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O ano de 2020 foi desafiador e antecipou diversas tendências tec-
nológicas para as empresas e para os seus profissionais. O aprendi-
zado presencial foi um dos primeiros a ser afetado pela pandemia do 
novo Coronavírus, onde muitas organizações criaram ferramentas de 
aprendizagem online como um substituto para as interações pessoa a 
pessoa. Mas como será quando tudo voltar ao “normal” e o aprendizado 
presencial se tornar novamente realidade? Para muitos, a crise apenas 
acelerou uma tendência que já estava em curso.   

O que Treinamento e Desenvolvimento 
leva de 2020?

Estão abertas as inscrições, até o dia 12 de março, para o curso 
Master in Business Administration (MBA) em Gestão e Tecnologias 
da Sustentabilidade, ofertado pelo Campus Sorocaba da Universida-
de Federal de São Carlos (UFSCar), com turmas em Sorocaba e São 
Paulo. A especialização é destinada a graduados em cursos de nível 
superior que queiram adquirir mais conhecimentos em gestão am-
biental e tecnologias associadas, para atuação profissional com foco na 
sustentabilidade. O MBA foi planejado no contexto preconizado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), que prevê que a transferência 
de tecnologias ambientais também inclua o desenvolvimento dos re-
cursos humanos necessários ao fortalecimento de instituições públicas 
e privadas. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de 
matrícula. Inscrições e mais informações devem ser conferidas no site 
www.mbagts.ufscar.br. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 
(15) 99628-7999 (também WhatsApp).   

MBA em Gestão e Tecnologias da 
Sustentabilidade

Normalmente, realizar uma produção audiovisual apresenta uma série 
de obstáculos, pois necessita de todo um grupo de criação e coordenação 
para liderarem o projeto da melhor forma possível. Com o isolamento social 
imposto pela pandemia do novo Coronavírus, essa operação encontrou 
uma grande barreira: a paralisação de todas as filmagens e qualquer tipo 
de produção presencial. Foi aí que, buscando soluções para continuar seus 
trabalhos, a produtora audiovisual Prime Arte encontrou na captação de 
vídeos com equipes remotas a resposta para esse desafio.   

Audiovisual encontra novas formas de 
produção na direção remota

Conta a lenda que, quando sentia que iria morrer, a fênix construía uma 
pira nos ramos de um carvalho, ou no alto de uma palmeira, com incenso 
e ervas aromáticas. Instalava-se ali botava fogo em si mesma. Porém, após 
três dias, a fênix voltava à vida, ressurgindo das próprias cinzas, jovem e 
poderosa. O mito dessa ave milagrosa nasceu entre os egípcios e, depois, foi 
incorporado nas culturas grega e de outros povos. O poeta grego Ovídio em 
sua obra “As Metamorfoses”, dedicada a textos mitológicos, exalta a única 
ave que se regenera e se reproduz por si mesma. A fênix representa os ciclos 
da vida, o renascimento, a vitória da vida sobre a morte, a esperança.    

A Pandemia e o momento da Fênix

Foto de Dani Hart no Pexels

Negócios em Pauta

Aviação Executiva
Pelo nono ano consecutivo, o jato leve da série Phenom 300, da 

Embraer, foi o mais vendido do mundo, segundo números divulgados 
pela General Aviation Manufacturers Association (GAMA). A Embraer 
entregou 50 jatos Phenom 300 e Phenom 300E em 2020, tornando-se o 
jato leve mais entregue do ano. Este é o nono ano consecutivo em que 
a série Phenom 300 alcança esta marca, tendo acumulado mais de 590 
entregas desde que entrou em operação, em dezembro de 2009. Em 
2020, o Phenom 300 foi também o modelo de jato mais entregue entre 
todos os jatos bimotores do mercado. Originalmente lançada em 2005, 
a série Phenom 300 está em operação em mais de 30 países e acumula 
mais de um milhão de horas de voo.    Leia a coluna completa 
na página 3

Foto: Embraer/Divulgação
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ABB promove evento online sobre soluções 
para salas de servidores de data centers

@No próximo dia 3 de março, às 12h, haverá o Virtual Innovation 
Show da ABB, evento global da ABB, gratuito, focado no segmento 

de data centers. O evento contará com um webinar interativo  com es-
pecialistas da ABB para apresentar ao público os aspectos técnicos das 
soluções apresentadas pela ABB para salas de servidores de Data Center. 
O Virtual Innovation Show da ABB é um evento online projetado como 
uma experiência totalmente envolvente, onde você será conduzido por um 
espaço de construção virtual e encontrará os produtos e soluções da ABB. 
Os programas são seguidos por um bate-papo ao vivo com especialistas da 
ABB que estão disponíveis para você, fornecendo informações e detalhes 
técnicos. Na ocasião haverá uma palestra conduzida por Francesca Sassi 
(segment marketing manager, Smart Buildings) e Nico Ninov (market 
development manager, Data Center Solutions), além de um webinar com 
os especialistas Marcos Oliveira, engenheiro de aplicação, e Mark Breno, 
gerente de vendas para o segmento de data center.   Leia a coluna 
 completa na página 2
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Mais moderno e simplificado. Assim 
foi anunciado pela Secretaria da 
Receita Federal o Programa Gerador 
de Declaração de Imposto de Renda 
Pessoa Física de 2021, desenvolvido 
pelo Serpro e que já está disponível 
para download.

Todos os anos, o programa é moderni-
zado e apresenta uma inovação para 

simplificar o preenchimento pelo contri-
buinte. O prazo de entrega começa no dia 
1º de março e termina no dia 30 de abril. A 
expectativa é receber mais de 32 milhões 
de declarações e que 60% delas tenham 
imposto a restituir.

O secretário Especial da Receita, José 
Barroso Tostes Neto, destacou a importân-
cia da evolução tecnológica para aprimorar 
o programa a cada ano e facilitar a vida do 
contribuinte na hora de preencher e entregar 
a declaração. “Este é um programa que, des-
de o princípio, tem sido pioneiro e inovador, 
sempre apresentando uma evolução na auto-
matização, na digitalização dos processos e na 
obrigação tributária de entrega da declaração. 
A tecnologia aumenta a praticidade, simplifica 
o cumprimento da obrigação, diminuindo as 
ocorrências de erros no preenchimento que 
podem gerar malhas fiscais”, afirmou.

De acordo com o presidente do Serpro, 
Gileno Barreto, a evolução do Imposto de 
Renda e a referência do Brasil como um dos 
países mais avançados em termos de uso 
de tecnologias para obrigações tributárias 
são o resultado de um esforço conjunto 
entre o Serpro e a Receita ao longo de 50 
anos. “Nos orgulha afirmar que a Receita 
Federal é uma das mais avançadas no uso 
intensivo de tecnologia da informação 
do mundo. Isso é a junção do esforço do 
Serpro e da Receita para transformar 
digitalmente o Brasil e, assim, conectar 
governo e sociedade e tornar a vida dos 
contribuintes mais simples, que é o nosso 
objetivo principal”, enfatizou.

Imposto de Renda 2021 estreia com 
novidades tecnológicas e novas regras

O programa gerador da declaração deste 
ano traz novidades importantes relaciona-
das a procedimentos de preenchimento e a 
novas regras, que demandaram implemen-
tação tecnológica. Uma delas é a respeito 
do auxílio emergencial, que deverá ser 
declarado no Imposto de Renda, já que é 
considerado um rendimento tributável, pe-
los contribuintes que tiveram rendimentos 
tributáveis em valor superior a R$ 22.847,76 
no ano passado. 

O programa vai identificar o limite ultra-
passado, o recebimento do auxílio recebido, 
que deverá ser devolvido, e irá gerar uma 
Darf para devolução, juntamente com o 
Recibo da Declaração. Outra novidade é a 
necessidade de procuração do dependente 
para autorizar a disponibilização de infor-
mações sobre rendimentos na declaração 
pré-preenchida. Uma das grandes novi-
dades deste ano é a opção da declaração 
pré-preenchida, que, antes, só podia ser 
utilizada por pessoas com certificado digital 
e, agora, foi ampliada para uso de cidadãos 
que já tenham acesso ao portal Gov.BR nos 
níveis mais rígidos de segurança. 

A previsão é que a funcionalidade esteja 
disponível no final de março e que cerca de 
10 milhões de contribuintes sejam benefi-
ciados com a novidade. O contribuinte de-
verá acessar a declaração pré-preenchida 
dentro do serviço Meu Imposto de Renda 
no e-CAC, Centro Virtual de Atendimento 
ao Contribuinte. Para o coordenador-geral 

de Tecnologia e Segurança da Informação 
da Receita, Juliano Neves, a declaração 
pré-preenchida facilita a vida do contri-
buinte, pois traz informações já prestadas 
à Receita por outras fontes e é o futuro da 
declaração do imposto de renda. 

"Anteriormente, apenas cidadãos com 
certificado digital possuíam acesso a essa 
declaração, pois era necessário resguardar 
a segurança e o sigilo fiscal, que somente o 
acesso identificado poderia garantir. Com a Lei 
14063/2020 e o Decreto 10.543/2020, o acesso 
Gov.Br, nos níveis mais rígidos de segurança, 
se equipara ao certificado digital”, salientou. 

“É uma das mais importantes melhorias 
implementadas, porque permite o acesso 
ampliado por um universo muito maior de 
contribuintes. Até então era necessário o 
certificado digital e, agora, por meio das 
senhas dos níveis verificado e comprovado 
do meu Gov.BR, mais cidadãos poderão 
ter acesso à declaração pré-preenchida”, 
ressaltou o presidente do Serpro. 

“Essa é uma facilidade extraordinária 
que possibilita uma economia enorme de 
tempo e de trabalho. Um grande avanço, 
que é pouco utilizado e deve ser ampliado, 
pois traz benefícios para todos: facilita o 
preenchimento ao contribuinte e reduz a 
possibilidade de erros e incidência de de-
clarações em malha”, concluiu o secretário 
da Receita. A conta gov.br é uma maneira 
prática e segura para ter acesso a milhares 
de serviços públicos digitais disponíveis na  
plataforma Gov.br, utilizando computador, 
notebook, tablet ou smartphone. 

Com um único usuário e senha, o cidadão 
poderá utilizar todos os serviços públicos 
digitais que estejam integrados à sua conta. 
Fornece um nível de segurança compatível 
com o grau de exigência, natureza e criti-
cidade dos dados e das informações perti-
nentes ao serviço público solicitado. Para 
criar a conta, acesse o endereço eletrônico 
(https://acesso.gov.br) - Fonte: AI/Serpro.

Fr
ee

pi
k

APROvEITAR O QuE A TECNOLOGIA TEM A CONTRIBuIR PARA AS ORGANIzAçõES

Juros mais altos 
De acordo com o Banco Central, a 

taxa média de juros para famílias no 
crédito livre chegou a 39,4% ao ano, 
aumento de 2,2 pontos percentuais em 
relação a dezembro. Já a taxa média 
para as empresas cresceu 3,5 pontos 
percentuais, alcançando 15,2% ao ano. 
No segmento de pessoas físicas, o au-
mento foi de 10,9 pontos percentuais no 
mês, alcançando 85,4% ao ano. A taxa 
do cheque especial chegou a 119,6% 
ao ano em janeiro, aumento de 4% em 
relação a dezembro de 2020.

SuA EMPRESA  
  Já TOMOu  
   A vACINA DA  
   TRANSFORMAçãO  
         DIGITAL?    Leia na página 6

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/sua-empresa-ja-tomou-a-vacina-da-transformacao-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-26-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-4/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-pandemia-e-o-momento-da-fenix/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-treinamento-e-desenvolvimento-leva-de-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/audiovisual-encontra-novas-formas-de-producao-na-direcao-remota/
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XDR: redefina o tempo de detecção e 
resposta da sua equipe de segurança

Muito se fala sobre aumentar o nível de segurança das empresas, mas pouco se fala como e quais as reais 
consequências quando falamos de gerenciamento de informações e massa de logs. 

OpiniãO
A criatividade em 

tempos de pandemia

Muitas coisas no 
mundo, e no nosso dia 
a dia, sofreram com a 
pandemia. 

O distanciamento, a 
compra e venda de 
produtos online, o 

consumo por meio de telas 
e tantos outros costumes 
passaram a ditar a vida 
durante esse período. Para 
vencer esses obstáculos, 
nós tivemos que ser muito 
mais criativos do que antes 
para encontrar as soluções 
ideais. Mas não é toda hora 
que a gente consegue ter 
uma ideia brilhante na car-
tola. Então, como melhorar 
a nossa criatividade? Bem, 
vamos tentar pensar nisso 
juntos. 

Apesar de boa parte das 
pessoas acreditarem que 
ser criativo é ter um dom, 
as coisas não funcionam 
desta forma. Cada um de 
nós tem um estilo, um jeito, 
um negócio e algumas ou-
tras diferenças, mas todos 
podemos nos tornar seres 
bem criativos. Gosto de 
pensar que a criatividade 
é união de diferentes fato-
res, como por exemplo: o 
nosso cérebro, as nossas 
experiências de vida, os 
lugares que visitamos, 
aquilo que lemos e assis-
timos, etc. 

Tudo isso pode ser mistu-
rado para gerar algo novo, 
ou, adaptar o que já existe. 
Sim, ser criativo não é só 
inventar, mas transformar 
e dar utilidade a algo já 
existente. 

Um exemplo de uma mu-
dança simples, mas que se 
encaixa no que digo acima 
é o logo do Mercado Livre. 
Antes da pandemia, a mar-
ca apresentava um aperto 
de mão no tradicional 
fundo amarelo, e após as 
regras de distanciamento 
social entrarem em vigor, 
o logo passou a ter um 
toque dos cotovelos que 
se tornou o cumprimento 
desse período. 

É uma adaptação da já 
consagrada marca, mas 
surgiu em um momento no 
qual devemos nos lembrar 
dos cuidados necessários. 
Uma solução simples, mas 
muito criativa que ajuda 
a reforçar o discurso de 
precaução nesse momen-
to. O nosso trabalho tem 
essa capacidade de mudar 
a visão das pessoas sobre 
algo, transformando a opi-
nião que tem em relação a 
fatos e produtos. O fruto do 
nosso trabalho pode fazer 
com que pessoas passem 
a comprar de empresa x 
ao invés de empresa y, por 
exemplo.  

