da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no art. 16 do Estatuto Social
da Companhia. Ordem do Dia: deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.
Deliberação: os Conselheiros aprovaram, à unanimidade, a reeleição dos diretores da Companhia, para o
mandato no período de 26 de janeiro de 2021 até 25 de janeiro de 2024, a saber: (a) Sr. Lucas Botelho
Mattos, brasileiro, engenheiro civil, casado, inscrito no CPF sob o nº 463.294.986-87 e portador da
Carteira de Identidade nº M-1.032.142, expedida pela SSP/MG, com domicílio na Rua Maria Luiza
Santiago, nº 200, sala 2402-C, bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.360-740 , para ocupar o
cargo de Diretor Presidente; e (b) Sr. Hubert Eppenstein de Carvalho, brasileiro, engenheiro civil,
casado, inscrito no CPF sob o nº 832.211.237-87 e portador da Carteira de Identidade RJ-861046693/D
expedida pelo CREA-RJ em 16/10/1990, com domicílio na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A,
Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, para ocupar o cargo Diretor de Operações e (c) Tárcio José de
Assis Fonseca Barbosa, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade
nº MG-1649273, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 419.789.196-20, com endereço
comercial na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, sala 2401-C, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740, Belo
Horizonte/MG, para o cargo de Diretor de Vendas. A posse dos Diretores ora eleitos fica condicionada à
assinatura dos respectivos termos de posse, a serem lavrados em livro próprio. Os Diretores ora eleitos
declararam, para todos os efeitos legais, não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que
os impeçam de exercer atividades mercantis, ou administrar Companhias, bem como que não estão
condenados, ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: nada mais havendo a tratar,
foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Lucas Botelho
Mattos - Presidente da Mesa - Túlio Botelho Mattos - Secretário da Mesa - Conselheiros: Lucas Botelho
Mattos - Presidente do Conselho - Túlio Botelho Mattos - Conselheiro - Oswaldo Augusto Mendes Junior
- Conselheiro - JUCESP -29/01/2021 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o
registro sob o nº: 41.081/21-3 - Gisela Simiema Ceschin- Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 012/2021; 
Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma de 
equipamento - Retífica de Motor Diesel - Entrega das Propostas: a partir 
de 18/02/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/ - Data de Abertura das Propostas: 05/03/2021 às 09h00 no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e 
na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - 
Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 013/2021; 
Objeto: Registro de preços contratação de exames de endoscopia, 
colonoscopia e outros procedimentos associados ao exame - Entrega 
das Propostas: a partir de 18/02/2021 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
08/03/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - 
Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@
vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

O mercado oferece uma grande oportunidade de crescimento 
para o chamado “varejo híbrido”.

Com o aumento na 
demanda de meca-
nismos que ajudem os 

lojistas em suas operações 
e com a expectativa de um 
crescimento de 26% no 
e-commerce brasileiro em 
2021 - segundo pesquisa da 
EbitNielsen - , a Vnda, em-
presa que oferece soluções 
para o varejo, tem a expec-
tativa de expandir e triplicar 
as transações em sua plata-
forma, transacionando R$ 
600 milhões neste ano. 

A empresa tem como foco 
a oferta de soluções híbridas, 
que atendem tanto o comér-
cio digital, quanto o varejo 
físico tradicional, a fim de  
contribuir com o desenvol-
vimento do setor de forma 
sustentável e descomplica-
da. Em 2020, a empresa teve 
um crescimento de 380% na 
base de clientes, consideran-
do de janeiro a janeiro. Além 
disso, ela também dobrou a 
equipe nos últimos seis me-
ses e investiu R$1,2 milhão 
em novos recursos.

Para 2021, além do au-
mento expressivo no valor 
transacionado para as mar-
cas que utilizam sua plata-
forma, a empresa também 
tem o objetivo de investir 3,4 
milhões em novos recursos. 
De acordo com Denis Osório, 
sócio fundador da Vnda, o 
mercado brasileiro ainda 
oferece uma grande oportu-
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
16º Subdistrito - Mooca 

Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial
O RCPN das Pessoas Naturais do 16° Subdistrito - Mooca, Capital, Comunica que por 
Requerimento de ESTELLE SOARES FUMAGALLI, RG nº 53.489.895-6-SSP/SP, CPF 
nº 509.197.818-61, e Título Eleitoral nº 4504 6971 0191, da 004 Zona do TRE/SP, cujo 
Registro Nascimento está aqui Lavrado sob nº 89327, de fls. 148 v; do livro A-091, seu 
nome passou a ser ESTELLA SOARES FUMAGALLl, nos termos do disposto no Art. 56, 
da Lei nº 6.015/73, e no Item 35, do Capítulo XvII, das Normas do Serviço Extrajudicial 
da E. Corregedor/a Geral da Justiça/SP. São Paulo, 17 de Fevereiro de 2021. Natanael 
dos Santos Silva - Escrevente Autorizado.
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

Empresa oferece soluções tecnológicas 
para o varejo online e híbrido

O mercado brasileiro oferece uma grande oportunidade de crescimento para o chamado “varejo híbrido”, 
já mais popular em países da Europa e nos Estados Unidos

Opinion Box, para o ano de 
2021, 52% dos consumidores 
pretendem comprar online e 
retirar em lojas físicas. 

Assim, a Vnda, que já 
atua há mais de sete anos 
no mercado oferecendo 
mecanismos para atender a 
demanda omnichannel, viu 
uma oportunidade de ajudar 
a fortalecer o crescimento de 
novas marcas, o que a levou 
a conquistar a confiança de 
clientes como Yuool, GE Be-
auty, entre outros. “Um dos 
grandes segredos do varejo 
está na experiência do clien-
te em sua jornada de compra. 
O consumidor atual é, cada 
vez mais, multicanal. Boa 
parte do público já deseja 
uma relação completa com 
as marcas, e também espera 
que esta possa acontecer 
com a mesma excelência nos 
dois ambientes. 

Um estudo do Google 
demonstrou que 71% dos 
consumidores que utilizam o 
smartphone dentro de uma 
loja física, afirmam que o 
dispositivo exerce um papel 
de relevância na experiência 
de compra. Ou seja, uma 
busca que se inicia online 
pode provocar uma visita à 
loja física, da mesma forma 
que uma divulgação offline 
pode estimular um acesso ao 
site da loja”, explica Osório. 
Fonte e mais informações: 
(www.vnda.com.br).

nidade de crescimento para 
o chamado “varejo híbrido”, 
já mais popular em países 
da Europa e nos Estados 
Unidos. 

