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As metas de crescimento das empresas familiares no Brasil são 
ambiciosas para 2021 e 2022: o estudo Family Business Survey 2021, 
da PwC, aponta que 78% das empresas esperam ver crescimento já 
neste ano, perspectiva maior que os 65% dos entrevistados no mun-
do. Outros 85% dos participantes sinalizaram que o crescimento é 
esperado para o próximo ano, índice semelhante aos 86% registrados 
nas respostas globais.   

Maioria das empresas familiares brasileiras 
esperam ver crescimento neste ano

Olhando para o Brasil nos últimos anos vemos uma realidade difícil de 
engolir: um crescimento ínfimo próximo a 2%, enquanto as economias 
emergentes registram mais de 45% e o mundo 30% (segundo IBGE e 
FMI). Vimos os eventos e ecossistemas de inovação se recolherem em 
termos de conexões, um país cada vez mais desigual e sem capacidade 
política de prover tecnologia para resolver seus problemas.   

Inovação, comportamento e as novas 
regras do mercado em 2021

Pix, open banking, operações contactless. A aceleração de meios 
de pagamentos digitais por conta da pandemia e a implementação do 
sistema de pagamento instantâneo brasileiro (Pix), aliadas à agenda 
do Banco Central para estimular a atuação das fintechs, representa-
ram inovações em serviços financeiros em 2020. Diante deste cenário 
de transformações, a Zoop, fintech líder em tecnologia para serviços 
financeiros, lança o Relatório de Tendências para 2021, que aponta 
as cinco tendências do setor. Com o objetivo de indicar os serviços e 
inovações em alta, a empresa reuniu grandes nomes do mercado para 
comentarem o que os brasileiros podem esperar.  

Especialistas apontam as cinco tendências 
de serviços financeiros para 2021

Foto de Anna Shvets no Pexels

Negócios em Pauta

O Primeiro Caminhão
Quando Gottlieb Daimler apresentou seu primeiro caminhão em 

1896 – com rodas de madeira revestidas de ferro – o mundo não 
esperava por aquele veículo. Na Alemanha, nenhum comprador foi 
encontrado e na Inglaterra, onde o veículo foi finalmente vendido, 
um membro da tripulação teve que andar na frente, agitando uma 
bandeira vermelha para alertar os outros usuários da estrada. Com 
um motor traseiro de dois cilindros e um deslocamento de 1,06 litros, 
conhecido como Phoenix, na realidade, era uma carroça convertida. 
Seu chassi foi equipado com feixes de molas que foram montados 
transversalmente na frente e no formato de molas helicoidais na parte 
traseira. A suspensão era necessária não apenas pelo mau estado 
das estradas, mas porque o motor era muito suscetível a vibrações.  

  Leia a coluna completa na página 3

Foto: mercedes-benz.com/reprodução
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Conheça 8 universidades americanas para 
estudar sobre tecnologia 

@Já imaginou poder estudar Ciência da Computação no mesmo 
lugar aonde a Vice-Presidente da Apple estudou e ainda disputar 

vagas de estágio na Microsoft, Amazon ou IBM? E, que tal obter um 
diploma internacional a distância em uma universidade do Vale do 
Silício, o berço das empresas de tecnologia do mundo? Do dia 22 a 
27 de março, a primeira Feira Virtual EducationUSA Brasil irá reunir 
representantes de 35 instituições norte-americanas que recrutam 
brasileiros interessados em estudar nos EUA, de forma online ou 
presencial. Os especialistas farão apresentações, divulgação de bolsas 
de estudos e propostas interessantes para graduação, pós-graduação 
e especializações de curta duração. O evento é gratuito e as inscrições 
podem ser realizadas através do link: bit.ly/feiraedusabr.   Leia 
a coluna  completa na página 2

Reprodução

Mais do que nunca, a 
transparência nas regras de 
funcionamento das empresas 
é vista como diferencial 
competitivo que amplia a 
imagem, melhora a confiança e a 
reputação dos negócios perante 
toda sociedade.

Ficar longe de casos relacionados à cor-
rupção, fraudes e desvios de dinheiro 

deveria ser uma regra comum a todas as 
companhias. 

E uma das maneiras de garantir ao 
mercado que a gestão está comprometida 
com as boas práticas da governança cor-
porativa é por meio dos serviços de uma 
auditoria externa. O trabalho é feito por 
especialistas na área contábil e jurídica, 
de forma totalmente independente e com 
ferramentas que identificam com precisão 
onde estão os gargalos e potenciais do 
negócio.

 
O que é uma auditoria externa? Para 

que serve? - A auditoria externa é um 
exame cuidadoso sobre todas as atividades 
realizadas em determinada empresa, num 
período de tempo. O objetivo principal é 
averiguar se estão de acordo com ações 
planejadas, se foram implementadas com 
eficácia e de maneira adequada.

Enquanto uma auditoria interna é 
mais voltada para a necessidade de uma 
tomada de decisão da equipe gestora, 
a análise feita por profissionais inde-
pendentes mostra a todo mercado um 
parecer sobre os resultados financeiros, 
a evolução do patrimônio, a origem dos 
recursos, a seriedade e confiabilidade do 
empreendimento.

“Em um mundo de competição acirra-
da - seja em ambiente local, nacional ou 
internacional - a auditoria externa é um 
instrumento estratégico. Assim, o gestor 
saberá com exatidão a situação do negócio 
e qual caminho poderá adotar”, explica o 

Quem tem medo da auditoria externa?

especialista em Direito Tributário e Socie-
tário, Luiz Franz.

Vantagens - Uma auditoria livre tem 
condições de identificar erros de gestão 
de forma imparcial. E o que é melhor: com 
análise crítica. “O perito não tem ligações 
pessoais ou profissionais com a empresa. 
Por isso, estará focado num trabalho com-
plexo, sem paixões e vai averiguar detalhes 
para mostrar ao dono onde estão os erros 
e acertos”, fala o advogado Guilherme 
Luvisotto.

É bom frisar que o objetivo não é caçar 
culpados, mas sim buscar soluções imedia-
tas para identificar os gargalos e estancar 
uma possível sangria.

O trabalho desse profissional pode levar 
dias, semanas ou meses. Tudo vai depender 
da carência apresentada pelo contratan-
te. O levantamento de dados envolverá 
principalmente balanços contábeis, pro-
cedimentos administrativos e conversas 
com representantes da organização para 
eliminar dúvidas.

O livre acesso aos documentos e a liber-
dade de trânsito entre todas as áreas são 
fatores indispensáveis para o êxito dessa 
atividade. “Trata-se de um mergulho neces-
sário nas entranhas da empresa que está 
interessada em conquistar mais clientes e 
aumentar sua prosperidade”, acrescenta 
Luvisotto.