Além disso, quando aten-
demos empresas é a nossa 
ação que muitas vezes irá 
mudar a vida de outras 
pessoas. Se você desen-
volve algo que fortaleça 
um produto do seu clien-
te, logo surgirão muitos 
clientes e a demanda por 
ele irá aumentar. Sendo 
assim, é possível que a 
empresa tenha que abrir 
uma nova vaga de emprego 
e dar oportunidade para 
alguém voltar ao mercado 

de trabalho. E sabe por que 
estou te dizendo tudo isso? 

É para que você perceba 
o quanto os negócios na 
internet são importantes 
e se mostraram ser ainda 
mais agora. Por isso, a 
criatividade é essencial 
para o nosso trabalho. 
Lembra que no início do 
artigo eu comentei que 
a criatividade é a união 
de diversas coisas? Pois 
bem, na prática o que você 
deve fazer quando estiver 
achando que não está 
conseguindo ser criativo 
é buscar elementos e fer-
ramentas para exercitar 
seu cérebro a encontrar 
as soluções que precisa. 
Separe um momento e dê 
uma olhada no que seus 
concorrentes estão produ-
zindo, o que eles fizeram 
que teve um bom impacto, 
o que deu errado. Não é 
que você necessite copiar, 
mas sim entender como 
eles estão se posicionando 
e o que você pode tirar de 
proveitoso daquilo. Leia 
notícias, livros, histórias 
e tudo aquilo que você 
gosta de ler. Pode ser sobre 
qualquer assunto, a leitura 
vai estimular diversos pen-
samentos em sua mente e 
muitas vezes algo que você 
procurava, mesmo não ten-
do a ver com sua leitura, 
irá despertar e, então, é 
só colocar no papel para 
desenvolver. 

Reflita sobre viagens e 
lugares que você já visitou, 
repassando por fotos e 
vídeos desse momento. Te 
ajudar a relembrar algum 
costume do lugar, alguma 
experiência que você vi-
venciou, pois estimula a 
memória e pode aliviar seu 
cérebro da tensão de exigir 
dele uma ideia brilhante. 
Quando estamos com os 
pensamentos leves e sem 
preocupações na mente, 
nossa cabeça trabalha 
de forma diferente e dali 
pode surgir o insight que 
lhe faltava. 

Compartilhe. Você pre-
cisa conversar com sua 
equipe e fazer um momen-
to para troca de ideias. 
Realize um brainstorming 
não somente quando já 
existe o problema que 
precisa de solução, mas 
também para ver o que 
cada um deles vê do tra-
balho e da situação que 
estão. Peça para que todos 
anotem as ideias e a partir 
daí comecem a separar 
aquilo que é viável e que 
pode render algo positivo 
para dar início ao trabalho. 
Posto em prática, é só 
analisar os resultados com 
bastante calma. 

Lembre: a criatividade 
é algo que todos nós te-
mos e é importante para 
tudo em nossa vida. Ela é 
um talento que podemos 
aprimorar em qualquer 
momento, basta realizar 
a união das mais diversas 
coisas no mundo e colocar 
em prática. Ela não cairá 
do céu, mas sim será cons-
truída por cada um de nós. 

(*) - É Acelerador de Agência Digital 
e Gerente de Produtos na Umbler 

(www.umbler.com.br).

Rodrigo Maciel (*)

acabam deixando um ataque passar 
despercebido. Conseguir todas essas 
informações em um curto período e 
analisando manualmente planilhas de 
logs ou tentando deduzir o que houve 
não cabe a uma situação de crise que 
requer urgência para resolução, e o 
EDR fornece os dados de maneira 
completa e rápida.

Estes recursos ganham mais valor 
e aumentam ainda mais a capacidade 
de visibilidade e inteligência quando 
podemos ter toda essa gama de infor-
mações não só partindo da camada 
de endpoint, mas sim de todas as 
camadas de segurança do ambiente 
incluindo redes, servidores, serviços 
de e-mails e mobile, além de aceitar 
alimentação por ferramentas de ou-
tros fabricantes. É exatamente isso 
que o XDR faz, expande o conceito 
telemétrico de informações de en-
dpoint para ”X”, representando as 
multicamadas de segurança e com 
tomadas de ações para remediações 
urgentes.

Ferramentas como XDR  agregam 
real valor ao ambiente resolvendo pro-
blemas de inteligência e visibilidade, 
além de mostrar apenas informações 
relevantes que já foram correlacio-
nadas e direcionadas para um único 
evento, reduzindo e automatizando 
o tempo de análise e investigação da 
equipe de segurança.

Aliado aos serviços gerenciados 
de segurança da informação, o XDR 
automatiza as defesas de um ecossis-
tema cada vez mais disperso e ajuda 
as equipes de TI a focar em ações 
estratégicas para levar segurança as 
empresas e para vida digital de seus 
usuários finais.

(*) É  engenheiro de sistemas da NetSecurity

muito elevado e um tempo de imple-
mentação e adequação considerável 
até ser devidamente implementado. 
Em paralelo, no último ano, as grandes 
empresas que definem tendências de 
mercado baseado no que vem aconte-
cendo, falam cada vez mais em ter uma 
solução que não só entregue proteção 
preventiva, mas que também auxilie em 
caso de incidentes. Tudo isso , associado 
ao cenário real de ataques constantes 
e tempos longos para recuperação de 
ambientes, contribuem para o surgi-
mento da necessidade cada vez maior de 
ferramentas que possam fornecer a real 
visibilidade, telemetria do ambiente e 
inteligência para correlação de eventos 
e resposta a incidentes, as chamadas 
ferramentas de EDR e XDR.

Tais termos já são bem conhecidos 
pois caem como uma luva para ende-
reçar exatamente problemas de tempo 
de análise manual, falta de recurso e 
equipe para fornecimento de respostas, 
inteligência e correlação de eventos, 
mostrando exatamente o necessário 
com que o time deve se preocupar, 
com a rastreabilidade completa de uma 
possível ameaça no ambiente, ajudando 
em grandes casos de ataques ou crises.

Imagine sofrer um ataque e precisar 
responder uma série de perguntas: 
como o atacante entrou na rede? Quais 
dados foram acessados? Quais suas 
ações? Como se propaga? Até onde 
foi? E o que conseguiu como resultado?

Essas perguntas só são respondidas 
quando se sabe o que aconteceu de ma-
neira cronológica ou sequencial, e é isso 
que o EDR fornece com detalhes tele-
métricos de endpoint, apontando tudo 
que acontece dentro daquela máquina, 
incluindo atividades e comportamentos 
avançados que geralmente não são 
detectados por soluções comuns que 

Laércio Maciel (*)

A grande maioria das empresas 
preocupam-se em blindar-se 
contra ameaças, mas não pen-

sam em como controlar a grande quan-
tidade de alertas gerados a partir disso.

Com a grande quantidade de soluções 
de segurança disponíveis no mercado, 
muitas vezes temos grandes massas de 
logs ou alertas que nem sempre trazem 
informações relevantes ou apontam de 
fato um evento importante ao ambiente. 
Esse tipo de situação acaba exigindo 
grande mão de obra dos times de se-
gurança, que muitas vezes possuem 
equipe reduzida ou outras demandas 
com as quais precisam se preocupar, 
não conseguindo dedicar inteligência 
e tempo para análise dos tipos de in-
formações que os ativos de segurança 
estão apontando.

Essas empresas, na grande maioria 
das vezes, não possuem orçamento dis-
ponível para contrações ou ampliação 
da equipe, que ficam comprometidas 
com a falta de recurso interno e como 
consequência não sentem o efeito po-
sitivo que esperavam com a adoção de 
mais ferramentas de segurança, uma 
vez que, não dedicam tempo para en-
tender as informações sobre o próprio 
ambiente.

Partindo desse princípio temos a 
necessidade não só de aumentar o 
nível de proteção das empresas, mas 
também facilitar o gerenciamento 
e entendimento rápido do que está 
acontecendo, ou seja, densos arquivos 
cheios de linhas de logs em planilhas 
não se tornam mais interessantes para 
uma análise eficiente e rápida em uma 
possível resposta a incidente.

Outro ponto muito importante é a 
necessidade de fazer com que ferra-
mentas de segurança atuando em ca-
madas diferentes de proteção comecem 
a trocar conhecimento, informação e 
inteligência de detecção entre si, assim 
não trabalham individualmente, pas-
sando a ter ferramentas operando umas 
para as outras em prol do ambiente, 
automatizando não só a detecção mas 
também o compartilhamento do que 
está acontecendo em diferentes cama-
das do parque, colocando em prática o 
termo ecossistema de segurança.

As soluções de centralização de logs 
e correlação de eventos (os chamados 
SIEMs), surgiram exatamente para 
fornecer tal inteligência, porem esse 
tipo de solução ainda possui um custo 
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Huawei lança solução 5GtoB

@A Huawei, líder mundial em soluções de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (TIC), está presente nesta semana no 

MWC Shanghai 2021 e abriu o evento com um lançamento. O Diretor 
Executivo da Huawei e Presidente do Carrier Business Group, Ryan 
Ding, no fórum "5G Traz Novo Valor" anunciou a nova solução 5GtoB 
da Huawei. A solução 5GtoB da Huawei visa criar valor para todos os 
participantes da cadeia de valor da indústria. Ding afirmou que, com 
base em sua experiência em conectividade, computação e digitalização 
da indústria, a Huawei trabalhou com operadoras e outros parceiros da 
indústria para desenvolver uma solução completa que cobre vendas, 
operações e serviços - a solução 5GtoB. Essa solução simplificará as 
transações para usuários corporativos, ajudará as operadoras a mo-
netizar seus recursos de rede e permitirá que os parceiros inovem 
com mais eficiência, criando valor para cada participante envolvido 
(www.huawei.com).

Motorola Solutions Lança Rádio Inteligente 
Para Acelerar Colaboração e Produtividade

@A Motorola Solutions anuncia o lançamento de um rádio in-
teligente de nova geração com voz, dados em banda larga e 

recursos multimídia para conectar equipes, promovendo colaboração 
incomparável e um aumento significativo na produtividade. O rádio 
inteligente MOTOTRBO Ion fornece dados em tempo real aos fluxos 
de trabalho existentes. Seu ecossistema de aplicativos Android to-
talmente aberto permite a integração total das aplicações de dados 
móveis das quais todos os tipos de indústrias dependem, tais como 
as utilizadas para leitura de códigos de barras de nível empresarial, 
bem como as plataformas de comunicação para trabalho em equipe, 
como mensagens, reuniões e compartilhamento de conteúdo.

Picpay avança para se firmar como 
marketplace financeiro com crédito pessoal

@O PicPay passou a oferecer crédito pessoal na sua plataforma com o 
objetivo de se consolidar como um marketplace financeiro. O pontapé 

foi dado para uma base de 14 milhões de clientes elegíveis. A expectativa é 
integrar outros serviços e modalidades à prateleira do super app ao longo 
do ano. O primeiro passo para ter acesso ao crédito pessoal na plataforma 
é baixar o app do PicPay. Caso o cliente tenha uma oferta pré-aprovada, 
ele terá disponível o botão de crédito pessoal. Durante o lançamento, o 
produto terá uma carência de 90 dias para o pagamento da primeira parcela. 
A ação vale até o fim deste mês. As taxas variam de 1,99% a 7,99% ao mês 
e os prazos são de até 48 meses para quitação do empréstimo. Uma vez 
aprovado, o crédito é feito diretamente na conta do PicPay.

Microsoft anuncia cobertura do Microsoft 365 
Multi-Geo para o Brasil

@A Microsoft anuncia a disponibilidade do Microsoft 365 Multi-Geo 
no Brasil. Com a oferta no país, agora os clientes podem ampliar a 

utilização do Microsoft 365 Multi-Geo para armazenar dados do Exchange 
Online, OneDrive for Business e SharePoint Online em uma ou mais das 
16 regiões geográficas disponíveis: Austrália, Ásia-Pacífico, Brasil, Cana-
dá, União Européia, França, Índia, Alemanha, Japão, Coréia, Noruega, 
Estados Unidos, Emirados Árabes, África do Sul e Suíça. Este é o anúncio 
mais recente que faz parte do plano ‘Microsoft Mais Brasil <https://news.
microsoft.com/pt-br/microsoft-expande-sua-nuvem-no-brasil-cria-plano-
-para-ajudar-ate-25-milhoes-de-trabalhadores-a-encontrar-emprego-e-
-lanca-plataforma-de-qualificacao-para-brasileiros-com-o-ministerio-da-
-economia/> ’, lançado em outubro de 2020, para apoiar o crescimento 
por meio de tecnologia, sustentabilidade e programas de qualificação, 
incluindo a expansão da infraestrutura em nuvem da Microsoft no Brasil.
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D - Programa de Trainees 
A everis Brasil, consultoria de negócios e TI do Grupo NTT Data, 
lança um programa de trainees para formar e contratar talentos para 
atuar como consultores de negócios digitais especificamente para 
sua área de Digital Strategy. O objetivo é dar oportunidade a recém-
formados em quaisquer áreas (humanas, exatas ou biológicas) para 
participar de projetos da everis com grandes empresas nacionais e 
internacionais. Serão selecionados 20 talentos por trimestre, entre 
os candidatos que se destacarem em provas de português, idiomas 
(inglês ou espanhol) e Excel, bem como em um vídeo curto com sua 
opinião ou conhecimentos sobre Inteligência Artificial (IA), no qual 
serão avaliadas as habilidades de comunicação, criatividade e orga-
nização de ideias. Inscrições: (https://jobs.everis.com/pt-pt/ofertas/
trainee-digital-strategy).  