“Sabemos dos desafios que 
os empresários brasileiros 
têm na hora de montar uma 
loja, seja física ou virtual, 
com toda a complexidade de 
operação e a dificuldade da 
falta de recursos que facili-
tem os processos. Por isso, 
nossa plataforma objetiva 
otimizar isso tudo, elimi-
nando os obstáculos, para 
que nossos clientes possam 
focar no que realmente fará 
diferença para seus negócios 
e então cresçam sem dor de 
cabeça”, aponta o executivo.

Com uma tecnologia capaz 
de atender diversos segmen-
tos do varejo, como moda, 
decoração, cosméticos e 
alimentação, a Vnda acu-

mula parcerias de sucesso 
com marcas como Cervejaria 
Praya, Keune, Insider Store, 
Vinci Shoes, entre outras. 
Como consequência das me-
didas de isolamento social e 
com a mudança dos hábitos 
de consumo, o varejo foi um 
dos setores que precisou se 
reinventar no último ano. 
Devido ao aumento das ven-
das online e a preocupação 
pela melhor experiência de 
compra em lojas físicas, ficou 
mais clara a necessidade de 
se investir em soluções para 
lojistas.  

A estratégia omnichannel 
(multicanal) não tem se 
mostrado apenas uma ten-
dência, mas sim uma neces-
sidade do setor. De acordo 
com a pesquisa “Omnicana-
lidade e o futuro do varejo”, 
encomendada pela Social 
Miner em parceria com 

De acordo com o Duolingo - plataforma 
de aprendizado de idiomas mais popular e 
o app educacional mais baixado do mundo 
-, os idiomas mais estudados no Brasil e na 
maioria dos países são o inglês, o espanhol 
e o francês. Mas você sabia que também é 
possível aprender gratuitamente idiomas 
antigos, em extinção ou até fictícios no 
app? O Esperanto, por exemplo, é um 
dos 98 cursos em 40 idiomas distintos 
que a plataforma oferece. 

Trata-se da maior língua planejada, 
criada em 1887 pelo médico polonês 
Lázaro Luiz Zamenhof e desenvolvida 
para ser um idioma neutro, que facilitas-
se a comunicação e pudesse ser falado 
por todos. Para aqueles que dominam o 
inglês, as possibilidades de aprender um 
idioma exótico são maiores. Neste caso, 
pode-se estudar línguas ameaçadas de 
extinção, como o Hawaiano, o Gaélico 

escocês ou o Navajo, e idiomas antigos 
como o Latim ou o Galês, que é falado 
na Grã-Bretanha há mais tempo que o 
próprio inglês! 

Fãs de Star Trek e Game of Thrones 
podem se aventurar pelo Klingon e pelo 
Alto Valiriano: ambos estão disponíveis 
no app e os cursos foram criados pelos 
linguistas oficiais dos idiomas fictícios. 
Quem já fala espanhol pode aprender a 
língua do povo indígena Guarani, ou o 
idioma Catalão, utilizado principalmente 
na região espanhola da Catalunha, e que 
data da época dos romanos na Idade An-
tiga. Além destes dez idiomas, o Maori, o 
Yucatec, o Yiddish, o Haitiano, o Creole 
e o K’iche são outras línguas exóticas 
que têm cursos em desenvolvimento no 
Duolingo e devem ser disponibilizadas 
no futuro próximo. 

Progredir na carreira, planejar uma 

viagem ou se comunicar com algum ente 
querido são os principais motivos que 
levam as pessoas a aprender um novo 
idioma, mas ser poliglota também ajuda 
a exercitar o cérebro e ter contato com 
uma nova cultura! Se você tem curiosi-
dade em aprender uma língua diferente, 
o Duolingo pode ajudar, e melhor ainda: 
de graça! 

Com mais de 500 milhões de usuários no 
mundo e 30 milhões no Brasil, o Duolingo 
é a plataforma de aprendizado de idiomas 
mais popular e o app educacional mais 
baixado do mundo. A  missão da empresa 
é tornar a educação gratuita, divertida e 
acessível a todos. Além de sua plataforma 
principal, a empresa criou o Teste de In-
glês Duolingo, uma opção de certificação 
de idioma acessível e prática que é aceita 
por mais de 3 mil universidades. Outras 
informações: (www.duolingo.com).

Dez línguas exóticas que você não sabia que 
pode aprender de graça
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 18 de fevereiro de 20216

É responsabilidade dos comunicadores entregar uma men-
sagem transparente e eficiente, que gere conexão com as 
pessoas e que leve para o ambiente digital toda a cultura 

organizacional praticada no dia a dia das empresas. E, para 
atingir esse objetivo, é necessária uma estratégia para utilizar 
o tom de voz correto, através da ferramenta certa com foco no 
público-alvo desejado.

“O ano de 2021 nos trará novos desafios e, para enfrentá-los, 
precisamos estudar as mudanças de comportamento da sociedade 
e entender que cada mensagem a ser passada é singular, portanto, 
cada tipo comunicação precisa abordar uma estratégia de divulgação 
diferente”, ressalta Flavia Sobral, diretora da aboutCOM, agência 
especializada no atendimento a empresas de tecnologia B2B.

Uma pesquisa da consultoria Gartner apontou que 46% dos 
líderes de comunicação consideram a sobrecarga de informações 
do público um grande desafio, portanto, uma comunicação eficaz 
e sem ruídos nunca foi tão importante como nos dias de hoje. 
E, para falar sobre essas mudanças no cenário da comunicação 
corporativa, Flavia Sobral, diretora da aboutCOM, traz cinco 
habilidades vitais para os profissionais de comunicação em 2021.

1Construir relacionamentos autênticos - Um bom 
profissional de comunicação tem a habilidade de se relacionar em 
sua essência, de iniciar uma conversa com empatia, se colocando 
no lugar do receptor da mensagem. 

E com a crise de 2020, causada pela pandemia do novo Co-
ronavírus, houve uma grande necessidade de conexão através 
de relacionamentos autênticos, sem filtros, fazendo com que o 
entendimento do comportamento humano superasse o enten-
dimento do algoritmo das redes sociais, por exemplo. Portanto, 
entender de pessoas e se relacionar genuinamente com elas, é 
o primeiro passo para quem quer ter sucesso na comunicação.