Isenção - Outros benefícios de um 
profissional contratado são a tranquilidade 
no ambiente organizacional e a ausência 
de atritos internos. Como o prestador de 
serviço vem de fora, ninguém do quadro 
fixo de funcionários terá a missão de en-
contrar falhas ou situações delicadas que 
possam colocá-lo em rota de colisão com 
seus colegas.

Outra vantagem da auditoria externa é 
a comprovação da idoneidade do empre-
endimento. Com base em informações 
claras e precisas, o parecer final também 
ajuda a embasar pedidos de créditos em 
instituições financeiras, que esmiúçam 
a vida empresarial antes de conceder os 
empréstimos.

 
Quando fazer? - Começando um novo 

ano, o momento é ideal para o corpo direti-
vo ter em mãos as análises e levantamentos, 
traçar os novos planos e definir os resul-
tados esperados nos próximos meses. De 
acordo com o advogado Luiz Franz, o ideal 
é realizar essas averiguações anualmente. 

“Quando o empresário faz isso, fica um 
passo à frente da concorrência e inicia 
uma nova fase em seu ramo de atividade. 
Assim, é possível antecipar-se a problemas, 
evitar gastos extras, criar novas iniciativas 
que ampliem os negócios, trazem fôlego ao 
caixa e garantem agilidade nas decisões”, 
conclui. - Fonte e outras informações: 
(www.lfradvocacia.com.br).

Marketing 
Digital: o poder 
do consumidor

Carol Olival

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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VOCê sAbE 
O IMPACTO 
ECONôMICO 
DA VOz DO 
CLIENTE 
sObRE O sEu 
NEgóCIO?

    Leia na página 6

COMPREENDER A ExPERIêNCIA DE COMPRA é CRuCIAL

Fase Vermelha
Diante da decisão do governo paulista 

de colocar todo o Estado sob as regras 
de restrição da Fase Vermelha, a Feco-
mercioSP avalia que não haverá eficácia 
esperada sem fiscalização constante e 
intensiva das irregularidades e atividades 
clandestinas. A Entidade estima que o co-
mércio varejista paulista possa registrar 
perda média de R$ 11 bilhões no mês, 
diante da restrição das atividades não 
essenciais, cifra semelhante aos impactos 
mensurados de recuo médio mensal de 
abril e maio de 2020, meses mais críticos 
da pandemia no ano passado. 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/voce-sabe-o-impacto-economico-da-voz-do-cliente-sobre-o-seu-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/marketing-digital-o-poder-do-consumidor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/especialistas-apontam-as-5-tendencias-de-servicos-financeiros-para-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/inovacao-comportamento-e-as-novas-regras-do-mercado-em-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/maioria-das-empresas-familiares-brasileiras-esperam-ver-crescimento-neste-ano/
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News@TI
Treinamento gratuito para aumentar a 
performance dos colaboradores

@A pandemia resultou em grandes mudanças, principalmente no 
âmbito profissional. Novas adaptações e momentos conturbados 

como os que vivemos no último ano contribuíram para o crescimento 
de doenças ligadas à saúde mental dos colaboradores e exigiram no-
vas medidas das empresas e dos gestores para minimizar o impacto 
negativo na produtividade. Com o propósito de ajudar as organiza-
ções e seus colaboradores, Marcelo Suartz e Theka Moraes estão 
oferecendo o "High Perfomance Day". Trata-se de um treinamento 
gratuito para desenvolver uma nova mentalidade nas pessoas dentro 
do ambiente corporativo e contribuírem para melhores resultados. 
Para informações e agendamento: marcelo@suartz.com.br e theka@
thekam.com.br
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OpiniãO
Gestão de crises e 

suas peculiaridades
Na era da internet e 
redes sociais, em que 
estamos totalmente 
expostos e passíveis de 
julgamentos rigorosos, 
é possível que surjam 
crises e os efeitos 
desse problema são 
imprevisíveis. 

Por isso, é importante con-
tar com uma equipe es-
pecializada e experiente 

para o gerenciamento de crise, 
principalmente sob o ponto de 
vista da comunicação, já que 
muitos desses contratempos 
são minimizados a partir de 
um trabalho concentrado em 
comunicação com o público 
e a imprensa, além de outras 
ações, que obviamente, são fei-
tas para efetivamente finalizar 
essa fase tenebrosa.

Porém, o trabalho de re-
solver crises pode começar 
com a prevenção, que é uma 
atividade diretamente rela-
cionada à compliance, palavra 
bastante falada, hoje, e que de 
certa forma tem a ver com a 
responsabilidade dos “porta 
vozes” da empresa com relação 
aos assuntos que eles possam 
expor e, acima de tudo, serem 
transparentes.

Dessa forma, a prevenção 
eficiente supõe um excelente 
esquema de Assessoria de 
Imprensa, que estabelece o 
relacionamento com o mer-
cado por meio dos formadores 
de opinião. 

E, obviamente, sempre de 
forma transparente, que não 
faça sobrar dúvidas, como por 
exemplo, materiais confusos a 
respeito da imprensa, os quais 
podem gerar problemas de 
imagem. Além disso, é preciso 
ter um posicionamento ético, 
não somente aquele que é 
passado internamento, a ética, 
missão, visão e valores, mas 
também cumprir com a política 
interna de posicionamento no 
mercado. 

Uma vez que a gestão con-
seguiu planejar e trabalhar 
essa formatação, é possível 
ter um excelente trabalho de 
visibilidade e disposição da 
marca junto aos formadores 
de opinião. Ultimamente, 
especialmente com os escân-
dalos de currupção, temos 
visto muitas empresas se 
posicionando de uma maneira 
completamente inadequada, 
apesar de já ter sido inade-
quado em outros pontos, 
o que agrega um problema 
de crise gerado por um mau 
comportamento dos seus 
dirigentes, já que a empresa 
isoladamente não age, quem 
age são os dirigentes. 

Então, eles já têm esse 
problema, pois tiveram com-
portamentos que não atendem 
àquilo que se estabelece como 
boas práticas de gestão, a fim 
de ter uma comunicação eficaz. 
É relevante ressaltar que assim 
que a crise se instala, como o 
caso de executivos respon-
dendo a processos e empresas 

com a reputação abalada, é 
essencial que a organização, 
imediatamente, se posicione 
de uma forma adequada no 
mercado, que ela saiba como 
se desculpar junto à opinião 
pública por eventuais erros que 
foram cometidos, uma vez que 
esses erros estão comprovados 
e solidificados. 