E - Segurança Cibernética
Em parceria com o Senai, a Cisco do Brasil lança nova etapa do Programa 
CiberEducação, voltado para a segurança digital. As inscrições, gratuitas, 
estão abertas até 8 de março pelo link (https://community.cisco.com/t5/
documentos-de-geral/programa-cibereduca%C3%A7%C3%A3o-cisco-
do-brasil/ta-p/4279701). Realizado de forma 100% remota, conta com 
quatro fases. A partir do curso exploratório Fundamentos de Ciberse-
gurança, os inscritos iniciam uma maratona de aprendizado autodidata 
com duração de três semanas. Os melhores alunos concorrem a 1.300 
bolsas gratuitas para cursos de formação profissional, oferecidas pela 
Cisco e seus parceiros. O objetivo é o de formar a próxima geração de 
profissionais de segurança digital

F - Mulheres Empreendedoras
No mês em que se comemora o Dia da Mulher, a FecomercioSP pre-
parou uma programação especial para os seus webinários, objetivando 
mostrar ao público histórias inspiradoras de mulheres que fazem a 
diferença no empreendedorismo, que são exemplos de persistência, 
coragem, sucesso, mudança e inovação. As lives serão realizadas todas 
as quintas, às 14h (nos dias 4, 11, 18, 25 de março) e em duas terças, às 
17h, (9 e 23 de março), estas duas últimas dedicadas especialmente ao 
setor de turismo. As transmissões serão feitas nas páginas do YouTube 
e do Facebook da Federação. Para mais informações sobre o evento e 
inscrições, basta acessar o link (https://representa.fecomercio.com.br/
mulheres-empreendedoras).

A - Oportunidade de Estudo 
A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) está com 
inscrições abertas para a terceira chamada da Bolsa Social FECAP, 
uma oportunidade para que alunos com poucas condições financeiras 
possam estudar na Instituição tradicional de ensino, fundada em 1902. 
A ideia central do programa é oferecer oportunidade a todos, já que 
a educação é um dos principais meios para um futuro profissional de 
sucesso. Serão oferecidas 20 bolsas de estudo, por turno e curso, a 
partir deste 1º semestre. As inscrições acontecem  até 5 de março. O 
resultado da seleção está previsto para ser publicado em 8 de março, 
e os candidatos aprovados devem realizar a matrícula até 15 de março. 
Outras informações: (https://www.fecap.br/bolsas-parcelamentos/).

B - Life Science 
A Eppendorf, empresa alemã de biotecnologia com foco em Life Science, 
aponta um crescimento expressivo na comercialização de seus produtos na 
América Latina, no mercado de diagnósticos. A marca, que está completando 
75 anos, opera no Brasil desde 1998 em laboratórios de análises clínicas, uni-
versidades, centros de pesquisa e indústrias. A empresa fechou 2020 somente 
com a sua linha de automação de robôs de pipetagem com um incremento 
de 100% comparada ao mesmo período em 2019. Também aumentou suas 
vendas de consumíveis plásticos em 21% na matriz, na Alemanha e, aqui no 
Brasil, esse aumento foi de mais de 200%, comparado ao mesmo período 
do ano anterior. Esses plásticos são usados em laboratórios que trabalham 
com Sars-CoV-2, seja na detecção do vírus em exames de pacientes, seja na 
produção/estudos de vacina ou pesquisa com análises genéticas do vírus e 
suas atuais mutações. Saiba mais: (www.eppendorf.com.br).

C - Complexo Eólico 
Diante da Licença de Instalação que autoriza a construção de 365,8 MW de 
capacidade instalada, concedida Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, a AES Brasil dá continuidade ao desenvolvimento da primeira fase 
do Complexo Eólico Tucano, construído e operado em Joint Venture com a 
Unipar, líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul, localizado 
nos municípios de Tucano, Biritinga e Araci, na Bahia. A obra iniciada, que 
cumpre o cronograma estimado de construção com conclusão prevista 
para o segundo semestre de 2022, contempla a fase da joint venture, com 
controle compartilhado com a Unipar, e a fase dois do acordo de compra 
e venda de energia com a Anglo American, que juntas totalizam 322,4 MW 
de capacidade instalada. Mais informações: (www.aesbrasil.com.br).

G - Projetos Sociais
Com o intuito de contribuir na melhoria da saúde, a Astellas Farma Brasil 
abriu a ‘Chamada Pública’, edital que vai selecionar projetos sociais e 
educacionais desenvolvidos por organizações da sociedade civil, que 
trabalham em prol dos pacientes de onco-hematologia e urologia. Com 
o objetivo de oferecer apoio financeiro a essas instituições durante este 
ano, as submissões vão até 13 de março e podem ser feitas pelo e-mail 
“patientadvocacy@astellas.com” sob o título/assunto “Submissão Projeto 
2021”. O objetivo é fortalecer as iniciativas das instituições que auxiliam 
os pacientes diariamente em seus desafios, dando voz ativa e responsa-
bilidade pela própria saúde. Mais informações:(www.astellas.com.br).

H - Oscar da Perfumaria
O Prêmio Atualidade Cosmética celebra a inovação e o talento de empresas 
e profissionais da área da beleza e mercado de cosméticos e perfumes da 
América Latina, sendo considerado o Oscar da Perfumaria. Em sua 28ª 
edição, a premiação revelou os destaques de 2020. Na categoria Melhor 
Fragrância na Perfumaria Feminina o vencedor foi o #Self[ie] Purple, 
da Água de Cheiro, pioneira no mercado de franquias de perfumaria e 
beleza. A Água de Cheiro também foi finalista em Perfumaria Masculina 
com o #Self[ie] Live Green. A colônia amadeirada cítrica, mescla notas de 
bergamota, jasmim aquosa e âmbar, além do exclusivo Acorde Pop Me 
Up, desenvolvido para esse perfume e composto por um mix de citrus 
neon, flores transparentes e musk branco - ideal para quem é autêntico, 
independente e adora diversão. Saiba mais: (www.aguadecheiro.com.br). 

I - Graduação em Pedagogia
A UFSCar publicou edital que regulamenta o processo seletivo para ingresso 
no curso de graduação em Pedagogia, na modalidade de educação a distância 
(EaD). Ao todo, serão ofertadas 150 vagas, distribuídas em sete polos presen-
ciais, nas seguintes cidades: Araraquara, Bragança Paulista, Franca, Itapevi, 
São José do Rio Preto, São José dos Campos e Votorantim. Para se inscrever, 
é preciso ter participado de uma das cinco últimas edições do Enem, pois a 
classificação será feita a partir da nota da redação. Além disso, no momento 
da pré-matrícula, será necessário comprovar a conclusão do Ensino Médio. 
Interessados deverão enviar a documentação indicada no edital (https://bit.
ly/2ZJs1kR) e realizar o pagamento de uma taxa no valor de R$ 85. Outras in-
formações: (https://bit.ly/2ZJs1kR) ou pelo e-mail (secretaria@ead.ufscar.br). 

J - Trabalho de Ghostwriter
O trabalho do ghostwriter vai além da boa escrita, ele precisa de uma boa 
bagagem de referências sobre diferentes estilos narrativos, habilidades 
de entrevistador e pesquisador, organização e produtividade, domínio de 
diferentes estruturas de texto, assim como capacidade de administrar as 
condições de cessão de direitos autorais. Neste curso, passaremos pela teoria 
e pelas referências necessárias para se iniciar na profissão, estudos de caso 
e aplicação durante as aulas. Este é o curso oferecido pela Universidade do 
Livro. Ao longo do curso os alunos produzirão três textos para formar um 
pequeno portfólio. Mais informações: (www.universidadedolivro.com.br).

E se os softwares não 
fossem testados?

Imagine que, por 
algum motivo, você 
precise chegar com 
urgência em um 
hospital

Para isso, abre o apli-
cativo de transporte, 
solicita uma viagem e 

aguarda. Ao perceber a de-
masiada demora da plata-
forma em prestar o serviço, 
você decide realizar uma 
verificação e percebe que o 
motorista foi erroneamente 
direcionado para o outro 
lado da cidade. Este é um 
tipo de situação que ocorre 
quando softwares não são 
testados. 

Agora, vamos supor que 
você tenha conseguido 
chegar ao hospital. Porém, 
logo de início repara uma 
movimentação diferencia-
da: altíssima concentração 
de pacientes nas salas de 
espera, médicos ansiosos 
andando pelos corredores, 
familiares muito nervosos e 
funcionários pedindo cal-
ma. O problema? Uma falha 
generalizada no sistema 
deixou os arquivos de todos 
os pacientes inacessíveis, 
forçando a interrupção de 
atividades no local. Que 
bom seria se o software 
tivesse sido testado, não é 
mesmo?!

Segundo o estudo The 
Cost of Poor Software 
Quality in the US: A 2020 
Report, os últimos dois 
anos foram marcados pelas 
maiores falhas de software 
da história recente. Den-
tre os lapsos, ataques de 
ransomware e ataques de 
cibersegurança. De acordo 
com dados disponibilizados 
pela Fortinet, até setem-
bro de 2020, só a América 
Latina e o Caribe sofreram 
20 bilhões de tentativas de 
ciberataques.

No ano passado, segundo 
o relatório divulgado recen-
temente pelo Consortium 
for Information & Software 
Quality (CISQ), apenas nos 
Estados Unidos o custo 
total da má qualidade de 
software (CPSQ) foi de 
US$ 2,08 trilhões. Em con-
formidade com o estudo, 
entre as principais causas 

deste valor estão projetos 
mal sucedidos e as falhas 
operacionais de softwares.

Tais dados são resultados 
da carência de testes, seja 
na fase de concepção ou 
de manutenção dos siste-
mas. Nos últimos anos, o 
mundo pôde observar as 
consequências da exigui-
dade de testes de software 
ao acompanhar o caso das 
aeronaves fabricadas pela 
Rockwell Collins Aerospa-
ce que, por conta de uma 
falha de sistema, efetuavam 
curvas para o lado errado 
em aproximações perdidas.

Diante dos fatos apre-
sentados, fica evidente que 
se os softwares não forem 
testados e os procedimen-
tos forem tratados sem a 
devida importância e como 
processos dispensáveis, 
os prejuízos serão cada 
vez maiores e não apenas 
financeiros.

Uma observação que 
tenho feito, por meio de 
testes práticos, é que a im-
plementação de cobertura 
mínima de testes automati-
zados nos primeiros 30 dias 
de trabalho permite que 
erros sejam encontrados 
mais rapidamente, evitan-
do crises de produção ou 
processos.

Além disso, na Prime 
Control os clientes relatam 
que, em média, a ocorrên-
cia de Rollbacks cai de 33% 
para 10%. Isso interfere 
de forma direta e positiva 
nos gastos das empresas 
que reduzem a carga de 
retrabalho, economizando 
tempo e aumentando a 
produtividade das equipes.

De forma geral, o teste de 
software tem como objeti-
vo garantir a qualidade do 
sistema. Além de auxiliar 
o alinhamento de expec-
tativas iniciais com o que 
está sendo produzido, os 
testes de software são res-
ponsáveis pela localização 
de problemas, detecção 
de imperfeições de design 
e estabilidade do sistema, 
diminuindo significativa-
mente potenciais riscos 
nas operações dos mais 
variados setores.

(*) - É Chief Revenue Officer da Prime 
Control (www.primecontrol.com.br).

Roberto de Carvalho (*)

Pelas estimativas da Receita, 60% das 
declarações terão restituição de imposto.

Os contribuintes já podem baixar o pro-
grama de preenchimento e de entrega da 
declaração do Imposto de Renda Pessoa 
Física 2021 (ano-base 2020). O programa 
para computador está disponível na página 
da Receita Federal na internet. O prazo de 
entrega começa na próxima segunda-feira 
(1º), e irá até 30 de abril. Neste ano, o Fisco 
espera receber até 32.619.749 declarações. 
No ano passado, foram enviadas 31.980.146 
declarações.

Pelas estimativas da Receita, 60% das 
declarações terão restituição de impos-
to, 21% não terão imposto a pagar nem 
a restituir e 19% terão imposto a pagar. 
Assim como no ano passado, serão pagos 
cinco lotes de restituição. Os reembolsos 
serão distribuídos nas seguintes datas: 31 
de maio, 30 de junho, 30 de julho, 31 de 
agosto e 30 de setembro.

As regras para a entrega da declaração do 
Imposto de Renda foram divulgadas pela 
Receita. Entre as principais novidades, 
está a obrigatoriedade de declarar o auxí-
lio emergencial para quem recebeu mais 
de R$ 22.847,76 em outros rendimentos 
tributáveis e a criação de três campos na 

Trata-se da primeira alta depois de quatro quedas consecutivas.

Essa foi a primeira 
alta depois de quatro 
quedas consecutivas 

do indicador. Empresários 
de três dos seis principais 
segmentos do comércio 
aumentaram sua confiança. 

O Índice de Expectativas, 
que mede a confiança no futu-
ro, cresceu 3,8 pontos e atingiu 
95,9 pontos, maior valor desde 
fevereiro do ano passado, últi-
mo mês antes da pandemia. O 
Índice de Situação Atual, que 
mede a confiança no momen-
to presente, no entanto, caiu 
3,5 pontos, para 86,5 pontos, 
menor nível desde junho de 
2020 (82,0 pontos).

Edital visa retomar 
obras de Angra 3

A Eletronuclear lançou 
edital de licitação da empre-
sa que retomará as obras da 
usina nuclear Angra 3, no Rio 
de Janeiro. A construção da 
usina está paralisada desde 
2015, com 65% das obras 
concluídas e R$ 7,8 bilhões 
gastos, de acordo com a 
estatal de energia nuclear. 
Para os 35% dos serviços 
restantes serão realizados 
dois processos licitatórios 
diferentes. Neste primeiro 
momento, será escolhida uma 
empresa para fazer a monta-
gem eletromecânica da usina 
e adiantar alguns serviços de 
obras civis.

Essa empresa deve ser 
selecionada em abril e os 
serviços devem começar 
em outubro. O objetivo é 
adiantar o serviço enquanto 
o segundo processo, para 
escolher a empresa que ficará 
responsável por empreender 
a obra global e concluir a 
construção, é preparado. O 
segundo processo licitatório 
só deve ser concluído no se-
gundo semestre de 2022. A 
previsão da Eletronuclear é 
colocar a usina em operação 
em novembro de 2026. 