2Utilizar uma linguagem humana - Existem seres 
humanos antes das plataformas, então o conteúdo a ser desen-

A área da comunicação tem passado por constantes mudanças para conseguir acompanhar a transformação digital e atender às 
necessidades do mercado. Com isso, os profissionais estão aprendendo a desenvolver habilidades novas e aprimorar 

as que já possuem como, por exemplo, a capacidade de ler cenários e manter-se atualizado.

Freepik

#tenhacicatrizes

Marcelo Salvo

Lifelong Learning e seus quatro pilares

Marcelo Salvo (*)

Quem se formou na década de 1990 e anos 
2000 provavelmente teve que se atualizar 

e fazer outra graduação ou pós graduação por-
que em um mundo globalizado como estamos 
vivendo, as mudanças estão sendo muito rápidas, 
surgem novos cargos, processos, sistemas, apps 
e novos termos que percorrem os corredores das 
organizações e no home office, fazem parte das 
reuniões virtuais rotineiras.

A cobrança do mundo corporativo é de que 
sejamos ágeis e com isso inclui-se os aprendiza-
dos necessários para desempenhar as tarefas do 
dia a dia com maior rapidez e eficácia.

Os sistemas de aprendizado formal há tempos 
atrás, eram aqueles que demoravam para mudar, 
existia uma grade que pouco se atualizava. Hoje 
a aprendizagem contínua (lifelong learning) 
pode acontecer não só por um curso universitário 
tradicional, mas por inúmeras alternativas como 
por exemplo um curso virtual de curta duração, 
um treinamento, uma palestra, um vídeo, um 
artigo, entre outras formas.

O Lifelong Learning pode ser explorado e bem 

desenvolvido nas universidades como forma de 
oferecer módulos de aperfeiçoamento continuo 
(virtual ou presencial), onde a instituição esteja na 
vida daquele profissional para sempre. As relações 
melhoram, o histórico se torna um ponto de avalia-
ção de instituições de ensino, professores e alunos, 
além de existir um ganho mútuo na sociedade.

É importante lembrar que esse conhecimento 
contínuo que qualquer pessoa pode encontrar 
muitas vezes gratuitamente de forma virtual e se 
for pago, com custos acessíveis para um grande 
público. Assim caracterizando o primeiro pilar, 
o de aprender a conhecer.

Estudar na hora que quiser, de onde quiser 
e como quiser, quebra barreiras até então 
existentes e é uma forma de inclusão social 
e redução da desigualdade, basta apenas que 
a cultura corporativa comece a aceitar esse 
tipo de conhecimento nos processos seletivos 
e acompanhar as tendências de mercado, as 
tendências estão nos ajudando a refletir, que 
o pedaço de papel foi uma barreira do passado 
e que deve deixar de ser uma barreira para a 
contratação das pessoas.

Podemos deixar de aproveitar a determinação 
e a inteligência dos autodidatas, que podem se 
tornar excelentes profissionais juntando experi-

ência (cedida pela empresa) e a informação (que 
está intrínseca no profissional), juntos formam o 
conhecimento adequado para as organizações.

No segundo pilar, o de aprender a fazer, as 
pessoas precisam ser desafiadas, serem expostas 
ao conhecimento e fazê-las refletir e questionar 
constantemente, em busca de respostas embu-
tidas na experimentação necessária.

Com isso, no terceiro pilar o de aprender a 
conviver, todo profissional que ingressa em uma 
determinada empresa, se ele reconhecer que a 
empresa está lhe dando a chance de aprender, por 
intermédio do trabalho em equipe e colaboração 
dos funcionários, ele vai se doar cada dia mais, 
valorizando e se dedicando pela organização.

Por fim, o quarto pilar, o de aprende a ser, 
exigirá do funcionário uma atualização constante 
nas suas características sócio emocionais, nas 
competências que deverão ser desenvolvidas 
ao longo de sua carreira e no comportamento 
adequado e humilde, repassando seu conhe-
cimento continuamente para outras pessoas, 
transformando a cultura da empresa e as vidas 
que cruzaram seu caminho.

As mudanças não param de acontecer em ve-
locidade exponencial. Se o aprendizado não fizer 
parte da vida de cada profissional de qualquer 

área de atuação, ficaremos tão atrasados que 
será quase impossível se manter empregado 
e correr atrás de aperfeiçoamento quando for 
exigido pela organização que trabalha, por um 
novo líder ou quando estiver desempregado, 
por isso, comece agora.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, é 
diretor da Atitude Profissional Educação Corporativa. 

Com 30 anos de experiência em vendas é  graduado em 
Administração e Artes Cênicas – Ator, com especializado 

em Gestão de RH e pós graduado em Marketing e 
Negociação e Vendas pela FAAP .  Professor de Pós e 

MBA na B. I. International e Senac , é também Escritor do 
livro Atitude Profissional.

Por exemplo, se o seu cliente trabalha com tecnologia e abor-
da assuntos voltados para inteligência artificial, é necessário 
explicar para que serve essa solução, onde é aplicada e ilustrar 
que, muitas vezes, é algo que já faz parte da vida das pessoas - o 
Google Maps está aí para provar isto. 

3Exercitar a criatividade - A criatividade não é só importan-
te para a elaboração de posts nas redes sociais, mas também para 
responder e-mails, contribuir com ideias no dia a dia de trabalho e 
até para resolver problemas mais sérios, como crises de clientes. 
Para desenvolvê-la, é necessário exercitar a espontaneidade e 
consumir conteúdos diversos, que ampliem a imaginação.

 

4Transformar dados em insights - Os dados podem 
ser expressos através de palavras, imagens, figuras e, claro, 
números. Eles são os indicadores mais poderosos atualmente. 
Portanto, os profissionais de comunicação devem buscar cada 
vez mais equilibrar as análises quantitativas e qualitativas e se 
tornarem cientistas de dados para sustentar suas campanhas, 
fazer otimizações e garantir melhorias nos seus resultados. Além 
disso, os dados são um ótimo caminho para o combate às tão 
temidas fake news.

 

5Aplicar a comunicação integrada - Essa é uma habi-
lidade fundamental, já que muitas vezes o profissional da área 
precisa entregar a mesma mensagem em plataformas diferentes. O 
conceito se refere a comunicar as mensagens-chave da empresa, 
para os seus públicos de interesse em todas as etapas do funil 
de influências, desde o aprendizado e descoberta; passando pelo 
reconhecimento do problema e consideração da solução; para 
finalmente chegar à decisão de compra. 