Muitas vezes, nota-se que 
os responsáveis pela imagem 
corporativa ignoram as descul-
pas, como se isso e nada fosse 
a mesma coisa, o que auxilia 
na crise e piora a situação da 
marca junto aos diversos públi-
cos, que compõe a imagem da 
instituição. Nessas situações, 
é recomendado assumir o 
comportamento inadequado 
e sinalizar que o erro ocorreu, 
mas que houve um aprendiza-
do e repreensão. 

Com isso, a instituição vai 
adotar práticas de transpa-
rência e que, de certa forma, 
aquele problema que gerou 
toda a crise está sendo resol-
vido, além de que os consu-
midores podem esperar outro 
comportamento com relação 
aos dirigentes e à empresa 
em si. Como Assessora de 
Imprensa, em tais momentos, 
recomendo muitas vezes que 
seja emitido um Comunicado 
Oficial, pois a ação pode au-
xiliar na retratação e trans-
parência. Nesse comunicado, 
a empresa se posiciona de 
maneira adequada, dentro da 
lei, da ética e com respeito 
àqueles que consomem seus 
produtos que, de certa forma, 
garantem a sua sobrevivência 
no mercado.

Essa ação pode ser uma 
poderosa aliada no gerencia-
mento da crise e deve marcar 
uma mudança de postura. 
De outro lado, é igualmente 
importante que o responsável 
pela Assessoria de Imprensa 
dessa empresa tenha a pre-
ocupação de passar para o 
mercado ações positivas que 
tenha desenvolvido ao longo 
do tempo, já que a tendência 
numa crise é que você foque 
totalmente naquele problema, 
esquecendo-se que a empresa 
também teve ações positivas 
em outros momentos.

Por mais danosa que possa 
estar a imagem da instituição, 
sempre tem o outro ponto de 
vista, que pode ser mostrado 
e reconstruído. Porque a 
imagem de uma empresa que 
se destrói, também é possível 
reconstruir, não existe um 
passe de mágica a respeito de 
uma ação que você vá fazer e 
que de uma hora para outra 
desapareça com os problemas 
dessa empresa. É um processo 
complexo de comunicação, 
com ações assertivas e po-
sitivas, relacionamento com 
a imprensa e o público-alvo, 
além de outras atividades 
igualmente importantes.

 
(*) - É jornalista, mestre em 

comunicação social e fundadora da 
Vervi Assessoria de Comunicação, 

que há 39 anos desenvolve projetos 
na área de assessoria de imprensa 

(veralucia@grupovervi.com.br).

Vera Lucia Rodrigues (*)

O impacto do BPO 
como diferencial competitivo

A terceirização de processos surge como uma ótima oportunidade de inserir a inovação no cotidiano operacional sem 
desviar o foco do core business

as relações com os usuários respeitem 
a legislação e demonstrem a preocu-
pação da empresa com a integridade 
das informações concedidas.

A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) é um sinal legal de que a mu-
dança de mentalidade era necessária. 
A expectativa, agora, é de como as 
organizações nacionais irão responder 
às exigências de uma lei que contempla 
um tema extremamente urgente e caro 
à população. O BPO possibilita que esse 
objetivo seja normalizado no dia a dia 
operacional.

Estrutura digital para lidar com 
adversidades

Os últimos anos foram de grandes 
aprendizados sobre o real papel da 
inovação e sua aplicabilidade. O que 
podemos afirmar com clareza é que 
planejamentos estáticos, que possuem 
uma validade somente a longo prazo, 
colocam as empresas em uma situação 
de vulnerabilidade perigosa para o an-
damento das atividades e até mesmo 
para a saúde financeira. O apoio digital 
contribui para que os profissionais te-
nham mais flexibilidade para lidar com 
situações que fogem do controle do 
empresariado, na medida em que ofe-
rece uma geração de insumos com base 
em sistemas de inteligência analítica.

Por fim, a resiliência para iniciativas 
mais assertivas, Compliance como fi-
losofia corporativa e um planejamento 
estratégico realmente flexível, são 
exemplos práticos de como o BPO 
pode reunir as peças de um diferencial 
competitivo que coloque a empresa 
em um estágio de destaque entre seus 
concorrentes.

(*) É Diretor Executivo e de Operações na Lumen IT. 
Possui mais de 20 anos de experiência em Gestão 

de Equipes e atuação em cargos executivos de 
empresas nacionais e multinacionais 

do mercado de TI.

de procedimentos, será possível centra-
lizar todos os recursos no core business 
do negócio, abrindo espaço para que 
os resultados sejam maximizados com 
o respaldo digital de plano de fundo 
para apoiar melhores decisões, seja 
no âmbito interno, em práticas que 
incentivem a produtividade, como no 
campo externo, de relacionamentos 
enriquecedores com os clientes.

Compliance torna-se realidade 
possível

Hoje em dia, é possível apontar uma 
série de fatores importantes na busca 
por diferenciais competitivos. Faz 
tempo que a qualidade de determinado 
produto ou serviço não é sinônimo de 
sucesso mercadológico, é necessário 
ir além e se atentar a outros aspectos 
que também influenciam a escolha do 
consumidor. Construir uma cultura 
corporativa orientada à conformidade, 
transparência e segurança de dados é 
uma finalidade imprescindível para que 

Régis Lima (*)

No cenário empresarial, a pre-
sença da tecnologia tem con-
quistado um espaço crescente 

para que cada vez mais organizações 
aproveitem o que há de mais vantajoso 
em termos de otimização de processos 
e readequação de profissionais. A ver-
dade é que projeções positivas existem 
para os que optam por deixar o lugar 
comum e abraçar a inovação, mas trans-
formar essa movimentação bem-vinda 
em um diferencial competitivo não é 
uma tarefa de fácil execução.

Nesse sentido, existem empecilhos 
naturais para organizações pouco fami-
liarizadas com o tema. Não é obrigação 
de uma empresa de outro segmento 
possuir uma expertise completa no 
campo da Tecnologia da Informação. 
Logo, como esperar que a mesma faça 
parte desse fenômeno e reformule sua 
perspectiva estratégica de mercado e 
novos métodos de trabalho? É nesse 
ponto que o Business Process Outsour-
cing (BPO) pode se mostrar a opção 
mais adequada. E os motivos por trás 
desse investimento comprovam essa 
linha de pensamento.

Aproveitamento de recursos no 
que realmente importa

Em uma empresa imatura no que 
diz respeito à transformação digital, 
a chance de um investimento alto e 
pouco assertivo prejudicar a adoção 
de ferramentas inovadoras não é baixa. 
Com a terceirização dessas etapas, o 
gestor delega os custos de manutenção 
e suporte ao serviço de BPO, evitando 
gastos desenfreados e de precisão duvi-
dosa. De modo geral, o contratante terá 
um aliado especializado para otimizar 
os benefícios extraídos da máquina.