O custo total da construção 
deve ficar em R$ 15 bilhões. 
Atualmente o complexo nu-
clear de Angra dos Reis, no sul 
fluminense, conta com duas 
usinas, que produzem juntas 
cerca e 1.800 megawatts. An-
gra 3 terá capacidade de pro-
duzir 1.400 megawatts (ABr).

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos 
de aluguel, registrou infla-
ção de 2,53% em fevereiro 
deste ano. Em janeiro, a taxa 
ficou em 2,58%. Segundo a 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), com o resultado, o 
índice acumula taxas de in-

flação de 5,17% no ano e de 
28,94% em 12 meses.

O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo, que mede 
o atacado, teve inflação de 
3,28% em fevereiro, um 
pouco abaixo dos 3,38% de 
janeiro. Segundo a FGV, o 
Índice de Preços ao Consu-
midor, que mede o varejo, 

também apresentou recuo 
na taxa de inflação, ao passar 
de 0,41% em janeiro para 
0,35% em fevereiro.

O Índice Nacional de Custo 
da Construção foi o único dos 
subíndices que teve alta na 
taxa de inflação de janeiro para 
fevereiro, ao passar de 0,93% 
para 1,07% no período (ABr).
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Confiança do comércio tem leve 
alta em fevereiro, informa FGV

O Índice de Confiança do Comércio, calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), subiu 0,2 ponto de 
janeiro para fevereiro e chegou a 91 pontos, em uma escala que vai de zero a 200 pontos

uma melhora nas expecta-
tivas, mas que podem ser 
interpretadas como redução 
do pessimismo, dado que o 
índice ainda está abaixo do 
nível neutro de 100 pontos”, 
explica o pesquisador da 
FGV Rodolpho Tobler.

Tobler acrescenta que o 
cenário neste início do ano 
“não é muito animador para 
o setor, mas expectativas 
sobre novos programas de 
auxílio do governo, avanço 
da vacinação e melhora na 
confiança do consumidor 
podem contribuir para recu-
peração das vendas ao longo 
do ano” (ABr).

“Ainda é preciso cautela 
na análise do resultado, 
pois os empresários do se-

tor avaliam piora no ritmo 
de vendas pelo quinto mês 
seguido. Por outro lado, há 

Contribuinte já pode baixar 
programa da declaração do IR

ficha “Bens e direitos”, para o contribuin-
te informar criptomoedas e outros ativos 
eletrônicos.

Hoje (26) é o último dia para as empresas, 
os bancos, as demais instituições financei-
ras e os planos de saúde a fornecerem os 
comprovantes de rendimentos. O contri-
buinte, no entanto, pode adiantar o trabalho 
e juntar documentos como contracheques 
e recibos, no caso de rendimentos, e notas 
fiscais, usadas para comprovar deduções 
(ABr).

IGP-M acumula inflação de 28,94% em 12 meses



Folha de pagamento 
na nuvem: 

agilidade e segurança 

A digitalização de 
processos já é uma 
realidade na gestão de 
pessoas

Muitas empresas 
que não se sentiam 
prontas e posterga-

vam essa decisão se viram 
obrigadas a acelerar a trans-
formação digital e aderir 
à tecnologia para garantir 
a eficiência de seus negó-
cios, em meio a uma crise 
de saúde sem precedentes 
na história recente. Diante 
disso, uma discussão é per-
tinente: a gestão da folha de 
pagamento. Essa atividade 
corriqueira e fundamental 
para a área não precisa mais 
de contato pessoal para ser 
eficiente. 

Pelo contrário, a tec-
nologia permite, inclusi-
ve, um acompanhamento 
detalhado das mudanças 
na legislação trabalhista, 
minimizando eventuais 
erros por falta de adequa-
ção. Mas, então, com esses 
benefícios, o que falta para 
as empresas adotarem uma 
gestão remota da folha de 
pagamento? A pandemia 
nos mostrou que processos 
digitais bem estabelecidos 
são essenciais para o bom 
funcionamento das orga-
nizações, independente 
do local onde a força de 
trabalho esteja cumprindo 
suas atividades. 

Destaco algumas vanta-
gens que podem ajudar as 
empresas a aderir à nuvem 
para gerir a sua folha de 
salários. Primeiramente, 
a escalabilidade, pois, as 
companhias reduzem as 
preocupações com infra-
estrutura de TI ou com 
o dimensionamento de 
possíveis ampliações e 
diminuições na demanda 
desses recursos. A respon-
sabilidade de hospedagem 
é do fornecedor, tornando 
o processo mais simples.

Com isso, os executivos 
podem concentrar seus 
esforços no core business 
da organização.

A disponibilidade é outro 
ponto a se considerar, já 
que os aplicativos na nuvem 
podem ser acessados via 

internet, a qualquer hora, 
em qualquer lugar e a partir 
de múltiplas plataformas. 
Isso facilita o trabalho do 
RH, principalmente das 
empresas que adotaram o 
home office durante a pan-
demia – também daquelas 
que sentiram os benefícios 
e pretendem implementar 
modelos mistos de trabalho 
remoto. Afinal, não será ne-
cessário estar no escritório 
para fazer os ajustes na folha 
de pagamento ou em outros 
subsistemas de gestão de 
pessoas. 

Além disso, as atualiza-
ções e instalações são muito 
práticas. Esses procedi-
mentos são assumidos pelo 
fornecedor, que também 
se encarrega de realizar 
eventuais customizações e 
outros códigos necessários 
ao funcionamento de seus 
aplicativos, garantindo o 
uso das versões mais recen-
tes. Isso evita interrupções 
prolongadas de uso, que 
atrapalhavam nossas roti-
nas diárias na empresa. A 
segurança é outro ponto im-
portante e ganha ainda mais 
relevância. Certamente, é 
uma das principais preocu-
pações quando falamos de 
soluções nuvem. 

Sabendo disso, a indústria 
de TI atua no desenvolvi-
mento de técnicas avança-
das de controle de acesso e 
de verificação de identidade 
de usuários, como utiliza-
ção de senhas exclusivas e 
criptografadas, que devem 
obedecer a uma série de 
requisitos: configuração de 
permissão de funcionali-
dades, ações e visibilidade 
por usuário; criptografia de 
dados; dentre outras. 

Importante reforçar que, 
ao ter uma solução de folha 
de pagamento nuvem com 
um parceiro de confiança, 
as empresas passarão por 
esse momento de digitali-
zação acelerada com maior 
tranquilidade. Para finalizar, 
um convite à reflexão: sua 
empresa já aproveita todos 
esses benefícios que a folha 
de pagamento nuvem pode 
oferecer? 

(*) - É Vice-Presidente da 
LG lugar de gente.

Marcello Porto (*)
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Facebook chegou a bloquear conteúdo jornalístico durante 
debates da nova legislação.

A Austrália aprovou on-
tem (25) a lei que obriga as 
grandes empresas de tec-
nologia na internet a pagar 
os veículos de mídia do país 
pela publicação de conteúdo 
noticioso profissional em 
suas plataformas. Os debates 
sobre o projeto de lei se arras-
taram por três anos e Google 
e Facebook foram contra a 
medida desde o início. 

No entanto, no fim do ano 
passado, o primeiro cedeu e 
fechou acordos com os gran-
des grupos de mídia australia-
nos para fazer o pagamento. 
Já a rede de Mark Zuckerberg 
chegou a bloquear a página 
de todas as emissoras, jornais 
e sites jornalísticos no país 
no dia 18 de fevereiro para 

protestar contra a medida.
Porém, na última terça-fei-

ra (23), após um acordo com 
o governo australiano, a pla-
taforma também informou 
que pagará pelo conteúdo 
de empresas selecionadas 
por ela. Para “acalmar” as big 
techs, o governo adicionou 
emendas ao projeto de lei 
para garantir mais clareza 
sobre o código de conduta 
que deve ser adotado.

A legislação australiana é 
inédita no mundo e é consi-
derada um teste sobre um 
controle maior das empre-
sas de tecnologia. Diversos 
outros países já debatem 
formas semelhantes de co-
brança, incluindo a União 
Europeia. (ANSA).

A Lei de Proteção de Dados (LGPD) foi sancionada em 
2018, e programada para entrar em vigor em 2020. Com 
a pandemia, foi adiada para maio próximo. Segundo o le-
vantamento feito pela Deloitte, apenas 38% das empresas 
estão preparadas para as adequações exigidas pela nova 
legislação. 46% declara estar parcialmente preparada e 
16% admitem não estarem realmente preparadas. As novas 
adequações determinadas pela lei, têm tirado o sono de 
muitos empresários. 

Muito se especula, já que estamos em um contexto 
de muita conectividade e transformação digital. Após 
o vazamento de informações confidenciais e, de como 
o Facebook utilizava os dados dos usuários, o mundo 
voltou a estabelecer regras de usabilidade destes dados, 
protegendo assim a integridade dos usuários. De acordo 
com a nova lei, entende-se por dados pessoais quaisquer 
informações que identifiquem uma pessoa, como nome, 
sobrenome, CPF, endereço, telefones, entre outros. 

Muitas empresas, principalmente no setor de comu-
nicação, utilizam estes dados para a captação de leads 
e resultados mais assertivos. Por isso, a lei ainda divide 
opiniões dentro da comunidade. “Para nós, da publicidade, 
a LGPD vem regulamentando a nossa utilização dessas 
informações, para evitar fraudes e a descredibilidade 
dos usuários. Somos a favor da Lei e estamos elaborando 
estratégias para fazer parte das empresas de publicidade 
que já estão adequadas aos parâmetros da lei”, comenta 
Leandro Rampazzo, CEO da Godiva Propaganda.

Para o especialista, a LGPD tem mais benefícios do 
que malefícios. “Toda mudança tem desafios a serem 
cumpridos, mas isso não significa que eles são impossí-
veis. Precisamos garantir a segurança . A propagação da 
internet trouxe muitos avanços e precisamos que haja 
uma regulação e uma transparência por parte de grandes 
empresas de como nossos dados são utilizados”, afirma 
o CEO ao eleger alguns tópicos para que a LGPD seja 
implementada na sua empresa: 
	 •	Educação do seu público - Promover o esclareci-

Toda mudança tem desafios a serem cumpridos, mas isso não 
significa que eles são impossíveis.

Tão importante quanto migrar para o mercado online é aderir 
às redes sociais como estratégia de marketing.

Investir em um novo ne-
gócio não é uma tarefa 
fácil e o ano de 2020 foi 

marcado por essa questão. 
Muitos resolveram abrir 

um novo negócio ou até mes-
mo migrar para o mercado 
online, já que por causa do 
distanciamento social, cau-
sado pela pandemia, muitos 
estabelecimentos físicos não 
puderam funcionar. Mas tão 
importante quanto migrar 
para o mercado online é 
aderir às redes sociais como 
estratégia de marketing, elas 
são um caminho para estar 
presente onde o público-alvo 
daquele segmento está. 

Portanto, usando a internet 
com ferramentas e com os 
recursos de maneira correta 
é possível obter muito mais 
resultado com menos custo. 

“O alcance que o empreen-
dedor pode ter é muito maior, 
afinal, é possível segmentar 
e alcançar grupos de pessoas 
específicas com anúncios e, 
também, é possível dar mais 
visibilidade a sua marca 
sendo presente nas redes 
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Qual a importância das redes sociais 
na digitalização das empresas? 

O mundo digital está cada dia mais imerso na sociedade. As novas tecnologias trazem mais praticidade 
e comodidade para todos os usuários e, para os empreendedores, não é diferente

o perfil nesses canais, é ne-
cessário agregar conteúdos 
para os seguidores, consu-
midores e outros usuários. 
Para isso, é importante ter 
um planejamento para fazer 
uma boa gestão das redes. Só 
postar foto dos produtos, por 
exemplo, não é suficiente. 
Para uma boa estratégia 
de marketing é preciso que 
você engaje seu público-alvo 
e responda aos comentários 
e directs em até 24h.”, acres-
centa o CEO. 

Além desses pontos des-
tacados, uma das grandes 
vantagens de usar a inter-
net a favor do negócio, é a 
possibilidade de analisar os 
resultados, público e nicho 
da empresa com mais facili-
dade. Assim, o empreende-
dor acerta cada vez mais nas 
tomadas de decisões impac-
tando direta e positivamente 
o seu negócio. E a internet 
também pode ajudar a tomar 
decisões para sua loja física, 
caso exista. - Fonte e outras 
informações: (https://etus.
com.br/).

sociais. Nesse sentido, você 
vai alcançar mais pessoas e 
gastar menos do que gastaria 
se tivesse que alcançá-las 
sem usar a internet”, explica 
André Patrocínio, CEO e co-
fundador da Etus. 

O Brasil é responsável por 
10% do tempo gasto nas mí-
dias em todo o mundo, fican-
do em segundo lugar, atrás 
apenas dos Estados Unidos, 
de acordo com a ComScore. 
Por isso, ao ter perfis das 
empresas nas redes sociais, 
postando conteúdos que 

possam agregar ao cliente, 
é possível melhorar muito 
o relacionamento com ele. 

Assim, faz com que o usu-
ário lembre-se do negócio 
e opte por comprar ou até 
mesmo indicar para outras 
pessoas. A gama de redes 
sociais é enorme, é possí-
vel estudar e alinhar quais 
os principais propósitos 
daquele negócio e assim 
escolher a melhor mídia para 
divulgação. 

“O empreendedor precisa 
saber que não basta só criar 

Austrália aprova lei que obriga 
big techs a pagar por conteúdo

EPA

Empresas ainda não estão adequadas 
à LGPD a menos de 3 meses do início

mento a toda a comunidade e seus clientes sobre os 
benefícios da Lei (Utilize as suas redes sociais e o seu 
site para este fim); 

	 •	Revisão de contratos - Reavaliar os contratos com 
os seus parceiros e fornecedores e verificar se há algo 
que não está de acordo com as exigências da nova lei; 

	 •	Capacitação da sua equipe - Atualizar os funcio-
nários sobre as práticas desenvolvidas na agência/
empresa. Termos de confidencialidade ou de com-
promisso no manuseio das informações de terceiros.
Leia sobre a lei, e se tiver alguma dúvida busque um 
escritório de advocacia. Repasse o conhecimento aos 
seus colaboradores! 