Trabalhar com uma estratégia de comunicação para cada pla-
taforma, e para cada público-alvo, é o que determinará o sucesso 
do profissional de comunicação bem-sucedido. - Fonte e outras 
informações: (http://aboutcom.com.br/pt/).

volvido precisa ser sincero e focado em pessoas. A linguagem 
precisa ter o objetivo de traduzir o que as empresas precisam 
comunicar ao mercado, mas de uma maneira descomplicada 
e que ajude qualquer pessoa que esteja lendo a entender o 
assunto. 
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Até quando seguiremos 
nos reinventando? 

Sempre!

A palavra que regeu 
2020 e que ainda irá 
prevalecer em 2021 é 
a reinvenção

Quem não ouviu, seja em 
casa, no trabalho, na 
televisão ou no grupo 

de amigos, que determinada 
pessoa precisou se reinventar 
na pandemia, que os comer-
ciantes reinventaram seus 
negócios ou que o próprio 
mercado precisou reinventar 
suas atividades?

Porém, para se reinventar 
é necessário seguir valores e 
esses, independente do desa-
fio ou pandemia, mantêm-se 
os mesmos. Para quem busca 
o sucesso, os pilares e cami-
nhos já são conhecidos: são 
a criação de oportunidade, 
paixão, agilidade, humildade, 
disciplina e colaboração. Basta 
saber aplicar cada um deles 
na sua área, serviço e rotina 
e a excelência será uma con-
sequência. 

E eu, em uma breve palestra 
do multicampeão Bernar-
dinho, pude compreender 
ainda mais a importância dos 
princípios. Com muita didática 
e exemplos de uma carreira 
brilhante, ele mostrou que, 
com valores básicos, o sucesso 
se torna parte da jornada. Seja 
no esporte, como o voleibol, ou 
em qualquer setor do merca-
do, a relevância de mantermos 
a mente aberta ao aprendizado 
e sermos guiados pela paixão 
pelo trabalho é a mesma. 

E, nesse processo, a cobran-
ça está diretamente ligada ao 
resultado. Me surpreendeu 
quando Bernardinho contou 
que grandes líderes podem 
ser comparados aos pais rígi-
dos, que cobram e, ao mesmo 
tempo, cuidam. A cobrança 
só vem para aqueles que são 
capazes, mas talvez ainda não 
saibam disso. Para quem sabe 
a importância da disciplina, 
que nada mais é do que sa-
ber dizer não. Dizer não para 
aquilo que é fácil e cômodo e 

buscar superar-se a cada dia.
Dentro de uma empresa não 

há medalha de ouro, prata 
ou bronze, mas sim retorno 
e resultados que levam a 
equipe a excelência, assim 
como em um pódio olímpico. 
Uma venda, um novo produto, 
uma tecnologia desenvolvida 
ou meta batida podem trazer 
para o ambiente corporativo a 
mesma emoção de um atleta 
em quadra, que após mui-
tos desafios, erros, acertos, 
aprendizados e, principal-
mente, perseverança, chegou 
ao topo.

E quando chegamos lá? 
Esse sim é o grande desafio da 
trajetória. Para explicar esse 
cenário, Bernardinho usou o 
exemplo de uma montanha: 
em sua base há espaço para 
muita gente, mas no topo não. 
Lá o ar é rarefeito, é frio e tem 
muita gente abaixo querendo 
alcançar o mesmo posto. 
Como lá em cima os desafios 
se multiplicam então, é sim 
preciso voltar ao reinventar.   

Reinventar a forma de fazer, 
principalmente. Mas foi feito 
sempre assim! Pois é, mas o 
que nos trouxe até aqui, não 
será o que nos levará para 
o futuro. E, novamente, os 
valores e o propósito não po-
dem mudar. O que muda são 
os formatos, ideias, atitudes, 
ações e, consequentemente, 
os resultados. A necessida-
de move uma ação. Quando 
necessário, todos sabem que 
é hora de buscar o novo e o 
diferente, de reinventar. 

E 2021 é sim uma oportuni-
dade de reinventar. Mas nunca 
será momento de esquecer 
aquilo que sustenta os grandes 
negócios, as grandes ideias. 
Uma equipe motivada, dis-
posta a aprender sempre, com 
líderes atentos e cuidadosos, 
um time unido e muita sede 
por fazer acontecer, por criar 
o novo e manter a excelência, 
será sempre medalha de ouro 
no jogo da vida real. 

(*) - É CEO da Neodent e EVP do 
Grupo Straumann da América Latina.

Matthias Schupp (*)
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 32 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

De acordo com levanta-
mento realizado pela 
startup de pesquisas 

Pulse com 84 empresas e 
mais de 7 mil profissionais, os 
diretores executivos estão se 
sentindo mais sobrecarregados, 
estressados e com dificuldade 
para equilibrar lazer e trabalho: 
56,3% destacaram que a carga 
de trabalho está alta - no caso 
dos não gestores, esse nível 
despenca para 25,6%. 

“O gestor sabe que quanto mais 
cresce na carreira, maiores são as 
responsabilidades e demandas, 
ou seja, as pressões não dimi-
nuirão, mas cabe a ele agir para 
que o caminho seja mais equili-
brado e menos estressante”, diz 
Uranio Bonoldi, superintendente 
executivo da Indrel. Mas a busca 
pelo equilíbrio entre trabalho 
e descanso, empresa e família, 
dedicação e relaxamento não 
é das mais simples. Uma parte 
fundamental dessa busca é saber 
quando descansar. 

Com as tecnologias que exis-
tem hoje, acaba sendo cada 
vez mais difícil sair do trabalho 
- smartphones, tablets e note-
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Adriana Klemann Rohweder (*)

Vivemos em uma sociedade cada vez mais 
digital, e essa digitalização tem transfor-
mado as indústrias. 

Para se manterem competitivas e vivas, 
todas precisarão ingressar nessa jornada, 
mais cedo ou mais tarde – o melhor, é claro, 
é que seja o quanto antes. A maturidade 
digital de uma empresa pode contribuir 
para um maior crescimento e sucesso, 
mas transformar digitalmente uma em-
presa implica enfrentar vários desafios. É 
preciso ativar valor por meio de uma forte 
colaboração entre o negócio e a tecnologia. 