Em função do outsourcing, que assu-
mirá o papel técnico de automatização 
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As novas tecnologias exponenciais 
- assim chamadas pelo seu amplo e 
profundo impacto na vida das pessoas 
e nos negócios - estão incontestavel-
mente impondo um ritmo acelerado 
de mudanças na sociedade. Nós, 
como consumidores, temos acesso a 
muito mais informação do que jamais 
tivemos. Nossas expectativas quanto 
à personalização, acessibilidade e 
conveniência dos produtos, serviços 
e conteúdos que consumimos têm 
evoluído constantemente.

Além disso, estas tecnologias derru-
bam barreiras históricas dos diversos 
setores da economia, viabilizando a 
entrada de novos players muitas ve-
zes vindo de outras indústrias e com 
modelos de negócios totalmente dis-
tintos dos tradicionais - os chamados 
concorrentes assimétricos.

Toda essa ebulição traz sim amea-
ças ao crescimento e, muitas vezes, à 
sobrevivência de algumas empresas. 
Porém, certamente também cria 
grandes oportunidades aos negócios 
que entenderem essa movimentação 
e tiverem agilidade para se reinventar, 
para inovar.

Quando se fala em inovação, há 
diversos mitos associados, entre eles, 
que o tema é apenas movido a tecno-
logia, ou relacionado exclusivamente à 
criação de novos produtos. Mas não é 
só isso, inovação vai muito além. Larry 
Keeley, coautor do livro Dez Tipos de 
Inovação, diz que a tecnologia repre-
senta apenas 2% a 5% da equação de 
uma grande inovação. Curioso, não 
é? Na verdade, o conceito envolve 
desde a criação de novos modelos de 

Inovação: O papel fundamental da liderança e cultura
portamento dos líderes em todos os 
níveis - a maneira com que tomam 
decisões, como lidam com "falhas", o 
que valorizam e como reagem quando 
alguém do time demonstra um com-
portamento desalinhado à estratégia.

Na MSD Saúde Animal temos como 
pilares fundamentais da nossa cul-
tura a Liderança Positiva, Inovação, 
Diversidade e Inclusão e Excelência 
na Execução. Tudo o que fazemos é 
norteado por estes valores.

Em 2020 foi criada a área de Estra-
tégia e Inovação, que tem como um 
de seus objetivos desenvolver novas 
soluções que atendam aos mais diver-
sos desafios e expectativas de nossos 
clientes, impactando positivamente a 
sociedade. Essa estratégia foi poten-
cializada pelas recentes aquisições 
globais que originaram nossa nova 
unidade de negócios chamada MSD 
Saúde Animal Intelligence (MAHI), 
lançada no final de 2020 para trazer 
ao mercado tecnologias de ponta 
que resultam em melhor saúde e 
bem-estar tanto dos animais de 
produção, quanto dos nossos pets. 
Isso é, sem sombra de dúvidas, uma 
transformação sem volta no nosso 
mercado. Estamos construindo uma 
nova história, com novos horizontes.

Quero, portanto, finalizar este artigo 
propondo uma reflexão: o que sua 
empresa tem realizado para inovar? 
Por aqui, seguimos avançando cada 
vez mais em nosso propósito de me-
lhorar a vida das pessoas e a saúde e 
o bem-estar dos animais!

(Fonte: Jayme Alexandre Dias de Lima é diretor de 
Estratégia e Inovação da MSD Saúde Animal).

negócios até a geração e implementação 
de ideias voltadas à transformação de 
processos internos. Uma das minhas 
definições preferidas de Inovação é 
"fazer algo diferente e que gere um 
resultado melhor". Simples como isso.

Assim, no âmbito organizacional, 
tudo começa pela forma com que cada 
pessoa enxerga seu papel em apoiar a 
empresa, não apenas na sua adaptação 
às mudanças do contexto, mas prin-
cipalmente em moldar o futuro! Isso 
passa por um empoderamento pessoal 
e coletivo que permite imaginar novas 
possibilidades, desafiar o status quo - o 
estado das coisas, questionar as velhas 
práticas, abraçar opiniões divergentes 
e ousar experimentar, sempre visando 
um benefício maior. Porém, nada disso é 
possível se não existir uma cultura que 
estimule este modelo mental.

É aí que entra a importância e papel 
da liderança. Acredito que ela seja o 
principal catalisador desta evolução, 
já que a cultura é resultado do com-

Fr
ee

pi
k

Jayme Alexandre, diretor de Estratégia e 
Inovação da MSD Saúde Animal.
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banana, laranja, tangerina, limão, mamão, manga e maracujá). Com o 
software AdubaTec, produtores e técnicos podem obter por conta pró-
pria e de forma gratuita a quantidade adequada de nutrientes que deve 
ser aplicada no solo com base nas características do seu plantio. Basta 
preencher os campos no aplicativo web com dados da análise química 
do solo e informações como sistema de cultivo, estágio de produção, 
clima e produtividade esperada para obter as quantidades de calcário 
e as recomendações, principalmente de nitrogênio, fósforo e potássio, 
necessárias (https://adubatec.cnpmf.embrapa.br/).

E - Busca por Startups
A WOW, aceleradora independente de startups composta por mais de 
220 investidores-anjo, está com inscrições abertas para o processo se-
letivo da 19ª turma do seu programa de aceleração, o primeiro de 2021. 
Podem se candidatar startups de todo o Brasil e de qualquer setor do 
mercado, desde que possuam base tecnológica. O processo de aceleração 
estruturado, com definição de métricas para cada modelo de negócio, 
inclui investimento direto de até R$ 200 mil, mentorias com os próprios 
investidores-anjo, trilha de workshops, acompanhamento constante e 
networking com ampla rede de contatos, além do acesso a ferramentas e 
serviços e da possibilidade de mais de R$ 500 mil em follow on e outros 
benefícios. O programa, que será online, terá duração de seis meses. 
Inscrições e mais informações: (https://www.wow.ac/inscricao-batch19/).

F -  Preço do Funeral
Morrer no Brasil custa em média 39 dias de trabalho. Isso equivale a 
R$ 2,5 mil de remuneração gasta nas despesas de um funeral. Pode ser 
menos, como no DF, onde o custo da morte é de 19 dias, ou muito mais. 
No Maranhão, um trabalhador gastará 64 dias de seus rendimentos para 
honrar as despesas fúnebres. Os dados são de um estudo promovido 
pela Associação Brasileira de Empresas Funerárias e Administradoras de 
Planos Funerários (Abredif). Ele se baseia na renda média dos estados, 
segundo dados da PNAD, do IBGE. O impacto desses gastos - aliados 
à dor pela perda de um ente querido - atinge tanto a saúde financeira 
do núcleo familiar quanto o desempenho profissional do trabalhador, já 
que o endividamento provoca intenso estresse, que pode se refletir até 
mesmo nas rotinas da empresa em que ele exerce atividades. Fonte e 
outras informações: (https://lutocuritiba.com.br/).