	 •	Permissão de acessos - Restrinja a permissão de 
acessos à profissionais corretos e garantidos em con-
trato das suas responsabilidades. 

	 •	Transparência no uso - Tenha o uso linear e trans-
parente das informações coletadas de consumidores. 
Lembre-se: não precisamos deter o conhecimento de 
tudo, busque um advogado e esclareça as suas dúvidas 
para aplicar a lei antes do próxcimo mês de maio. - Fonte 
e outras informações (www.godivapropaganda.com.br).

Eduardo Missaka (*)

É inegável que 2020 foi um ano desafia-
dor para os pequenos e médios negócios 
brasileiros. 

Apenas no primeiro semestre, o Brasil 
testemunhou o desaparecimento de mais 
de 716 mil pequenos negócios, categoria 
que corresponde a mais de 51% dos em-
pregos formais em nosso país segundo 
dados do IBGE. Diante desse cenário 
assustador, a pergunta que surge em 
conversas com gestores de empresas e 
empreendedores é inevitavelmente a se-
guinte: qual é o caminho para a criação de 
organizações mais resilientes para 2021? 

Uma das respostas mais comuns que 
escuto é que a tecnologia seria uma es-
pécie de panacéia que solucionaria todos 
os problemas das organizações no futuro, 
substituindo processos físicos por digitais 
(digitalização) ou mesmo reformulando 
empresas inteiras a partir do processo de 
transformação digital. Bastaria investir em 
tecnologia. Parece simples, não? Embora 
o raciocínio esteja correto, acredito que 
faltam nessa resposta algumas conside-
rações importantes. 

Em primeiro lugar, a tecnologia por si só 
não deveria ser um fim e sim um meio. Não 

se investe em um novo projeto de software 
ou de digitalização simplesmente porque 
“é necessário” e existe um orçamento para 
isso. A forma de pensar mais adequeada 
seria que o investimento é preciso pois 
traz resiliência no modelo de negócio, atrai 
novos clientes ou melhora a experiência 
de stakeholders internos e externos. 

Não é coincidência, inclusive, que esses 
pontos são os mesmos citados pelo artigo 
“Digital Transformation: a Roadmap for 
Billion-Dollar Organizations” da Cap-
gemini e do MIT como base para uma 
transformação digital de sucesso. 

O processo de utilizar a tecnologia para 
melhorar a operação do seu negócio tam-
bém não surge da noite para o dia. Cases de 
sucesso são frutos de estratégias pensadas 
a longo prazo para antecipar problemas 
antes deles surgirem e aproveitar opor-
tunidades pouco exploradas no mercado. 
Pequenos negócios que já tinham uma 
estratégia e um bom fornecedor de tec-
nologia acabaram superando com maior 
facilidade os desafios e aproveitando 
melhor as possibilidades que surgiram 
da COVID19. 

Ainda no assunto de prevenir crises, 
outro ponto particularmente importante 
e, em geral, pouco citado é a capacidade 

de uma equipe em lidar com mudanças 
vindas do ambiente externo ao negócio. 
Em tom quase profético, os autores que 
trabalham com a ideia de um mundo cada 
vez mais “VUCA” (volátil, incerto, com-
plexo e ambíguo) tiveram todas as suas 
teses confirmadas de uma só vez com a 
chegada da pandemia. 

Projetos que originalmente teriam 
meses de duração precisaram ser im-
plementados em dias, e processos que 
funcionavam bem há anos tornaram-se 
obsoletos de repente. Um cenário difícil 
para o qual nenhuma organização estava 
plenamente preparada, mas que algumas 
equipes souberam contornar com sua 
flexibilidade e agilidade. 

Infelizmente ainda teremos um longo 
caminho até superarmos os efeitos econô-
micos e sociais advindos dessa pandemia. 
E mesmo que sejamos otimistas e que 
2021 traga mais notícias sobre vacinas, 
tratamentos e melhoras na economia não 
há como saber quando surgirá a próxima 
crise. 

Por isso, acredito que vale a reflexão: 
sua organização já está preparada para o 
próximo desafio? 

(*) - É CEO da Espresso Labs.

Tempos difíceis criam organizações mais resilientes



O que fazer quando 
os valores estão 

adormecidos

Hoje, as pessoas 
vivem uma espécie 
de sonambulismo 
em relação aos 
seus valores, 
desconectando-se cada 
vez mais deles

Quando não conhe-
cemos os nossos 
valores ou não os res-

peitamos, nos submetemos 
a situações a contragosto 
daquilo que de fato é im-
portante para nós. Isso nos 
leva à autodestruição, ou 
seja, ficamos depressivos, 
ansiosos e doentes. 

Os valores definem a 
forma como enxergamos o 
mundo e estão diretamente 
relacionados à maneira com 
a qual nos relacionamos 
com as outras pessoas. Eles 
motivam as nossas ações. 

Temos à disposição dife-
rentes veículos para viver-
mos os nossos valores, como 
na família (que pode estar 
relacionada com os valores 
respeito, amor, segurança, 
acolhimento), no trabalho 
(estabilidade, crescimento, 
segurança), na religião (fé, 
espiritualidade, amor), no 
casamento (parceria, res-
peito, amor), entre muitos 
outros. No entanto, hoje 
vivemos tão no automático 
que não conseguimos iden-
tificar quais são os nossos 
valores, ou seja, o que real-
mente nos importa. 

Por exemplo, o valor do 
seu marido pode ser varie-
dade, ele gosta de mudar 
de emprego, de casa, de 
viajar. O seu é a estabilidade. 
A partir do momento que 
você conhece e entende o 
valor dele e ele o seu, é mais 
fácil estabelecer limites e 
conviver em harmonia. No 
entanto, sem essa consciên-
cia, o comum é que a relação 
entre em conflito de valores. 

Se o seu valor principal 
é o respeito, por exemplo, 
mas vive numa relação em 
que a outra pessoa não 
tem esse valor e tampouco 
tem consciência do quanto 
você valoriza o respeito, 
certamente você vivenciará 
eventos nos quais se sentirá 
desrespeitada, só que não 
poderá se esquivar da res-
ponsabilidade, é você quem 
está se permitindo conti-
nuar nesse relacionamento 
em detrimento daquilo que 
valoriza. E com o tempo essa 
situação acaba minando 
suas energias.

Existem pessoas que têm 
uma tremenda dificuldade 
de relacionamento por não 
conhecer seus valores e por 
isso, ainda não conseguiram 
se conectar com outras 
que tenham valores seme-
lhantes, ou ao menos que 
possam falar abertamente 
sobre os valores de cada 
um. O valor é a única coisa 
que separa as pessoas, que 
segrega. Pedir demissão 
de uma empresa, divórcio 
por não estar feliz ou não 
se relacionar bem com os 
pais. Todos esses eventos 

podem ser uma questão de 
conflito de valor. 

Quanto mais você se des-
conecta dos seus valores, 
mais você fica à mercê des-
ses conflitos. No trabalho, 
por exemplo, você se sente 
mal, fala que não gosta do 
chefe, ou do modo de gestão 
da empresa, apenas porque 
seu valor não bate com o da 
empresa. Se você prioriza 
a estabilidade e a empresa 
o crescimento, existe um 
conflito de valor que em 
algum momento poderá vir 
à tona, gerando um descon-
tentamento.

Ou ainda, vamos supor 
que sua empresa visa o 
crescimento e o risco, mas 
você percebeu que valoriza 
a estabilidade e a segurança, 
que nunca quis mudar de 
casa, de carro, não gosta de 
mudanças radicais, ou seja, 
seus valores simplesmente 
não estão conectados com 
os dessa empresa. O auto-
conhecimento é o caminho 
para entender quais são 
os seus principais valores. 
Quanto mais você age de 
acordo com os seus prin-
cípios, mais vive feliz e sua 
autoestima aumenta. 

Supondo que eu preze o 
respeito, o amor e a paz e 
busco por meio de veícu-
los como família, trabalho 
e casamento viver esses 
valores, automaticamente 
minha autoestima vai se 
elevar. Mas como descobrir 
o seu valor? É um exercício 
de olhar para dentro de si e 
pensar o que é importante 
para você. Quais são os 
sentimentos que o trabalho, 
a família, o relacionamento, 
dinheiro, as relações huma-
nas despertam em você? 
Vale lembrar que valores são 
estados emocionais, senti-
mentos, por isso dizemos 
que família é um veículo e 
não um valor.

Outro alerta é que po-
demos confundir o valor 
do outro com o nosso. Isso 
significa que quando não co-
nheço meus valores,  posso 
achar que o valor do meu 
pai ou do meu marido é o 
mesmo que o meu e vivo em 
função disso. Mas isso não 
é bom. Descubra e viva os 
seus valores. A regra para 
viver o seu valor deve estar 
em você e não no outro. Eu 
vivo o respeito quando eu 
me respeito. Vivo o amor 
quando eu me amo. Não 
posso esperar ser amada 
quando a outra pessoa esti-
ver disponível para me amar 
para então viver o meu valor.

Por fim, não podemos 
continuar mais vivendo nas 
sombras dos nossos valores. 
Vamos acordar desse sono 
profundo, dessa vida no 
automático, vamos resgatar 
o que de fato valorizamos, 
levando ao mundo mais 
harmonia e mais felicidade.

(*) - É treinadora comportamental, 
Master Coach especialista em 

Psicologia Positiva, Neurocientista e 
CEO da Ato Solutions, 

empresa especializada em 
Consultoria, Treinamento e 
Desenvolvimento Humano.

Karin Panes (*)
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Aos 15/1/21, às 10hs, na sede social. Na totalidade dos membros da Diretoria, tendo sido a Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek para
secretariar. Aprovaram por unanimidade: (i) o encerramento da fi lial no Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Rio Branco, 12, 17º andar Sala
1701, Centro, CEP: 20.090-000, CNPJ/MF nº 05.401.842/0008-45 e NIRE nº 33.9.0140375-7, autorizando que sejam adotadas todas
as providências necessárias perante os órgãos públicos competentes para implementação. Nada mais, foi lida, aprovada e assinada por
todos. Assinaturas: Presidente da Mesa Ryo Miyajima. Secretário da Mesa, Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. JUCESP nº 100.200/21-
7, em 10/2/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Não faz sentido o reajuste de aluguel aumentar quase 25% 
em um ano enquanto, no mesmo período, a inflação tenha 

registrado uma alta de 4,5%.

É uma diferença expres-
siva de 18,62 pontos 
percentuais em dois 

indicadores que, no limite, 
têm a função semelhante 
de medir a inflação no país, 
mas que se torna ainda mais 
problemática levando em 
conta que se tratam também 
de indexadores importantes 
da economia brasileira.

Por isso, a FecomercioSP 
tem questionado, desde 
1980, a utilização indis-
criminada do IGP como 
um indexador preciso de 
reajustes em contratos e 
como medidor da inflação. 
Ele não reflete a realidade 
dos custos e dos preços de 
muitas transações econômi-
cas e acaba influenciando 
negativamente no próprio 
processo inflacionário. O 
IGP é, na verdade, a compo-
sição de três indicadores: o 
IPA [preços por atacado], o 
IPC [preços ao consumidor] 
e o INCC [preços da cons-
trução civil] que possuem 
ponderações diferentes no 
cálculo. 

O IPA representa 60% do 
índice, o IPC, 30% e o INCC, 
enfim, 10%. Essa caracterís-
tica, por si só, já atesta que 
o IGP como um indicador da 
inflação nem sempre espe-

Se a pandemia revelou uma coisa sobre a indústria pet é que o 
segmento é resiliente e se encontra em rápida expansão. Mesmo 
tendo que enfrentar uma recessão econômica, o mercado pet 
arrecadou mundialmente US $ 232,3 bilhões, apresentando 
um crescimento de 6,1%, segundo estimativa da Global Market 
Insights. E a expectativa é de que o setor alcance uma receita 
de US $350,3 bilhões em 2027.

De acordo com o relatório, o crescimento nos próximos anos 
ocorrerá por conta da expansão de tecnologias inteligentes, 
como coleiras GPS para os animais, câmeras, alimentadores 
automáticos e outros dispositivos inteligentes que tornam a vida 
dos tutores mais fácil. Contudo, a falta de conscientização sobre 
esses serviços nos países emergentes pode trazer empecilhos 
para a expansão do mercado.

O número crescente de tutores de animais de estimação, o 
aumento da conscientização sobre saúde veterinária e a mudança 
das tendências demográficas em todo o país também contribui-
rão para a expansão do mercado. Cerca de 53% dos domicílios 
brasileiros contam com cães ou gatos, segundo a pesquisa Radar 
Pet 2020, realizada pela Comissão de Animais de Companhia 
(Comac). No total, são mais de 37 milhões de pets no Brasil. 
Há uma média de 1,72 cães e 2,01 gatos por lares brasileiros.

Os gatos, em geral, são os pets de entrada (o primeiro contato 
de pessoas com os animais de companhia) e contam com um 
crescimento três vezes maior do que os cães dentro do Brasil. 
As estimativas da Comac apontam que a população total de cães 
e gatos no país deve chegar a cerca de 101 milhões de animais 
até 2030. Outro fator que tem impulsionado o setor pet são os 
alimentos, rações e petiscos. 

Os tutores estão cada vez mais preocupados com a alimentação 
de seus animais e conscientes dos impactos que eles têm na 
saúde do pet. Por conta disso, a maioria está disposta a pagar 
mais por alimentos que atendam às necessidades alimentares 
de seus animais de estimação. Os brasileiros gastam por mês 

O crescimento nos próximos anos ocorrerá por conta da 
expansão de tecnologias inteligentes.
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Por que o IGP-M nem sempre é 
um indexador adequado?

A disparidade é evidente: em 2020, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) terminou 
em alta de 4,52%, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou aumento de 23,14%.

assim, sujeito ao indexador, 
há pelo menos quatro fatores 
negativos: além da média 
muito superior aos demais 
indicadores. 