E não basta escolher tecnologias de ponta 
achando que elas são a solução moderna 
para qualquer tipo de problema: o segredo 
para se viabilizar a transformação digital 
está no equilíbrio entre fatores humanos, 
técnicos e de negócio, descobrindo onde 
a junção desses fatores encontra a área 
comum entre o que é viável, desejável e 
factível para a organização.

Empresas que iniciam uma jornada de 
transformação digital mudam a forma de 
pensar e agir: estimulam a autonomia e a 
colaboração, o aprendizado contínuo, a 

melhoria dos processos de trabalho e o 
desenvolvimento de habilidades digitais 
na organização. Também buscam conec-
tar-se a seus clientes realizando entregas 
personalizadas e de valor.

A transformação digital também con-
tribui para a melhora de todo o fluxo de 
informação da companhia, atingindo po-
sitivamente colaboradores, fornecedores, 
produtos e clientes. 

Aqui quero dar um conselho: não se pre-
ocupe com o quanto a jornada será longa 
e difícil. Preocupe-se em iniciá-la o mais 
breve possível e de forma perseverante, 
e esforce-se em continuar nela. Saiba 
que o segredo é não trilhar esse caminho 
sozinho, mas acompanhado de todos os 
colaboradores, clientes e fornecedores do 
seu negócio.

Na Ibema, usamos a tecnologia para 
otimizar operações e negócios, engajar 
clientes, empoderar colaboradores e 
transformar produtos e serviços – por isso 
defendo uma transformação abrangente, 
que traga mudança de mindset em toda 
a empresa e, por que não, externamente 
também.

Com uma campanha de ideias para a 
transformação digital, recebemos mais 
de 120 sugestões de melhorias, entre as 
quais três foram premiadas. Agora temos 
a intenção de detalhar e implantar essas 
ideias, bem como considerar todas as 
demais em um portfólio para desenvolvi-
mentos futuros.

Uma boa forma de começar é criar um 
squad específico para a Transformação 
Digital, que integre profissionais de várias 
áreas, com diversas formações, de forma 
a interagir com todos os colaboradores na 
busca por ideias que tragam ganhos signi-
ficativos para toda a cadeia de relaciona-
mento da empresa, sejam eles financeiros 
ou qualitativos.

Aqui na Ibema já temos o nosso squad de 
transformação digital, entre vários outros, 
que tem por objetivo auxiliar na estrutura-
ção da jornada de Transformação Digital 
da empresa. É preciso uma aldeia inteira 
para efetivamente mudar uma cultura. 
Vamos juntos?

(*) - É mestre em Administração e Logística, formada 
em Ciências da Computação e gerente de TI, 

Projetos e Riscos da Ibema (www.ibema.com.br).

Indústrias devem iniciar a transformação digital o quanto antes

Como lidar com a sobrecarga e 
o estresse nos cargos de gestão

“O gestor sabe que quanto mais cresce na carreira, maiores são as responsabilidades e demandas, ou seja, as 
pressões não diminuirão, mas cabe a ele agir para que o caminho seja mais equilibrado e menos estressante”,

a correria do gestor no dia a 
dia”. Outro ponto que ajuda a 
pensarmos em equilibrar nosso 
dia a dia é o que Uranio chama 
de 8, 8, 8. 

Ou seja, “procure destinar 
8 horas ao trabalho, 8 horas 
ao lazer, - que inclui leituras, 
exercícios físicos, estar com 
a família e 8 horas de sono. 
Claro, dependendo do cargo, 
esta relação pode mudar, por 
exemplo, 11, 6 e 7, respectiva-
mente. Sem problema, mas o 
importante é saber que precisa-
mos e devemos ter a disciplina 
de equilibrar nossas atividades 
diárias ou semanais”. 

Gerenciar o tempo e ter 
disciplina para dar prioridade 
ao que é mais importante e 
evitar procrastinações também 
faz para que o estresse seja 
reduzido. “Fuja das reuniões 
improdutivas, crie uma escala 
e coloque pesos para as princi-
pais questões a serem resolvi-
das, estabelecendo metas que 
você e a equipe são capazes de 
alcançar, - dessa maneira, você 
respeita os limites do seu corpo 
e da sua mente”, finaliza Uranio. 

books acabam fazendo com que 
o gestor fique em constante es-
tado de prontidão, sempre alerta 
para responder demandas - “por 
isso, é importante delimitar um 
horário para se desligar, nem 
que seja por apenas quatro ou 
três horas. O tempo para a hi-
giene mental, para cuidar de si 
próprio, fazer algo que não seja 
relacionado ao trabalho deve 
entrar na rotina”, comenta. 

Além da hora para não pensar 
em trabalho, repassar aquilo 
que outros profissionais po-
dem fazer em seu lugar, ajuda 
a suavizar a pressão. “Delegar 

funções é imprescindível para 
manter uma boa saúde mental, 
afinal, ninguém dá conta de 
tudo sozinho. Daí a importância 
também de treinar os colabora-
dores, de incentivá-los, ter uma 
boa relação com a equipe para 
que ela possa estar na sua re-
taguarda de maneira assertiva”. 

Exercícios físicos regulares 
e sessões de conversa com os 
funcionários também ajudam 
a dissipar a sobrecarga - “dar 
e receber feedbacks incentiva 
a participação na empresa e 
motivar os colaboradores, o 
que mais uma vez, desafoga 

O gestor sabe que 
quanto mais cresce na 
carreira, maiores são 
as responsabilidades 

e demandas.
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Quero ser uma 
empresa ESG: 

por onde começar?

Organizações que 
estão atentas às 
demandas do mercado 
e dos stakeholders 
sabem da importância 
dos pilares ESG 
(Ambiental, Social 
e Governança, em 
português) e de ser 
sustentável

É fato que há uma nova 
onda acontecendo e 
muitas organizações 

têm buscado informações 
a respeito. Mas, enfim, por 
onde começar?  O primeiro 
ponto relevante é entender 
as motivações da empresa 
e alinhar as expectativas. 
Não se cria um programa 
de sustentabilidade da noite 
para o dia, assim como não 
existe um kit pronto que 
pode ser aplicado em qual-
quer organização e rodar no 
dia seguinte. 