G - Mais Integridade 
O Ministério da Agricultura informa que empresas e cooperativas do 
agronegócio podem se inscrever no Selo Mais Integridade 2021/22. Em 

A - Football Schools 
Com o objetivo de contribuir, de forma lúdica e inovadora, para a edu-
cação de meninos e meninas por meio do futebol, a LaLiga, em parceria 
com a Think Sports, anuncia o lançamento do programa LaLiga Football 
Schools no Brasil. Inspirado em uma das mais importantes ligas de fu-
tebol do mundo, o programa oferece metodologia própria para jovens 
e crianças de 4 a 17 anos (meninos e meninas) e a previsão é de que os 
primeiros núcleos sejam inaugurados ainda neste primeiro semestre. 
O programa terá início com polos em São Paulo, Rio de Janeiro, Para-
ná, Espirito Santo e Minas Gerais. Com foco na formação completa, o 
programa irá auxiliar no desenvolvimento físico e humano de crianças 
e jovens. Outras informações: (laliga@webershandwick.com).   

B - Concurso para Fotógrafos
VoePass (Passaredo) abriu a 3ª edição do seu concurso para fotógrafos e 
spotters. A companhia aérea fará uma votação, onde a melhor foto ganhará 
uma passagem aérea de ida e volta. A competição é focada em incentivar 
o hobby de spotting de aeronaves em todo o Brasil, promovendo uma 
disputa saudável entre diversas pessoas, com várias chances de ganhar o 
concurso. A vencedora, com maior número de votos, renderá ao participante 
uma passagem aérea de ida e volta para qualquer destino operado pela 
companhia aérea, e com direito a um acompanhante. Inscrições (https://
www.voepass.com.br/empresa/site/spotters/form.asp?full=1).

C - Aceleração e Mentoria
A Trackmob, empresa especializada em inteligência de doação para o 
terceiro setor, está entre as selecionadas pela Endeavor para participar do 
Scale-Up 2021, programa de aceleração que busca impulsionar o potencial 
e crescimento das empresas. A Endeavor é a rede global formada pelos 
empreendedores à frente das empresas que mais crescem no mundo, 
promovendo um ecossistema que estimula o crescimento e impacto dos 
empreendedores que lideram scale-ups - 0,5% das empresas do Brasil, 
que geraram 1,6 milhão de empregos nos últimos três anos. Durante cinco 
meses, as empresas selecionadas para o Scale-Up, contam com mentorias 
coletivas com os principais nomes do setor, a partir de três pilares: pesso-
as, estratégia e capital. Outras informações: (https://trackmob.com.br/).

D - Culturas Agrícolas
Um sistema desenvolvido pela Embrapa em conjunto com a Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia oferece, por meio de uma interface sim-
ples, prática e de fácil manuseio, recomendações de calagem e adubação 
para o cultivo de mandioca e de diversas fruteiras (abacaxi, acerola, 

sua quarta edição, o Selo reconhece organizações do agro que adotam 
práticas de integridade com enfoque na responsabilidade social, sus-
tentabilidade, ética e comprometimento de impedir fraudes, suborno 
e corrupção. Para sua conquista, a empresa ou cooperativa precisa 
comprovar que tem um programa de compliance, código de ética e 
conduta, canais de denúncia efetivos,  promove ações com ênfase na 
responsabilidade social e ambiental e  treinamentos para melhoria 
corporativa, Além disso, é preciso estar em dia com as obrigações tra-
balhistas, não ter multas relacionadas ao tema nos últimos dois anos 
não ter cometido crimes ambientais nos últimos 24 meses. As inscrições 
podem ser feitas em: https://sistemas.agricultura.gov.br/agroform/index.
php/18322?lang=pt-BR). 

H - Fábrica de Araquari
Como parte de sua estratégia para suprir um crescimento representativo 
de demanda do mercado doméstico ao longo do ano, o BMW Group do 
Brasil anuncia um aumento de aproximadamente 10% no volume de 
produção de sua fábrica em Araquari (SC). Ou seja, aproximadamente 
10.000 unidades serão produzidas no país durante 2021. A BMW é líder 
em vendas no segmento premium nacional. O BMW Série 3 e o BMW 
X1 são os modelos premium mais vendidos no Brasil, e o aumento de 
demanda vem também para fortalecer a presença da marca no país. 
Atualmente, cerca de 80% das vendas da marca bávara no Brasil são 
de modelos fabricados em Araquari, que hoje produz BMW X1, X3 e 
X4, além do Série 3, em sete cores: Branco Alpino, Preto Safira, Cinza 
Mineral, Sunset Orange, Portimao Blue, Phytonic Blue e Prata Glacial. 
Saiba mais em: (www.bmw.com.br). 

I - Soluções Financeiras
A SumUp - fintech de soluções financeiras -, abre mais de 60 vagas 
em diversas áreas para profissionais que queiram integrar a equipe da 
empresa no país. A expectativa é que todas as vagas, que vão desde o 
nível de analista até cargos executivos, sejam preenchidas até o final 
deste mês. As vagas estão distribuídas nas áreas de Engenharia, Produto, 
Financeiro, Legal & Complience, Design, Marketing, Pessoas, Vendas & 
Parcerias e Operações, e ressaltam o empenho da fintech na expansão 
de suas unidades de negócio no país, com metas ambiciosas para o 
mercado brasileiro e lançamento de novos produtos. Para se candidatar, 
o profissional interessado deve acessar o site (https://sumup.com.br/
carreiras/) e cadastrar seu currículo para a vaga desejada. 

J - Suporte a Bares
A Diageo, líder mundial em bebidas alcoólicas premium e proprietária 
da marca Ypióca, amplia a cobertura do Movimento Pró-Bar atendendo 
agora integralmente ao Estado de São Paulo e cidades que pertencem 
ao Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. Este programa oferece suporte 
a bares e restaurantes para que possam receber com segurança seus 
clientes diante das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. A 
companhia disponibilizou R$ 15 milhões em equipamentos para a im-
plantação de protocolos de higiene e distanciamento social. São mais 
de mil vagas disponíveis e os interessados em receber o apoio devem 
realizar a solicitação no site (https://www.diageobaracademy.com/pt_br/).