Há ainda a vulnerabilidade 
perante qualquer alta do 
dólar, o benefício expressivo 
concedido ao proprietário 
com um indexador tão alto 
e, enfim, a injustiça de pa-
gar por um contrato cujos 
reajustes são dobrados, já 
que a composição do IGP 
faz com que, muitas vezes, 
um aumento de preço seja 
computado duas vezes: no 
IPA e no IPC que o compõe.

A orientação da Fecomer-
cioSP diante do exposto é 
que, antes de assinar qual-
quer contrato que tenha cor-
reção pelo IGP (ou até outro 
índice), como aluguéis, por 
exemplo, os empresários 
analisem as condições da 
empresa e do setor como 
um todo. Assim, ele pode, 
apesar de seguir sujeito ao 
indexador, planejar com an-
tecedência custos e receitas. 
Há, ainda, a possibilidade 
de estabelecer relações tais 
como a Federação entende 
serem as melhores: isto 
é, uma negociação direta 
entre as partes (AI/Feco-
mercioSP).

lha a realidade do mercado 
interno, o que se agrava se 
levarmos em conta que ele 
agrega preços praticados 
em setores muito distintos, 
como o atacado, o varejo e os 
materiais para construção. 
A entidade defende que 
outros indicadores sejam 
adotados para aferir os pre-
ços praticados em diferentes 
realidades. 

Também entende que os 
reajustes contratuais de 
aluguéis, que hoje depen-
dem da correção imprecisa 
do IGP-M, deveriam ser 
feitos considerando antes a 
negociação entre as partes, 
tornando essas relações 
econômicas mais justas, 
transparentes e flexíveis. 

Para a Federação não faz 
sentido que o indexador 
usado preferencialmente 
para os reajustes de aluguel 
no país e um dos principais 
parâmetros para muitos 
outros contratos tenha 
aumentado quase 25% 
em um ano enquanto, no 
mesmo período, a inflação 
tenha registrado uma alta 
de 4,5%. 

O ideal é que se use um ín-
dice que reflita, com a maior 
precisão possível, a realida-
de do contexto econômico 
em que ele se aplica, e não 
que se descole totalmente 
dele – como parece ser o 
IGP hoje e em outros mo-
mentos de crise. Para quem 
é locatário de um imóvel e, 

Mercado pet é resiliente 
e se encontra em rápida expansão

cerca de R$ 102 com a alimentação de cães e R$ 69,40 com 
comida para gatos. 

Além disso, os tutores mais jovens estão dispostos a desem-
bolsar um valor mais alto para adquirir produtos que sejam 
sustentáveis, não agridam o meio ambiente e sejam saudáveis 
para os pets. No Brasil, as gerações Y e Z, de pessoas entre 16 
e 39 anos, correspondem a 74% dos tutores, de acordo com a 
pesquisa da Comac. Isso demonstra as preferências da maior 
parte dos responsáveis. Cada vez mais, os brasileiros estão 
criando laços afetivos com seus pets.

A maioria enxerga os animais como um filho ou membro da 
família, tendo a saúde dos animais de companhia como tão impor-
tantes quanto das demais pessoas. Esse comportamento condiz 
com a expectativa de que aumente o investimento dos tutores 
no bem-estar dos animais, potencializando o crescimento do 
mercado pet. Fonte e outras informações: (www.sindan.org.br). 

Paulo Hansted (*)

Na indústria das smart cities, há um 
ramo focado na interatividade nos grandes 
centros urbanos. 

Cidades interativas que propõe uma 
relação ainda mais próxima com a sua 
população. Enquanto o conceito smart 
cities diz respeito à tecnologia aplicada à 
infraestrutura (trânsito, energia, constru-
ções mais sustentáveis, segurança, entre 
outros), as cidades interativas focam na 
relação das pessoas com o espaço urba-
no, colocando o ser humano em primeiro 
lugar. Os próximos anos, motivados pela 
pandemia que paralisou as nossas vidas, 
serão de muita reflexão sobre os nossos 
valores e sobre o nosso papel na sociedade. 

A incerteza e a instabilidade nos obriga-
ram a fazer uma revisão na relação com tudo 
o que dá sentido às nossas vidas.  Pessoas, 
trabalho, o que nos faz feliz ou não, e até 
mesmo a cidade em que vivemos. Anali-
sando todos esses aspectos, dos conceitos 
relacionados às cidades interativas até o 
nosso papel social, chegamos aos alicerces 
que irão nortear nossa vida em grandes 
centros urbanos no pós-pandemia. 

Uma coisa é certa: a tecnologia será 
protagonista dessas evoluções e a impor-
tância de humanizá-la será essencial para 
reinventar a relação das pessoas com o am-

biente urbano. Estimular o reencontro no 
mundo real, a recuperação da autoestima, 
a descoberta de coisas que sempre estive-
ram ali, mas nunca demos muito valor, e 
por consequência disso tudo, a retomada 
do comércio, economia e prosperidade de 
forma socialmente mais responsável. 
 1) Tempo/Conveniência: as experi-

ências trazidas pela pandemia mos-
tram que as pessoas estão buscando 
ganhar tempo. A conveniência vai 
ganhar um valor muito forte. As 
pessoas estarão dispostas a pagar 
mais por coisas que as fazem ganhar 
tempo para usá-lo, seja de forma 
mais produtiva ou no que dá mais 
sentido às suas vidas. Os aplicativos 
de delivery, por exemplo, chegaram 
para ficar.

 2) Raízes/Pertencimento: a pande-
mia mudou a relação com as nossas 
raízes. A cabeça estava sempre 
pensando no amanhã, no que eu 
podia fazer mais. Desde então, houve 
valorização de negócios locais, mais 
conexão com os vizinhos e ampliação 
do sentimento de pertencimento ao 
bairro ou à origem.

 3) Esperança/Solidariedade: muitas 
pessoas adotaram espírito solidário, 
tentando ajudar mais, ser mais par-
ticipativas na sociedade. Nós perce-

bemos que nossa atitude implica em 
tudo aquilo que nos cerca.

 4) Humanidade: houve disposição 
para usar a tecnologia como um 
mecanismo para valorizar as cone-
xões humanas, resgatando amigos/
pessoas que não eram procuradas 
há anos, além de uma tentativa de 
ter mais tempo com a família ou 
amigos.

 5) Casa: o ambiente onde nós estamos 
ganhou um valor sem precedentes. 
Houve uma reorganização maior da 
percepção da casa em função do 
home office, já que as pessoas estão 
passando mais tempo em suas casas. 
A percepção de valor, de segurança 
e de importância destes espaços se 
ampliou. É meu lugar de abrigo, mas 
também onde trabalho.

 6) Felicidade: as pessoas passaram a 
buscar aquilo que faz sentido para 
suas próprias vidas. Tínhamos per-
dido a conexão com isso. Vivíamos 
na inércia. Houve uma percepção 
de que a felicidade está em coisas 
pequenas ou próximas e haverá mais 
valorização de fatores que estavam 
esquecidos.

(*) - É CEO do MCities, startup com foco em 
inovação, comunicação e inteligência urbana 

(www.mcities.com.br).

Os pilares da vida urbana no pós-pandemia
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 26 de fevereiro de 20216

Guilherme Tavares (*)
 

Sob a ótica das empresas, as lições herdadas após a 
chegada do Coronavírus em solo nacional também 
levantam a importância de um diagnóstico profundo 

sobre a funcionalidade de métodos e sistemas de traba-
lho utilizados pelos gestores. Hoje, mais do que nunca, 
a vacina da transformação digital é a melhor maneira 
de se acompanhar as mudanças do meio e aproveitar o 
que a tecnologia tem a contribuir para as organizações.

 
Claro, apesar do aspecto de imediatismo implícito na 

analogia, existe um caminho a ser pavimentado para 
que a implementação tecnológica provoque os efeitos 
desejados. Não é uma mudança repentina, que se pode 
conduzir da noite para o dia, porém, com o planejamento 
estratégico direcionado para determinados pontos de 
atenção, essa transição ao digital apresenta todos os 
requisitos para que a empresa em questão conte com 
o auxílio da inovação em um momento extremamente 
decisivo para todos.

 
De certa forma, podemos identificar uma ampliação 

comportamental em relação ao uso da tecnologia. Esse 
gatilho, também influenciado pelo comportamento do 
cliente final, expôs a urgência para que as empresas 
se movimentem. Sem dúvida, o fenômeno tecnológico 
continuará avançando, o que impulsionará a intensidade 
da geração de dados.  

Todos os caminhos levam ao Big Data, método vol-
tado para uma melhor compreensão sobre o papel das 
informações analisadas com a jornada de compras. Essa 
é uma realidade que tende a continuar acelerando. As 
organizações, sem exceção, precisam entender como 
fazer com que seus dados sejam acionáveis, velozes e 

Com a chegada de 2021 e o avanço para a aplicação de vacinas que mobilizem uma imunização geral da população, a expectativa 
é de que o cenário empresarial acompanhe uma retomada gradual das atividades, ainda enfrentando os efeitos 

de um período extremamente atípico e inesperado para todos.

Diversidade

Por anos, a transformação digital foi apontada como um 
objetivo a ser alcançado pelas empresas, dada a impor-
tância da tecnologia como uma nova aliada estratégica. 
No entanto, muitas corporações caminhavam a passos 
vagarosos para acompanhar essa demanda e digitalizar 
seus processos, às vezes por falta de recursos, inércia, ou 
receio de realizar uma mudança tão radical nos pilares 
internos. A verdade é que uma grande quantidade de 
informações equivocadas foi disseminada entre o em-
presariado, fato que dificultou essa quebra de paradigma 
por parte de alguns gestores.

 
A pandemia da Covid-19 tem exigido um alto nível de 

adaptabilidade por parte das companhias, expondo a 
fragilidade dos que optaram, até então, por não aderir à 
tecnologia e sua aplicação prática. Se existem aprendiza-
dos originados pelo ano que passou certamente repousa 
na preponderância de se compreender a transformação 
digital como um fenômeno inadiável. É necessário com-
preendê-la e adequá-la à sua realidade empresarial. Os 
beneficiados, acima de tudo, serão as próprias pessoas.

 
A presença tecnológica, por si só, automatiza etapas 

operacionais e impulsiona a agilidade de processos 
otimizados. Mesmo assim, é necessário ir além, para 
que ocorra uma interpretação ainda mais vantajosa do 
que o componente da inovação pode trazer à empresa. 
É nesse sentido que o Business Intelligence (BI) pode 
ser utilizado. Trata-se de uma noção básica de que os 
elementos produzidos pela tecnologia devem ter um di-
recionamento analítico aliado da jornada completa dos 
dados, beneficiando o alinhamento estratégico entre os 
profissionais.

 
Com a tecnologia modificando o armazenamento, 

coleta e análise de dados, é de suma importância que 
se instale no ambiente interno uma cultura orientada à 
inteligência analítica. Isto abrange equipes preparadas 
para compreender as informações relevantes e traduzi-las 
em melhores hábitos de trabalho, relacionamentos com 
os clientes e planos estratégicos realmente assertivos. 

Nesse sentido, o investimento em treinamentos e 
capacitações torna-se cada vez mais necessário. Afinal, 
seria o conhecimento da jornada de dados o verdadeiro 
insumo da vacina da transformação digital?

 
Um dos maiores demonstrativos do suporte tecnoló-

gico, sem dúvida, é representado pelo aprimoramento 
na tomada de decisão dos profissionais. Invalidando 
qualquer perspectiva em que a máquina chegou para 
ofuscar a participação humana, essa geração de insights 
possibilitada pelo Business Intelligence oferece todos os 
artifícios necessários para que cada colaborador explore 
suas aptidões, com respaldo técnico e segurança para 
minimizar a margem de erros.

 
É cada vez mais imprescindível que melhores iniciativas 

sejam conduzidas dentro das empresas. Com o espaço 
enxuto para falhas, a tecnologia é praticamente obriga-
tória, na medida em que reflete em ações conscientes, 
seja sobre o mercado, a realidade que se enfrenta no 
momento e a relação com o público que se busca atingir. 
Em suma, esses são fatores que, indubitavelmente, jus-
tificam o entendimento de que a transformação digital 
não pode ser mais postergada pelo empresariado.

 
(*) - Especialista em Gestão Empresarial, com pós em Marketing 

e graduação em Publicidade e Propaganda, é CEO do Centro 
de Serviços Compartilhados do Grupo Toccato.

cada vez mais assertivos, em vez de apenas coletá-los 
desenfreadamente.
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Reindustrializar para o 
Brasil avançar!

Recuperar os 
empregos que foram 
perdidos antes e 
durante a pandemia é 
o grande desafio

A retomada da economia 
depende de uma série 
de fatores. A aceleração 

no ritmo da vacinação contra a 
Covid-19 vai ajudar na volta ao 
trabalho. Mas o retorno do auxílio 
emergencial, agora chamado de 
Bônus de Inclusão Produtiva 
(BIP) é necessário e urgente para 
fazer girar o motor da economia. 
Estamos lutando para que o 
benefício atinja o maior número 
possível de necessitados e não só 
30 milhões de brasileiros, como 
anuncia o governo federal.

Comprando produtos e ser-
viços, os brasileiros aquecem o 
comércio que contrata mais e 
faz mais encomendas às indús-
trias. Mas é preciso ficar atento. 
Quando a China fechou as fron-
teiras para estrangeiros há um 
ano, devido à Covid-19, fábricas 
em várias nações começaram a 
interromper a produção devido 
à falta de componentes, como 
os de eletroeletrônicos e de 
automóveis.

No Brasil, muitas indústrias 
entraram em falência, outras 
reduziram ou suspenderam 
temporariamente sua produção. 
E os reflexos ainda persistem 
com atrasos nas entregas de 
encomendas para as indústrias 
e, destas, para o comércio. Tudo 
isso vem pressionando alguns 
preços para cima, o que é muito 
perigoso para todos, ainda mais 
para os trabalhadores que sofrem 
com o desemprego e com o alto 
custo de vida.