Se existir, é um programa 
de fachada, que não traz 
benefícios reais. Isso porque 
a cultura requer tempo para 
ser moldada, as pessoas le-
vam tempo para incorporar 
uma nova forma de pensar 
e trabalhar e os processos 
precisam ser adequados 
para esta nova realidade. 
Outro ponto inicial impor-
tante é ter claro que o rating 
ou relatório é consequência, 
já que a organização só pode 
ser avaliada ou fazer reporte 
de ações que já existam. 

Logo, não é possível co-
meçar um programa de 
sustentabilidade efetivo 
pelo relatório. Além disso, 
o relatório não deve ser o 
propósito final, mas sim 
ter as estratégias e ações 
sustentáveis e conscientes 
que serão posteriormente 
apresentadas. É também 
um erro publicar um rela-
tório visualmente bonito, 
mas com conteúdo com-
pleto ou inconsistente. Vale 
destacar que o ESG não se 
trata apenas de uma ação de 
marketing e de vender uma 
imagem positiva. 

Na verdade, é uma forma 
de repensar todo o negócio, 
suas soluções e sua forma de 
lidar com todos os envolvi-
dos, indo além dos interes-
ses dos acionistas pelo lucro 
imediato ou dos executivos 
pelo bônus do próximo 
ano, considerando também 
colaboradores, clientes, 
fornecedores, sociedade e 
outras partes interessadas. 
É preciso entender que há 
limites, recursos naturais 
finitos e impactos diretos e 
indiretos de todas as ações 
feitas. É agir com ética e 
respeito com as pessoas, 
as organizações e o planeta. 

Ter o patrocínio da alta 
direção é fundamental para 
a iniciativa ESG tomar corpo 
na organização. A visão, a 
estratégia, os processos e 
as priorizações, tudo é im-
pactado por um programa 
ESG. E se isto não acontece 
é porque o programa não 
é efetivo e, infelizmente, 
ainda há muitos deste tipo. 
Não é fácil ter uma atuação 

holística e completa, pois 
requer investimentos, am-
plo envolvimento, atuação 
multidisciplinar, integração, 
coordenação e coerência. 

É fácil, por exemplo, 
uma montadora do setor 
automobilístico fazer um 
relatório e dizer que pre-
za pela qualidade de seus 
produtos e sustenta isso 
mostrando um alto percen-
tual de estrelas nos testes 
de segurança nos Estados 
Unidos e na Europa, mas, 
quando analisamos os pro-
dutos feitos para a Índia 
ou Brasil, a prática mostra 
que há casos nos quais os 
resultados não se mantêm. 

O caminho para ser sus-
tentável se inicia com a 
realização de um bom diag-
nóstico, que deve cobrir o 
entendimento das ações 
já existentes, mas sem se 
limitar a isto. Mostrar o que 
já existe de bom é impor-
tante, mas é apenas parte 
do processo. Contentar-
se é aceitar um engodo e 
ser cúmplice. Felizmente, 
vemos uma crescente de 
profissionais e organizações 
que levam o tema ESG com 
seriedade, mudando o cená-
rio corporativo. 

Neste contexto, é im-
portante que o diagnósti-
co contemple também o 
entendimento do negócio, 
da estratégia, uma análise 
SWOT (Forças, Fraquezas, 
Oportunidades e Ameaças) 
focada e o mapeamento 
considerando a dupla ma-
terialidade para enxergar 
os gaps e as oportunidades. 
A análise de materialidade 
deve considerar o ponto de 
vista dos stakeholders e, ao 
mesmo tempo, conversar 
com a matriz de riscos cor-
porativos, prática essencial 
e ainda pouco adotada nas 
empresas, infelizmente. 

Impactos das mudanças 
climáticas, disponibilidade e 
uso da água doce e potável, 
emissões de carbono e redu-
ção da biodiversidade apa-
recem (quando aparecem) 
nos relatórios de susten-
tabilidade, mas raramente 
nos relatórios e matrizes de 
riscos estratégicos, o que 
demonstra clara inconsis-
tência. O Fórum Econômico 
Mundial já deixou claro que 
são pontos que devem ter 
atenção prioritária. 

Os reais impactos muitas 
vezes não são demonstrados 
por conflitos de interesse, 
mas, felizmente, o espaço 
para este tipo de manobra 
vem diminuindo. Ser ESG 
é pensar no presente e no 
futuro, na continuidade 
e na sustentabilidade dos 
negócios, adequando-os 
para os novos tempos e 
limitações que virão, inde-
pendentemente da vontade 
da humanidade. É moldar 
o mundo que virá e nele se 
integrar. E sua organização, 
está preparada? 

(*) - É diretor de Compliance & 
Sustentabilidade na ICTS Protiviti, 

especializada em soluções para 
gestão de riscos, compliance, ESG, 

auditoria interna, investigação e 
proteção e privacidade de dados. 

Jefferson Kiyohara (*)

 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: OzIÉL PEREIRA DA COSTA, profissão: encarregado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Aluizio Gonçalves da Costa e de Rosenilda Pereira Costa. 
A pretendente: PALOMA DE JESuS SAnT'AnA, profissão: coordenadora acadêmica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Pereira de Sant'Ana e de Silvia 
Aparecida de Jesus Sant'Ana.

O pretendente: JOãO PAuLO MOnTEIRO LIMA, profissão: analista de suporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton de Souza Lima e de Maria do 
Socorro Monteiro Lima. A pretendente: PAMELA FAnTuCCI SALVADOR, profissão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: São José do Rio Pardo, SP, data-nasci-
mento: 07/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto 
Salvador e de Rute Helena Aparecida Fantucci Salvador.

O pretendente: RAFAEL DOS SAnTOS, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1991, residente e domiciliado em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, filho de Mauro Gonçalves dos Santos e de Marinalva de Jesus Santos. A 
pretendente: TATIAnE DAnTAS DE OLIVEIRA, profissão: faxineira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1988, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Tarcisio José de Oliveira e de Dilma Dantas dos Santos.

O pretendente: RAMOn FERnAnDES BARBOSA SILVA, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas Barbosa Silva 
e de Valdenia Patricia da Silva Fernandes. A pretendente: ELIAnA GOMES CRuz, 
profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 21/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Gomes Cruz e de Rita Costodia Cruz.

O pretendente: DIEGO ALMIR COROnA, profissão: almoxarife junior, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi Mirim, SP, data-nascimento: 30/12/1986, residente e do-
miciliado em Mogi Mirim, SP, filho de Jair Corona e de Benedita Aparecida da Rocha 
Corona. A pretendente: TATIAnE PALMIRA BARROSO, profissão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 17/04/1986, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Barroso e de Marina 
Rocha de Sant'Ana Barroso.