O papel da tecnologia para 
produtividade e retomada 

dos negócios

A tecnologia foi e 
segue sendo um dos 
principais pilares de 
sustentação do Brasil 
e do mundo, evitando 
um colapso econômico 
e social ainda maior 
durante a pandemia

Em suas muitas facetas, foi 
responsável por garantir 
que empresas pudessem 

seguir suas atividades remota-
mente, assim como também 
permitiu que serviços essenciais 
de saúde, educação, entre ou-
tros, continuassem a ser forne-
cidos mesmo em um cenário de 
distanciamento social. Agora, 
porém, a tecnologia assume um 
novo papel: o de protagonista da 
retomada econômica e de uma 
nova era de ganho de produti-
vidade, que é o principal fator 
de enriquecimento sustentável 
da sociedade. 

Hoje está claro a todos que os 
caminhos que nos trouxeram 
até aqui não serão os mesmos 
que nos levarão adiante. O 
grande segredo será se adaptar 
a essa nova realidade e garantir 
que as constantes transforma-
ções sejam uma oportunidade 
de evolução e não a ameaça de 
um retrocesso. Não vejo outra 
saída além do investimento em 
tecnologia, para que as empre-
sas possam ter mais visibilidade 
e planejamento operacional, 
simular cenários, se antecipar 
às mudanças e responder 
rapidamente, garantindo mais 
produtividade e rentabilidade. 

Ao longo da história, tec-
nologia e produtividade são 
praticamente sinônimos. En-
tramos em novas revoluções; 
industrial e do varejo. O uso em 
larga escala da digitalização, da 
nuvem, da inteligência artificial, 
entre outras inovações já está 
trazendo enormes ganhos aos 
pioneiros. Com o aumento das 
relações e transações virtuais, 
as empresas precisam estar 
presentes, de maneira integra-
da, em diferentes canais para 
se comunicar com clientes e 
atendê-los de forma simples, 
personalizada e efetiva. 

Se essa estratégia estiver bem 
definida, com boas soluções 
e tecnologias integradas, a 
empresa certamente terá mais 
produtividade e maior número 
de vendas no final do mês, evi-
tando desperdícios, quebras de 
estoques, melhorando fluxos de 

caixa e, inclusive, os indicadores 
de satisfação dos clientes. O 
combustível para essas revolu-
ções é a inteligência de dados. 

A companhia precisa estar 
ciente de que sistemas que 
permitam extrair informações 
precisas, relevantes, em tempo 
real e com custo acessível, para 
a tomada de decisões assertivas 
passa a ser essencial para que 
elas garantam um negócio mais 
competitivo. Ainda no cenário 
de tomada de decisão, outra 
tecnologia que também ganha 
um espaço importante é a inte-
ligência artificial. 

Ela é cada vez mais democrá-
tica, disseminando-se dentro 
das organizações com rapidez, 
em especial em atividades volta-
das a transformar a avalanche de 
dados em informações relevan-
tes para o negócio, assim como 
para atuar em processos repe-
titivos e manuais, permitindo 
que os profissionais priorizem 
tempo e esforços para tarefas 
estratégicas. Mais uma prova de 
que tecnologia e produtividade 
caminham juntas. 

Ou seja, produzir mais, me-
lhor e em menos tempo é o que 
deve nortear a boa aplicação da 
tecnologia nesses novos tem-
pos. A antiga solidão da área 
de TI começa a ser substituída 
pela parceria com as áreas de 
negócios. Portanto, tecnologia 
passa a ocupar um papel estra-
tégico dentro das organizações, 
sendo peça chave para garantir 
a automatização e simplificação 
de processos, acesso a serviços 
financeiros mais baratos e de 
melhor qualidade, além de so-
luções que ajudem a entender e 
atender com mais assertividade 
as necessidades dos clientes. 

Os novos tempos exigem 
que os ambientes corporativos 
promovam mudanças significa-
tivas de estratégias e processos. 
Rapidez passa a ser a palavra 
chave. A pandemia mostrou que 
a tecnologia amplia os limites 
do que achamos possível. É 
tempo de finalmente usar todo o 
potencial da tecnologia para ga-
rantir maior produtividade das 
empresas. E seguiremos assim, 
nos atualizando, aperfeiçoando 
e tomando novos rumos confor-
me surjam os desafios. Afinal de 
contas, como brasileiros, somos 
especialistas em nos adaptar.

(*) - É presidente da TOTVS.

Dennis Herszkowicz (*)

A Associação das Administradoras de Bens Imóveis e 
Condomínios do Estado de São Paulo (AABIC), a maior 
entidade representativa do setor, vê com receio a decisão 
recente em turma do STF que considerou impenhorável 
o imóvel bem de família oferecido como garantia em con-
trato comercial de locação. Caso esse entendimento seja 
ampliado, a tendência é que o mercado deixe de aceitar 
fiador com apenas uma propriedade como garantia, im-
pactando diretamente milhares de pequenas e médias 
empresas em todo o Brasil. 

Hoje, mais da metade desses empreendedores firmam 
contratos de locação apresentando como garantia somente 
um imóvel. “A decisão desestimula um mercado equili-
brado, porque as imobiliárias vão começar a exigir que 
o fiador para uma locação comercial tenha, no mínimo, 
dois imóveis de sua propriedade”, afirma o Presidente da 
AABIC, José Roberto Graiche Júnior. Em duas decisões, 
uma em 2020 e outra no início deste ano, o STF considerou 
impenhorável o bem de família usado como garantia na 
locação comercial, alegando que um bem de família não 
poderia ser confiscado. 

Graiche ressalta que essas decisões destoam do en-
tendimento que o judiciário vem mantendo desde 1990, 
permitindo a penhora. Essa também é a posição defendida 
pelo Ministério Público Federal em parecer enviado ao STF 
em julho de 2020. O art. 3º da Lei nº 8.099/1990, que trata 
do tema, não faz distinção entre a locação residencial e a 
comercial no que se refere à penhorabilidade do bem de 

Os serviços recuaram 4,5% e a indústria, 3,5%. Esses dois 
setores representam 95% da economia nacional.

O PIB per capita alcan-
çou R$ 35.172 no ano 
passado, recuo recor-

de de 4,8%. No quarto trimes-
tre, que fechou o resultado 
de 2020, o PIB cresceu 3,2%. 
Os dados são do Sistema de 
Contas Nacionais Trimestrais, 
divulgado ontem (3), no Rio 
de Janeiro, pelo IBGE.