Diante desse quadro é neces-
sário tratar da reindustrialização 
no Brasil. É preciso modernizar 
nosso parque produtivo para 
dar conta da demanda nacional, 
exportar o excedente e reduzir 
a dependência das importações. 
Esse avanço irá colocar o Brasil 
numa posição privilegiada na 
América Latina e no mundo com 
qualidade e preços competitivos 
internacionalmente e o principal, 
vai gerar emprego e renda para 
todas as faixas de trabalhadores 
em nosso país. Só assim, deixa-
remos de depender apenas da 

produção e exportação de soja, 
carne e minérios.

Para que a reindustrialização 
ocorra é necessária a elaboração 
de um projeto com envolvimento 
de todos os que fazem parte da 
cadeia produtiva. Não se trata de 
oferecer subsídios governamen-
tais ou isenções para setores que 
não oferecem contrapartida com 
geração de empregos e impostos. 
É preciso, antes de tudo, eleger 
prioridades e adotar estratégias.

Vejam que durante a pandemia 
os governos não conseguiram 
motivar as indústrias a produzi-
rem equipamentos de proteção 
individual, máscaras e respirado-
res, só para ter alguns exemplos. 
É preciso transformar crise em 
oportunidade. Li uma declaração 
do coordenador de um grupo de 
pesquisa da Fiocruz, Carlos Ga-
delha sobre o SUS, que é depen-
dente das patentes de produtos 
da saúde. O especialista disse que 
80% das patentes pertencem a 
apenas 11 países e que, todo 
ano, o Brasil gasta o equivalente 
ao orçamento total da saúde em 
produtos importados.

Essa dependência vem cres-
cendo e, pela avaliação de Ga-
delha, seria possível alavancar 
a indústria, preparando o país 
para situações de pandemia, 
gerando empregos, consumo 
interno e tecnologias nacionais, 
sendo que, neste caso, o principal 
cliente seria o próprio SUS. Este 
é apenas mais um exemplo de 
que é possível azeitar a cadeia 
produtiva nacional com ideias 
criativas e viáveis. Mas é preciso 
dar os primeiros passos, que pas-
sam por importantes reformas 
como a tributária, com a redução 
do custo Brasil. 

De acordo com a pesquisa Fo-
cus mais recente, realizada pelo 
Banco Central, a expectativa dos 
economistas é de uma contração 
de 5% da produção industrial 
em 2020, passando a um cres-
cimento de 4,78% neste ano. É 
um bom sinal, mas para garantir 
a tendência de crescimento é 
fundamental que o Brasil faça as 
reformas que o momento exige 
e tenha um Projeto Nacional de 
Reindustrialização.

(*) - É presidente da Fecomerciários, 
presidente da Confederação Nacional 

dos Trabalhadores no Comércio 
CNTC e Deputado Federal (PL/SP).

Luiz Carlos Motta (*)
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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

Os Millenials (nascidos entre 1981 e 1995) adotaram rapidamente 
as novas formas de trabalho pela facilidade de autogestão do tempo. 

“O mercado de tra-
balho caminha na 
direção de uma 

gestão mais tecnológica, o 
que demanda que os líderes 
tenham maior usabilidade 
das ferramentas tecnológicas 
para garantir um ambiente de 
troca e colaboração mesmo 
a distância”, afirma Lucas 
Padilha, gerente de RH da 
Luandre Middle.

Utilizar as ferramentas 
digitais como estratégia de 
gestão pode ampliar os re-
sultados e entregas, além de 
proporcionar uma mudança 
positiva e duradoura. Mas, 
será que todos conseguem se 
adaptar a este novo modelo? 
Para responder à pergunta, 
vamos nos concentrar nas 
faixas etárias das pessoas 
atuantes hoje no mercado. 

A Geração X, que engloba 
nascidos entre 1960 e 1980, 
é a que está há mais tempo 
no mercado de trabalho e já 
viu muitas outras mudanças, 
mas muito provavelmente 
não previu o movimento de 
deixar de realizar o trabalho 
num local determinado para 
poder realizá-lo a partir de 
sua casa.

“São profissionais, em sua 
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Como a tecnologia mudou os processos 
de gerenciamento e supervisão

Com a mudança de cenário do mercado e a ascensão do trabalho remoto, a tecnologia se mostrou uma 
forte aliada da alta gestão

também precisam de estra-
tégias claras. O importante 
na gestão de um millenial é 
dar oportunidade de apren-
dizado e desenvolvimento e 
oferecer um equilíbrio entre 
a vida pessoal e a profissional, 
questões não tão exigidas 
pela geração X que via o 
trabalho mais como parte de 
um ciclo que lhes permitia 
investir separadamente em 
sua vida pessoal”.

Para a geração Z, formada 
pelos nascidos entre 1996 
e 2010, o ambiente não é 
nenhuma novidade, pois 
já nasceram inseridos no 
ambiente digital, que foi se 
desenvolvendo ano após ano. 
Assim, uma boa caracterís-
tica a ser aproveitada desta 
geração é a facilidade para 
simplificar etapas e definir 
pontos estratégicos de oti-
mização de tarefas.

“O desafio para os gestores 
deste grupo está em se certi-
ficar de que os funcionários 
mais jovens tenham o que 
precisam para trabalhar e 
orientá-los na estruturação de 
seus dias para serem mais pro-
dutivos”, afirma Lucas. - Fonte 
e outras informações: (https://
luandre.com.br/middle/).

maioria, experientes e exi-
gentes com o próprio resul-
tado. Costumam dominar 
ferramentas usadas até hoje, 
como o Microsoft Word, Ex-
cel e Power Point, mas que 
ainda possuem uma certa 
resistência a outras inovações 
tecnológicas. Em alguns ca-
sos, até mesmo a chamadas 
por vídeo”, explica Lucas da 
Luandre Middle, que comple-
ta que são pessoas em que 
vale a pena investir, apesar de 
não terem tanta familiaridade 
com as novas ferramentas, 
em razão da sua bagagem 

profissional e de vida.
Já os Millenials (nascidos 

entre 1981 e 1995), geração 
intermediária e que  acom-
panhou as transformações 
tecnológicas, mas começou 
a experiência profissional 
nos moldes tradicionais. Pa-
dilha nota que os millenials 
adotaram rapidamente as 
novas formas de trabalho 
pela facilidade de autogestão 
do tempo. Eles são atraídos 
também por ferramentas que 
deixem o ambiente mais cola-
borativo: “gostam de usar seu 
talento para contribuir, mas 

Leo Cesar Melo (*)
 
Diferentemente do que se imagina, 

considerar a conservação ambiental 
como uma perda para a economia 
brasileira é um pensamento obsoleto. 

A fim de refletir sobre essa imagem 
errônea, há algumas causas e conse-
quências relacionando meio ambiente 
e economia que podem ser revertidas 
com boas iniciativas. No entanto, é pre-
ciso ter consciência da necessidade de 
promover essa mudança de paradigma. 

Um dos mais graves problemas é a 
incapacidade de administrar resíduos 
que, se feito de maneira incorreta, 
causam poluição do solo e das águas. 
O gerenciamento de resíduos com 
base na Economia Circular possibilita 

o reaproveitamento de materiais que 
seriam descartados, gerando economia 
ou até mesmo um novo ativo a ser 
comercializado. 

Outro exemplo, mais ligado a uma 
realidade brasileira: a redução de áre-
as preservadas do Cerrado afeta na 
regularidade das chuvas, o que traz 
como consequência uma crise hídrica. 
Dessa forma, a produção de energia 
hidrelétrica, uma das mais utilizadas 
no Brasil, cai e os preços aumentam. 
Se a energia está mais cara, acontece 
um efeito dominó em todos os preços, 
impactando na inflação e diminuindo a 
movimentação da economia. 

E não é apenas no mercado interno 
que negligenciar o meio ambiente 
causa problemas. A despreocupação 

ambiental também afeta a negociação 
entre o Brasil e outros países, pois 
muitos condicionam a compra de 
insumos brasileiros ao cumprimento 
de compromissos ambientais. O en-
fraquecimento dessas políticas pode 
acarretar redução das exportações, 
uma consequência amarga para o PIB. 

Estes são apenas alguns exemplos 
da importância de conciliar os inte-
resses econômicos aos ambientais, de 
maneira a preservar e enfrentar a crise 
ambiental e a econômica. Contudo, 
muitos outros setores também são 
afetados e causam avassalador impacto 
na economia. 

(*) - É CEO da Allonda, empresa de engenharia com 
atuação em soluções sustentáveis. 

Desenvolvimento e conservação ambiental
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Tendências do consumer 
experience que se 

estabeleceram e se manterão

No ano de 2020, os 
ventos mudaram e 
transformaram diversos 
segmentos, o que levou a 
uma rápida e dolorosa 
adaptação para 
sobreviver à pandemia

Nesse sentido, um dos 
setores que mais sentiu 
o impacto foi o varejo, 

com a imediata adaptação. 
Enquanto nós consumidores, 
estávamos acostumados à 
forma padrão de compra em 
loja física, levando o produto 
no mesmo instante, tal modelo 
foi modificado drasticamente.
Já para as marcas, a mudança 
não foi nada fácil. Muitas en-
frentaram dificuldades para 
vender e precisaram migrar 
para o online. 

Nesse cenário de mudanças 
inesperadas, os anseios e de-
sejos do consumidor mudou, 
mas não só isso: as tendências 
adotadas na pandemia segui-
rão além do ano de 2020. O 
que irá permanecer? 

Como forma de prevenção, 
as pessoas têm evitado as lojas 
físicas e estão cada vez mais 
presentes no online. De acordo 
com a pesquisa da companhia 
de consultoria EY Parthenon, 
feita no Brasil entre junho e 
julho de 2020, como consequ-
ência do fechamento do varejo, 
62% dos brasileiros visitaram 
menos lojas físicas. 

Nesse sentido, o público 
se acostumou a comprar de 
forma remota e, mesmo após 
o isolamento social, deve 
continuar a adquirir produtos 
pela internet. No Brasil, houve 
um aumento de vendas C2C 
por meio das redes sociais 
juntamente com empresas 
de logística, como o Mercado 
Livre, que ofereceram entre-
gas com maior segurança e 
praticidade. 

Ainda sobre experiências de 
compra em casa, o segmento 
de beleza criou avatares - re-
presentação de uma pessoa na 
internet- para simular a cor de 
um batom ou maquiagem no 
consumidor. O cliente con-
segue imaginar como ficaria 
o produto no sofá e conforto 
de casa. Hoje, as marcas estão 
mais preparadas para a venda 
online, o que torna os métodos 
de entrega muito mais rápidos. 

Um dos destaques é o live 
streaming shop, apresentação 
ao vivo de produtos pela inter-
net que permite ao cliente ter 
uma experiência mais próxi-
ma, incluindo a possibilidade 
de comentar e fazer perguntas, 

o que traz facilidade de compra 
com poucos cliques na tela. 
Uma das vantagens é que a 
plataforma oferece o produto 
de acordo com os gostos do 
cliente. Já para as marcas, uma 
das dicas é convidar digital 
influencers, o que torna o in-
vestimento baixo e possibilita 
marcas venderem melhor. 

A pandemia mudou o hábito 
do consumidor. A incerteza 
da qualidade de vida levou as 
pessoas a serem mais caute-
losas e a darem mais atenção 
ao bem estar da família. Por 
conta da crise de saúde gerada 
no ano anterior, a pesquisa 
citada anteriormente mostra 
também que as pessoas se 
tornaram mais cuidadosas com 
a higiene pessoal, um reflexo 
da necessidade de evitar a 
contaminação. 

Além disso, hoje as pessoas 
investem mais em produtos e 
serviços que agregam intelec-
tualmente como cursos para 
aprender um novo idioma ou 
artesanato. Os produtos em 
destaque durante a quaren-
tena foram itens para casa e 
serviços que proporcionam 
conforto, tendência que irá 
permanecer. Observamos 
esse consumo a partir das 
inovações apresentadas na 
CES (Consumer Electronics 
Show), no qual foram apre-
sentadas novidades para o 
ambiente doméstico. 

A demanda por itens so-
bre pets e plataformas de 
streaming - que se tornaram 
uma das principais opções 
de lazer - também está cres-
cendo. A pandemia também 
intensificou a relação entre 
o consumidor e as marcas. O 
Coronavírus impactou o bem 
estar e, por isso, antes de 
comprar o produto, o consu-
midor deseja conhecer o que 
as marcas estão fazendo em 
prol da sociedade. 

O isolamento social mudou 
também o ato de compra. 
No pós-pandemia, as idas às 
lojas serão uma experiência 
diferente da rotina. Por isso, 
as lojas devem estar prepara-
das para receber esse público 
que sai de casa. Contudo, os 
propósitos mudaram, e o con-
sumidor sabe muito melhor o 
que deseja. E comportamentos 
que vinham se mostrando 
lentamente, tiveram forte ace-
leração na pandemia e devem 
continuar. 

(*) - É fundadora e CEO da Wish 
International, especialista em 

inteligência de mercado, Content 
Wizard e Investor. É também Board 

Member da United Nations e do 
Woman Silicon Valley Chapter. 

Natasha de Caiado Castro (*)

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ELVIS DA SILVA EVANGELISTA, profissão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 16/06/1993, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Edilson Evangelista e de Maria da Silva Evangelista. 
A pretendente: WILIANE BELINO DOS SANTOS, profissão: operadora de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 04/12/2000, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Joseane Belino dos Santos e de Lineide Batista 
Santos.

O pretendente: LEONARDO SLOVOK SANTOS, profissão: sub gerente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1999, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Euvanio Ferreira Santos e de Luciana Slovok Santos. 
A pretendente: BRUNA NOVAIS SANTOS, profissão: tosadora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Nilson Dias Santos e de Maria Aparecida Oliveira de Novais.

O pretendente: GUILHERME OLIVEIRA NOGUEIRA, profissão: aux. de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vagner Pinto Nogueira e de Telma Oliveira 
Nogueira. A pretendente: THAINA DE MORAES SANTOS, profissão: publicitária, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudinei dos Santos e de Olivanda de Moraes 
Santos.