O pretendente: CARLOS FERnAnDO PEREIRA FILhO, profissão: inspetor de qua-
lidade, estado civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 02/03/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Fernando Pereira e 
de Maria do Socorro do Nascimento. A pretendente: MARIAnA RODRIGuES DE SA, 
profissão: assistente de logística JR, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 24/04/1996, residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de 
Agnaldo Alves de Sa e de Antonia Rodrigues da Silva.

O pretendente: FLAVIO DE FREITAS, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues de Freitas e de Jacy Vacaro de Freitas. A 
pretendente: ELAInE CRISTInA DA SILVA, profissão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: Arapongas, PR, data-nascimento: 06/08/1979, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Lorival Manoel da Silva e de Veraci Monteiro da Silva.

O pretendente: JACkSOn SILVA DE LuCEnA, profissão: auxiliar de cobrança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Noberto de Lucena e de Celia Maria da Silva 
Santos. A pretendente: CAMILA DA SILVA BOnFIM, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteira, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 26/11/1990, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Ronaldo Rodrigues Bonfim e de Osmaria Gonçalves da Silva.

O pretendente: ORLAnDO VIEIRA RIBEIRO, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 19/04/1973, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Oscarlino Reis Ribeiro e de Marina Vieira da Silva. A pretendente: 
ROSÉLIA PEREIRA SAnTOS, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: 
Amarante do Maranhão, MA, data-nascimento: 27/10/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Pereira dos Santos e de Marlene Nunes Pereira.

O pretendente: JOSÉ LuCAS ALVES DE LIMA, profissão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1994, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de José Barbosa de Lima e de Adenir Alves de Lima. A pretendente: 
ThAynnARA DA SILVA SAnTOS, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Darci Bispo dos Santos e de Maria da Silva Santos.

O pretendente: JEFFERSOn SAnTOS TEIxEIRA, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1980, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Carlos Alves Teixeira e de Linda Marta Santos 
Teixeira. A pretendente: CLáuDIA REGInA PEREIRA MIRAnDA, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 25/05/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Esmeraldo Miranda e de 
Maria do Carmo Pereira Miranda.

O pretendente: DIEGO DE ASSIS DA SILVA nASCIMEnTO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1992, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Cosme da Silva Nascimento e de Debora 
Aparecida de Assis da Silva Nascimento. A pretendente: JOICE LOPES DA SILVA, 
profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Josival Antonio da Silva e de Joana Ferreira Lopes da Silva.

O pretendente: FRAnCISCO DOS SAnTOS MARTInS, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Martins Soares e de Terezinha 
dos Santos Martins. A pretendente: JOyCE GADIOLLI, profissão: turismóloga, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1991, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Sergio Gadiolli e de Maria Madalena da Conceição Gadiolli.

O pretendente: CáSSIO MAChADO FARIAS, profissão: seputador, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Machado Farias e de Adelina Grigório dos 
Santos. A pretendente: nATALIA SABInO SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderlei de Jesus Silva e de Neuza Sabino Jeronimo.

O pretendente: LuCAS GOMES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Flôr da Silva e de Roseli da Penha Gomes. A 
pretendente: kAREn JÉSSICA SALES DE ASSIS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alexandre Sales de Assis e de 
Amanda Correia da Silva.

O pretendente: CAykE BARBOSA CEnEVIVA, profissão: serviços gerais gráficos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Franco Ceneviva e de Nelma 
Barbosa Silva Ceneviva. A pretendente: DARLEnE DE JESuS SOuSA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Denerval Valentim de Sousa 
e de Iracema Dantas de Jesus.

O pretendente: WLADIMIR CARDOSO DE OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Balbino de Oliveira e de Cleude 
Cardoso de Melo. A pretendente: AnA PAuLA DE OLIVEIRA, profissão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1986, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Lucia de Oliveira.

O pretendente: SERGIO CRISPIM DOS SAnTOS, profissão: mecânico de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1979, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Crispim dos Santos 
e de Maria do Livramento Santos. A pretendente: CRISTInA GRACIAnO BATISTA, 
profissão: técnica em nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 25/03/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ananias Graciano Batista e de Sonia Rosa Cardoso Batista.

O pretendente: ELIAn ISAAC DE SOuzA RIBEIRO, profissão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/2000, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Isaac Ribeiro e de Simone Fonseca de 
Souza Ribeiro. A pretendente: MIkAELy AyRES DA SILVA, profissão: promotora de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/2000, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Jose Osmario da Silva e de Simone Ayres da Silva.

O pretendente: MARCELO PAuLO ALVES PEREIRA, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/03/2000, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de João Pereira Freire e de Heliomaria Alves da 
Silva. A pretendente: LAuRA GABRIELA DE LIMA ROSARIO, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliomar Rosario 
dos Santos e de Rosemary Pereira de Lima.

O pretendente: RAFAEL ChAGA DE CARVALhO, profissão: operador de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sidnei Donizete de Carvalho e de 
Valda de Jesus Chaga Carvalho. A pretendente: ALInE MEnEGuCCI CRISCuOLO, 
profissão: operadora de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/08/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Washington 
Corrêa Criscuolo e de Sonia Marcia Menegucci Criscuolo.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JunIOR, profissão: operador de 
telemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/12/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto 
de Oliveira e de Dulcinéia Regina da Silveira de Oliveira. A pretendente: LARISSA SILVA 
ADOMAITIS, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 09/01/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Dario 
Garcia Adomaitis e de Marcia Pereira da Silva.

O pretendente: hARLLEy GuILhERME VIAnA DE ALEnCAR, profissão: analista de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1994, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Heron Guilherme de Alencar e de Con-
ceição Viana da Silva. A pretendente: BIAnCA RIBEIRO SOuzA, profissão: cirurgiã 
dentista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio de Souza e de 
Josilene Ribeiro Silva.

O pretendente: EDJELSOn DOS SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ismael dos Santos e de Carmelita Gomes da 
Silva dos Santos. A pretendente: TIEnE REJAnE DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ismael José da Silva e de Valdete 
Maciel Ferreira da Silva.

O pretendente: FáBIO AnTãO DE SOuSA, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Emidio Antão de Sousa e de Raimunda Ma-
ria de Sousa. A pretendente: GABRIELLy CAROLInE DE AGuILAR, profissão: 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adriana 
Aparecida de Aguilar.