Para a coordenadora de 
Contas Nacionais do IBGE, 
Rebeca Palis, o resultado 
é efeito da pandemia da 
Covid-19, quando diversas 
atividades econômicas fo-
ram parcial ou totalmente 
paralisadas para controle 
da disseminação do vírus. 
“Mesmo quando começou a 
flexibilização do distancia-
mento social, muitas pessoas 
permaneceram receosas de 
consumir, principalmente os 
serviços que podem provo-
car aglomeração”, disse. Os 
serviços recuaram 4,5% e 
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Na maior queda desde 1990, PIB 
brasileiro caiu 4,1% em 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) do país caiu 4,1% em 2020, totalizando R$ 7,4 trilhões. Essa é a maior 
queda anual da série iniciada em 1996 e interrompeu o crescimento de três anos seguidos, de 2017 a 
2019, quando o PIB (a soma dse todas as riquezas produzidas no país) acumulou alta de 4,6%

as atividades de administra-
ção, defesa, saúde e educa-
ção públicas e seguridade 
social registraram recuo de 
4,7%, o comércio de 3,1%, 
informação e comunicação 
de 0,2%. As atividades finan-
ceiras, de seguros e serviços 
relacionados tiveram movi-
mento diferente em 2020 e 
subiram 4,0%, como também 
as atividades imobiliárias 
com alta de 2,5%. 

Na indústria, o destaque 
negativo da queda de 3,5% 
foi o desempenho da cons-
trução (-7,0%), que voltou 
a cair depois da alta de 
1,5% em 2019. Outro dado 
negativo observou-se nas 
indústrias de transformação 
(-4,3%), influenciadas pela 
queda na fabricação de ve-
ículos automotores, outros 
equipamentos de transpor-
te, confecção de vestuário e 
metalurgia (ABr). 

a indústria, 3,5%. Segundo 
o IBGE, esses dois setores 
somados representam 95% 
da economia nacional. 

Já a agropecuária teve alta 
de 2,0%. O menor desempe-
nho dentro dos serviços foi 
o de outras atividades de 
serviços com retração de 
12,1%. Nelas, estão incluídos 
os restaurantes, academias e 
hotéis. Os serviços prestados 

às famílias foram os mais 
afetados negativamente 
pelas restrições de funcio-
namento. A segunda maior 
queda ocorreu nos transpor-
tes, armazenagem e correio 
(-9,2%), principalmente o 
transporte de passageiros, 
atividade econômica tam-
bém muito afetada pela 
pandemia.

Ainda no setor de serviços, 

Fim da penhora de bem de família do 
fiador pode impactar PMEs

família do fiador. “As decisões judiciais há mais de 30 anos 
se pautam na legislação existente e isso sempre ofereceu 
segurança jurídica ao setor. Decisões que destoam desse 
entendimento já consolidado acabam gerando incerteza 
e atrapalham o mercado”, avalia Graiche. 

De acordo com estimativa da AABIC, cerca de 60% 
das locações comerciais são feitas com um fiador, pessoa 
física, que oferece uma propriedade como garantia da 
locação e que, portanto, tem algo a perder em caso de 
inadimplência. Atualmente, uma alternativa à exigência de 
fiador para contrato de locação é o pagamento de seguro 
fiança, pelo locatário. Na avaliação da AABIC, a decisão 
do STF pode incentivar a ampliação do uso desse tipo de 
garantia, onerando os negócios que operam em imóveis 
alugados, já que se trata de uma opção relativamente mais 
cara. Fonte e mais informações: (https://aabic.org.br/).

As imobiliárias vão exigir que o fiador tenha, no mínimo, 
dois imóveis de sua propriedade.
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Surge um novo 
consumidor

A pandemia tocou 
o mundo inteiro 
e, em 2021, ficou 
evidente que estamos 
mais digitais do que 
nunca

Isso vem provocando 
mudanças nos hábitos 
de consumo e nas pre-

ferências de pagamento. A 
terceira rodada do estudo 
Visa COVID-19 Consumer 
Sentiment revela algumas 
das tendência mais atuais 
às quais devemos ficar aten-
tos na América Latina e no 
Caribe. Os consumidores 
estão com fadiga da pande-
mia e querem sair de casa, 
apesar das preocupações 
sanitárias. Para 83% dos 
participantes do estudo, o 
principal destino de com-
pras é o supermercado. 

As lojas de departamento 
vêm em segundo lugar e, na 
sequência, as instituições 
financeiras. O consumo 
também subiu e 66% dos 
consumidores dizem ter 
gastado o mesmo ou mais 
nos últimos três meses, 
contra 49% em julho de 
2020. Isso não significa 
que os consumidores estão 
migrando todo seu consu-
mo para o mundo físico e, 
sim, que estão aprendendo 
a operar em um ambiente 
mais dinâmico e fragmen-
tado. Estão saindo mais 
e buscando formas mais 
seguras e inteligentes de 
comprar e pagar. 

A pandemia provocou 
mudanças no comporta-
mento do consumidor - o 
que antes parecia tempo-
rário, está se tornando per-
manente, e fazendo surgir 
um novo consumidor, que 
compra em qualquer lugar, 
a qualquer momento - es-
pecialmente se o vendedor 
oferecer opções de paga-
mento por aproximação. 
Em lojas físicas, eles têm 
preferido usar cartões ao 
dinheiro (74% utilizam dé-
bito, enquanto 53% pagam 
em dinheiro). Mas assim 
como a moeda em espécie, 
as outras formas físicas 
de pagar têm sido menos 
usadas à medida que os 
consumidores alteram suas 
preferências por aproxima-
ção e carteiras digitais. 

Na terceira rodada do nos-
so estudo, quando indaga-
dos sobre seus dez últimos 
pagamentos em um estabe-
lecimento comercial físico, 
48% dos consumidores 
disseram ter usado formas 
de pagamento por aproxi-
mação (cartões, carteiras, 
vestíveis), ante 23% em 
abril. As carteiras digitais 
continuam ganhando força 
e 20% dos consumidores 
dizem usá-las nos pontos 
de venda. A tendência de 
pagamentos por aproxima-
ção confirma os padrões de 
consumo observados nos 
dados dos portadores de 
credenciais Visa na América 
Latina e no Caribe. 

Em novembro de 2020, a 
penetração dos pagamen-
tos por aproximação na 
região ultrapassou a marca 
dos 15%, o que representa 
um crescimento anual de 
130% na comparação com 
novembro de 2019. Quan-
do analisamos as compras 
online, vemos que o in-
teresse pelo e-commerce 
continua forte - quase 
metade dos consumidores 
compra pela internet uma 
ou mais vezes ao mês, ao 
passo que 71% planejam 
manter a atual frequência 
de compras online. Além 
de terem aumentado o uso 
de credenciais de crédito 

e débito, os consumidores 
também aumentaram o uso 
de carteiras digitais em 
compras virtuais (26%), 
pois as consideram os mé-
todos mais seguros para 
pagar nesse canal. 