O pretendente: CÉSAR DE ARAUJO SOUZA, profissão: chefe de transportes de valo-
res, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1981, re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio de Souza e de Jose-
fa Maria de Araujo Souza. A pretendente: MAGALÍ ARAUJO SANTOS, profissão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdemar Alves dos Santos e de 
Maria do Socorro Araujo Santos.

O pretendente: VICTOR HENRIQUE INÁCIO DE ABREU, profissão: consultor de 
franquias, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
16/09/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joel Cordeiro de Abreu e 
de Eliana Inácio Cordeiro de Abreu. A pretendente: FRANCIELLE FREITAS DE OLIVEI-
RA, profissão: analista de expansão, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 18/12/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marco 
Antonio de Oliveira e de Helena Maria Freitas Barbosa de Oliveira.

O pretendente: BENTO CARIAS DOS SANTOS, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 21/03/1950, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Pedro José dos Santos e de Martinha Carias dos Santos. A 
pretendente: CARMOSINA EVANGELISTA SILVA, profissão: aposentada, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 24/06/1954, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Enedina Maria Silva.

O pretendente: KAICKE THULER SPÍNOLA, profissão: aux. de escritório, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Spínola de Castro dos Santos e de 
Patricia Cardoso Thuler dos Santos. A pretendente: PAULA CRISTINA DE ARAUJO, 
profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 01/03/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz de Araujo e 
de Angela Maria Miranda Araujo.

O pretendente: HUGO SILVA SALES, profissão: assistente de customer succes, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cremilton da Silva e de Sirlene Baia Sales. 
A pretendente: DANIELE TURRA, profissão: assistente de planejamento, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1994, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Daniel Turra e de Ivanilda Josefa Turra.

O pretendente: CLAYTON CUNHA DO AMARAL, profissão: técnico de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1994, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jair Carlos do Amaral e de Aubanizia 
Tavares Cunha do Amaral. A pretendente: JENNIFER VERIDIANO DOS SANTOS, pro-
fissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/10/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Reginaldo Antonio dos 
Santos e de Marilda Veridiano da Silva.

O pretendente: DIEGO VITORIANO LOPES, profissão: manipulador de laboratório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1996, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Lopes Sobrinho e de Aucineide 
Vitoriano Lopes. A pretendente: CAROLINE OTERO DOS REIS, profissão: aux. de lo-
gística, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Carlos Arlindo dos Reis e de Luciana 
Otero Pedreira dos Reis.

O pretendente: RENATO GARCIA, profissão: eletricista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/08/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Garcia Junior e de Silvana Ferreira Garcia. A pretendente: 
CRISTINA SCHNAIDE GOMES, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalida-
de: Poá, SP, data-nascimento: 23/09/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Gileno Souza Gomes e de Dorva Aparecida Schnaide Gomes.

O pretendente: ALONSO MARTINS PINHEIRO NETO, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/01/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vespasiano Martins Pinheiro e de Eladia do 
Espirito Santo. A pretendente: LIDIA QUEIROGA SANTANA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Erivaldo Laudelino Santana e de Maria Luisa 
Queiroga Marcolino.

O pretendente: ERIVALDO LAUDELINO SANTANA, profissão: cortador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Saude, BA, data-nascimento: 25/12/1954, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Flauzino Santana e de Maria Laudelina de Jesus. A 
pretendente: MARIA LUISA QUEIROGA MARCOLINO, profissão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 22/07/1965, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mario Domingos Marcolino e de 
Thereza da Rosa Queiroga Marcolino.

O pretendente: RADAMIS DE SOUZA SILVA, profissão: securitário, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Pereira da Silva e de Aurinha Batista de 
Souza Silva. A pretendente: ANA CAROLINE RODRIGUES FERREIRA, profissão: con-
tadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cirdes Rodrigues Ferreira e de Cris-
tiane Castro Ribeiro Rodrigues Ferreira.

O pretendente: EVALDO BARROS SILVA, profissão: aposentado, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Parnarama, MA, data-nascimento: 08/04/1956, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Luiz Manoel da Silva Barros e de Maria Fonseca Barros. A 
pretendente: SONIA LUCIA MIRANDA CABRAL, profissão: professora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Miguel Cabral dos Santos e de Helena Miranda de Souza.

O pretendente: RAÍ WASHINGTON FERNANDES, profissão: aux. de pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cunha, SP, data-nascimento: 09/03/1999, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Lacir Fernandes e de Benedita Germano Fernandes. 
A pretendente: RUTH RAQUEL CAETANO ALVES DOS SANTOS, profissão: estudan-
te, estado civil: solteira, naturalidade: Bertioga, SP, data-nascimento: 05/05/1999, re-
sidente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Adriano Alves dos Santos e de 
Cristine Caetano Alves dos Santos.

O pretendente: AMILCAR SOARES DA SILVA, profissão: técnico em eletrônica, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/09/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Soares da Silva e de Jandira Aparecida de 
Oliveira Silva. A pretendente: VANDA PEREIRA, profissão: manicure, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/05/1978, residente e domiciliada 
em Arujá, SP, filha de Benedito Batista Pereira e de Santina de Oliveira Ferreira Pereira.

O pretendente: ADAILTON ROCHA MARINO DE SOUSA, profissão: operador de 
empilhadeira, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/12/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antoniel Marino de Sou-
sa e de Lindinalva de Barros Rocha de Sousa. A pretendente: STEFANIE APARECIDA 
DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 04/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Carlos da 
Silva de Jesus e de Lenice Aparecida Benedito de Jesus.

O pretendente: BRUNO FERREIRA TAVARES, profissão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Aparecido Donizete Tavares e de Rosaria Ferreira da Silva Tavares. 
A pretendente: JESSICA MUNIZ BRAGA FRANÇA, profissão: autônoma, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 01/02/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Vanderley Braga França e de Angela Maria Ferreira Muniz.

O pretendente: RAUL SANTOS BARBOSA, profissão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Robson Martins Barbosa e de Gislane Souza Santos Barbosa. 
A pretendente: VAGNER DE ABREU LIMA, profissão: op.de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1989, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Dionizio Lima e de Maria Socorro de Abreu.

O pretendente: WILLIAM BAIÃO DE SOUZA, profissão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1988, residente e domiciliado 
em, filho de Norberto Fernandes de Souza e de Fatima Conceição Baião. A pretendente: 
LEILA ROBERTA GOMES DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturali-
dade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 16/06/1987, residente e domiciliada em Mogi 
das Cruzes, SP, filha de Nelson Gomes da Silva e de Maria de Fatima Gomes da Silva.

O pretendente: DANIEL MARIO NIES TRONCHUL, profissão: ajudante de mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Tronchul e de Rosemari Nies Tronchul. 
A pretendente: SANDRA ALVES VIANA, profissão: professora de ed. infantil, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1981, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Carlito Pereira Viana e de Maria das Dores Pereira Viana.

O pretendente: EURIDES JOSÉ DE SOUSA, profissão: pedreiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Primeiro de Maio, PR, data-nascimento: 14/11/1953, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco José de Sousa e de Ana Gloria Cotrim. 
A pretendente: CÉLIA MARIA DE SOUSA, profissão: aposentada, estado civil: solteira, 
naturalidade: Carangola, MG, data-nascimento: 21/08/1965, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Raimundo Isabel de Sousa e de Ana Pio de Jesus.

O pretendente: FERNANDO ALBERTO DA SILVA PIOTTO, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Laercio Piotto e de Francisca Clarinda da Silva Piotto. A pretenden-
te: JULIANA SOARES DOS SANTOS, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Augusto Domingos dos Santos e de Maira Soares Custodio Domingos dos Santos.

O pretendente: LUCAS MACHADO DE BRITO, profissão: técnico de segurança 
do trabalho, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/09/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos José de Brito e 
de Tatiana Paulina Machado. A pretendente: MILENA AMANCIO DE SOUSA, profissão: 
aux. de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 08/06/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Miguel Alves de 
Sousa e de Elisabete Rosa Amancio.

O pretendente: LUCAS SANTANA DA SILVA, profissão: aux. de elétrica automotiva, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1997, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Elias Bernardo da Silva e de Carla Raimundo Santana da Silva. 
A pretendente: CÍNTIA RAMOS DE SOUZA, profissão: aux. de escritório, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 23/12/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Eurides Pereira de Souza e de Elizabete Ramos de Araujo.

O pretendente: ISMAEL HENRIQUE DE ANDRADE, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 10/04/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Maria Raimunda de Jesus. A pretendente: ALINE NEVES 
AMBROZIO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, da-
ta-nascimento: 01/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebas-
tião Ambrozio e de Helena Tenorio Neves Ambrozio.

O pretendente: DIOGO SANTOS DE MORAES, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1995, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Osvaldo Diogo de Moraes e de Adriana Santos de 
Moraes. A pretendente: PATRICIA SOARES SOUSA, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1997, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de José Batista de Souza e de Lenilda França Soares.

O pretendente: DANILO PEREIRA DE ANDRADE, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/02/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Carlos Penteado de Andrade e de Zuleica Pereira de Andrade. 
A pretendente: ALINE KIMBERLY BRITTO, profissão: analista de e-commerce, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Marcos Aurelio Britto e de Sandra Aparecida de Oliveira Britto.

O pretendente: VALDEMIR DOS SANTOS BORGES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdivino Alves Borges e de Maria Lina Gomes 
dos Santos. A pretendente: SHEILA INACIO CAETANO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1982, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Claudio Caetano e de Francisca Monica Inacio.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Porém, não basta ape-
nas encerrar a carreira 
profissional, é preciso 

ter uma boa estabilidade 
financeira para curtir o 
descanso laboral com tran-
quilidade e segurança. Nesta 
perspectiva, o consultor 
financeiro e especialista 
em negócios, Cesar Karam, 
projeta quando e como é a 
melhor hora de se aposentar.

“Quando pensamos em 
aposentadoria ou em liber-
dade financeira, devemos 
levar em consideração 
cinco fatores: investimen-
to inicial, disponibilidade 
de aportes mensais, valor 
mensal da aposentadoria, 
tempo de contribuição an-
tes da aposentadoria e qual 
rentabilidade que se espera 
ter”, elenca. O especialista 
criou uma calculadora capaz 
de projetar o valor a ser in-
vestido mensalmente para 
que, ao final de um tempo 
específico, o trabalhador 

Como é possível viver de renda 
sem precisar trabalhar
A aposentadoria é uma das principais metas dos trabalhadores brasileiros

que é o valor que encontra-
mos em título de renda fixa 
no mercado, inflação de 3%, 
que é a média do país, e 
Imposto de Renda de 15%, 
lembrando que nem todos os 
investimentos pagam o IR”, 
detalha. Com os números, o 
consultor financeiro chega 
ao valor de R$ 1.220 a ser 
depositado todos os meses, 
para que, em dez anos, te-
nha-se o retorno desejado.

“Esse valor parece alto 
para muita gente, princi-
palmente se comparado ao 
valor que se espera receber 
em dez anos. Mas o objetivo 
é mostrar que é possível 
fazer os cálculos, ver o que 
pode ser alterado e como é 
possível chegar ao melhor 
valor compatível para cada 
realidade hoje”, esclarece. A 
calculadora está disponível 
na aba *calculadoras* do 
portal: (www.cesarkaram.
com.br). - Fonte: MF Press 
Global. 

possa ter o retorno finan-
ceiro desejado. 

Entretanto, ele afirma que 
esses valores são variáveis e 
cada trabalhador terá um re-
sultado diferente. “Deve-se 
considerar que cada pessoa 
vive uma realidade, além dis-
so, é preciso estar preparado 
para o que pode acontecer 
no futuro. É uma base de 
projeção, que considera a 

expectativa de inflação e 
rentabilidade”, alerta. “Na 
minha simulação, coloquei o 
valor de investimento inicial 
de R$ 2 mil, o valor de R$ 
1.600 para o retorno mensal 
sem trabalho, quase um salá-
rio mínimo, e uma projeção 
de aposentadoria para daqui 
dez anos”, informa. 

“Coloquei 12% de rendi-
mento médio das aplicações, 

É preciso ter uma boa estabilidade financeira para curtir o 
descanso laboral com tranquilidade.
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: IVALDIR ARAUJO DE OLIVEIRA, profissão: supervisor de segurança, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/04/1980, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Araujo de Oliveira 
e de Jovita Aparecida de Oliveira Araujo. A pretendente: JANAINA NUNES DA SILVA, 
profissão: revisora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, 
data-nascimento: 14/11/1985, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Luiz Florentino da Silva e de Iracema Nunes Silva.

O pretendente: MARCELO PERES QUEIROZ DOS SANTOS, profissão: dentista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
07/02/1966, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Queiroz dos Santos e de Joanêr Henie Peres Queiroz dos Santos. A pretendente: ROS-
MARY MENDES, profissão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cerqueira César, SP, data-nascimento: 09/05/1971, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Francisco Teixeira Mendes e de Edna Garcia Mendes.

O pretendente: FABIO DA SILVA GONZAGA, profissão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/05/1979, residente e do-
miciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio José Gonzaga e de Josefa 
Leocadia da Silva Gonzaga. A pretendente: ANA CLAUDIA OLIVEIRA NASCIMENTO, 
profissão: coordenadora financeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Itaquaquecetu-
ba, SP, data-nascimento: 01/09/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Sergio Alves do Nascimento e de Wanda Helena Oliveira Nascimento.

O pretendente: LUCAS QUADRAL DE ASSIS DE LUCA BUFFONE, profissão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
25/11/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Pedro 
Buffone e de Trindade Quadral de Assis Buffone. A pretendente: LARISSA DOS SANTOS 
SILVA, profissão: assistente financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 07/01/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Edilson Ferreira da Silva e de Maria Eliane Alves dos Santos Silva.

O pretendente: LUCAS VINICIUS COELHO DE SOUZA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/05/2000, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Santana de Souza 
e de Glenis Coelho Lima. A pretendente: DANIELE DAMASCENO RAMOS, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Brasília, DF, data-nascimento: 
15/03/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Fran-
cisco das Chagas Ramos e de Lucia Maria Damasceno Ramos.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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