O pretendente: WEnDELL FRAnCISCO MOnTEIRO, profissão: servente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmilson Monteiro da Silva e de Aparecida 
Francisca Filha. A pretendente: TAWAnE DO nASCIMEnTO SILVA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Alves da Silva e 
de Marluce Maria do Nascimento Silva.

O pretendente: CARLOS hEnRIQuE DE SOuzA DA SILVA, profissão: analista jurí-
dico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos da Silva e de 
Ibene de Souza Dias. A pretendente: FLáVIA FREIRE DA SILVA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1996, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Flavson Francisco da Silva e de Maria Veronica 
Freire da Silva.

O pretendente: RODRIGO DE CASTRO LIMA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Rodrigues de Lima e de Maria do Socorro 
de Castro Gomes Lima. A pretendente: MARIA GRACILEnE DE SOuSA CASTRO, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Tamboril, CE, data-nascimento: 
11/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Regino 
de Sousa Castro e de Marlí Barbosa de Sousa.

O pretendente: FERnAnDO CESAR DE SOuzA, profissão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1968, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio de Souza e de Aparecida Elidia de 
Souza. A pretendente: MARIA EDMEIRE DE SOuzA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Mauriti, CE, data-nascimento: 06/12/1967, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Luiz de Souza e de 
Francisca Laurentino de Souza.

O pretendente: ERnILTOn PEREIRA DA CRuz, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 10/06/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Everaldo da Silva Cruz e de Soely 
Pereira da Cruz. A pretendente: hELEnA kAROLInA TELES DA SILVA, profissão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlindo Moreira da Silva 
Filho e de Marcleia Lima Teles da Silva.

O pretendente: MARCOS ALBERTO TORQuATO, profissão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wandir Torquato e de Benedita de 
Matos Torquato. A pretendente: JESSICA REGInA MunIz, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/10/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Tadeu Muniz e de 
Simone Regina de Araujo.

O pretendente: ALESSAnDRO SAnTOS DE LIMA, profissão: jardineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adonias Martins de Lima e de Maria Eurli 
Santos de Lima. A pretendente: BEATRIz GOuVEIA FERREIRA, profissão: operador 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando 
Santos Ferreira e de Sheila Maria Gouveia.

O pretendente: LuCAS PORFIRIO DOS SAnTOS, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1994, residente e domi-
ciliado em Praia Grande, SP, filho de Benedito Sergio dos Santos e de Sandra Regina 
Porfirio dos Santos. A pretendente: ThAIS APARECIDA DE SOuSA, profissão: as-
sistente financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Avanilton Alves 
de Sousa e de Roseneide Aparecida da Silva Sousa.

O pretendente: GABRIEL GOnçALVES MEnEzES, profissão: auxiliar de manuten-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Levi Gonçalves Menezes 
e de Sheila Antonio Menezes. A pretendente: EVELIn CRISTInA DE SOuzA SILVA, 
profissão: maquiadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/05/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Erivaldo Souza 
da Silva e de Cleide Pedro de Souza.

O pretendente: EDuARDO MARQuES VILAS BOAS, profissão: funcionário público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adriano Henrique Vilas Boas e de 
Érica Fernanda Marques Batista Vilas Boas. A pretendente: ALESSAnDRA MARTInS 
DOS SAnTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 23/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Luciano Dias dos Santos e de Elenir Martins Eufrasio dos Santos.

O pretendente: JOSIAS GABRIEL FERREIRA JunIOR, profissão: coletor de qualidade 
de análise, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josias Gabriel Ferreira e de 
Relma Prado Torres Ferreira. A pretendente: CAMILA OLIVEIRA CARDOSO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Cardoso Costa e de 
Adriana Lemos Oliveira Cardoso.

O pretendente: yVIS SOuzA RODRIGuES, profissão: engenheiro mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Rogerio Rodrigues e de Valdete 
Souza Rodrigues. A pretendente: kEITIE MuRAkAMI, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1979, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Shiguetossi Murakami e de Carmen Conceição 
Murakami.

O pretendente: LEAnDRO GOnçALO DE FREITAS, profissão: engenheiro de segu-
rança de trabalho, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/03/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Dias-
sis de Freitas e de Maria Aparecida de Freitas. A pretendente: PRISCILA DIAS ROSA, 
profissão: artesã, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/03/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente de 
Paula Rosa e de Josefa Dias Rosa.

O pretendente: WESLEy COSTA PInTO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abilio Cebalho Pinto e de Eloisa Maria Costa. A 
pretendente: MILCA CARVALhO GOMES, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Esperantina, PI, data-nascimento: 05/06/1995, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Raimundo Nonato dos Santos Gomes e de Maria 
do Socorro Carvalho Gomes.

O pretendente: ROMARIO FERREIRA, profissão: motorista de coletivo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1994, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Joaquim Ferreira e de Elisabete 
Aparecida Paulo. A pretendente: MARAIzA FERREIRA DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Igarassu, PE, data-nascimento: 15/04/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio Ferreira da Silva e de Marli 
Aparecida Floriano.

O pretendente: FLAVIO VEnTuROLI MARQuES, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 25/07/1977, 
residente e domiciliado em Agudos, SP, filho de Lizeu Marques e de Nadir Elisa Venturoli. 
A pretendente: GLEICIAnE DE JESuS CARVALhO, profissão: analista de planeja-
mento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Batista de Carvalho 
e de Maria Helena de Jesus Carvalho.

O pretendente: TIAGO CESAR DOS SAnTOS, profissão: supervisor de copa, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sonia dos Santos. A pretendente: 
MARIAnA ROSA RODRIGuES DA SILVA, profissão: porteira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Rodrigues da Silva.

O pretendente: CRISTIAnO SILVA, profissão: segurança, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Cajueiro de Ibicaraí, BA, data-nascimento: 24/07/1969, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Olga Rosa Silva. A pretendente: ALEnICE 
SAnTOS ALVES, profissão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Mascote, BA, 
data-nascimento: 27/07/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Maurina Nascimento Alves.

O pretendente: DAnIEL JORGE DOS SAnTOS, profissão: técnico em elétrica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Paulo dos Santos e de Janice 
Palencio dos Santos. A pretendente: GABRIELA nOGuEIRA DE SOuSA, profis-
são: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/07/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Davi José de Sousa 
e de Renata Nogueira.

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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