O apetite por novas tec-
nologias de pagamento e a 
confiança dos consumido-
res em novas tecnologias de 
pagamento também estão 
crescendo: 78% planejam 
usar novas tecnologias de 
pagamento no futuro e 
estão de olho em inova-
ções como compras em 
redes sociais), transações 
P2P (de pessoa a pessoa), 
pagamentos via aplicativo 
de mensagem, biometria, 
criptomoedas entre outras 
formas. A porcentagem de 
consumidores dispostos a 
experimentar as seguintes 
tecnologias quando estive-
rem disponíveis se apresen-
ta da seguinte forma: 
	 •	Plataformas	de	mensa-

gens instantâneas e de 
redes sociais: 58% 

	 •	Biometria:	42%	
	 •	Criptomoedas:	25%	
	 •	Internet	 das	 Coisas:	

22% 
	 •	Realidade	virtual/reali-

dade aumentada: 10% 

Com a maior penetração 
das carteiras digitais na re-
gião, a crescente confiança 
na biometria e o P2P se 
firmando como opção de 
pagamento, vemos um con-
sumidor muito mais aberto 
a novos canais de compras 
e a novas modalidades de 
pagamento. Um consumi-
dor que se sente cada vez 
mais à vontade para entrar 
e sair de ambientes de paga-
mentos digitais na nuvem. 

Nesse contexto, pre-
cisamos entender que a 
experiência de pagamento 
importa e criar conceitos 
onde os pagamentos sejam 
efetivamente uma ferra-
menta para empoderar e 
habilitar o consumidor. As 
empresas que se alinharem 
a essa realidade estarão 
mais aptas a atender os 
consumidores que buscam 
uma mobilidade e expansão 
na experiência de compra. 
Para atendermos às cres-
centes demandas desse 
novo consumidor, na Visa, 
apoiamos a inovação de três 
formas principais: 
	 •	Integramos	 o	 design	

em nossa estratégia 
e colocamos o cliente 
no centro de todas as 
nossas criações para 
habilitar as melhores 
experiências digitais 
aos consumidores. 

	 •	Nossa	 tecnologia,	pro-
dutos e serviços estão 
em constante evolução 
e usamos padrões aber-
tos, APIs, conexões em 
nuvem e tecnologias 
avançadas de inteligên-
cia artificial e machine 
learning para entregar 
velocidade, confiabi-
lidade, segurança e 
escala. 

	 •	Em	 nossas	 parcerias	 e	
integrações na indús-
tria, trabalhamos lado 
a lado de clientes e 
parceiros para co-criar 
a próxima geração de 
soluções de pagamento 
alinhadas com o merca-
do, resolvendo assim, 
problemas do mundo 
real. 

Nossa missão é simplificar 
a vida das pessoas ofere-
cendo-lhes maneiras mais 
seguras, convenientes e 
rápidas de pagar, por dife-
rentes meios digitais. 

(*) - É vice-presidente de Inovação da 
Visa América Latina e Caribe. 

Vanesa Meyer (*)
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A D4Sign, plataforma brasileira 
de assinatura eletrônica, acaba de 
divulgar uma pesquisa que mostra o 
crescimento da adoção desta tecno-
logia	 inovadora	no	Brasil.	De	acordo	
com a empresa, que possui mais de 20 
milhões de documentos assinados, o 
segmento de TI foi o que mais utilizou 
a plataforma, respondendo por 28,1% 
das assinaturas eletrônicas realizadas 
no país, seguido pelo segmento de 
Telecom, que respondeu por 17,1%. 

O setor de Educação ficou em ter-
ceiro lugar no ranking, com 10,4% do 
total dos documentos. Foi, inclusive, 
uma das áreas que mais cresceu em 
assinaturas digitais em relação ao ano 
passado, quando estas responderam 
por 6% do total dentro da platafor-
ma da D4Sign. Outro segmento que 

demonstrou adesão consistente às 
assinaturas digitais foi o de Tecnolo-
gia da Informação - como já era de 
se esperar graças ao comportamento 
tipicamente vanguardista, passando de 
14,9% do total de assinaturas em 2019 
para 28,1% em 2020. 

Na área financeira, que também é co-
nhecida por sair na frente ao adotar tec-
nologias de última geração, o número 
foi muito expressivo, mas não registrou 
uma variação considerável entre 2019 
e 2020, mantendo-se estável. Ao conta-
bilizar os bancos, financeiras e fintechs, 
o total de assinaturas digitais dentro da 
plataforma da D4Sign correspondeu a 
25,4% do total em 2019, enquanto em 
2020, correspondeu a 24,8%. 

No ano da pandemia, alguns setores 
surpreenderam por aderir à plataforma 

apesar de seu comportamento tradicio-
nal. É o caso do setor de transportes, 
que registrou 3,9% do total de assina-
turas no período, e das imobiliárias, que 
chegaram a 6,7% do total de assinaturas 
em 2020.

“A adoção de ferramentas avança-
das de tecnologia no dia a dia, como 
é o caso das assinaturas digitais, 
tem sido cada vez mais presente não 
apenas em setores que já fizeram a 
transformação digital, mas também 
em segmentos conservadores. Isto 
vem ocorrendo porque as empresas 
já reconhecem que o consumidor não 
é mais o mesmo e que ele valoriza 
iniciativas que garantam conforto e 
comodidade na sua vida”, informa 
Rafael	 Figueiredo,	 CEO	 da	 D4Sign	
(www.d4sign.com.br).

Os segmentos que mais utilizam 
assinatura eletrônica no Brasil

Ficar por dentro das tendências e implementá-las é essencial ao 
seu negócio.

D.J Castro (*) 

A pandemia da Covid-19 
trouxe uma série de 
novos cenários para 

a atuação de empresas nas 
redes sociais, ampliou o trá-
fego de pessoas nos canais 
de relacionamento, forçando 
empresas e marcas que ainda 
não haviam implementado 
a transformação digital,a 
implantá-la.

Por isso, ficar por dentro 
das tendências e implementá
-las em sua própria estraté-
gia de marketing é essencial. 
Além disso, essa é uma das 
melhores maneiras de sair 
ou permanecer à frente de 
seus concorrentes no mer-
cado. Veja a seguir algumas 
tendências de marketing 
estratégico para 2021:
	 •	 Propósito: apenas as 

marcas que compreen-
dem profundamente o 
porquê existem, esta-
rão bem posicionadas 
para navegar esses 
tempos complexos e 
de transformação sem 
precedentes. O pro-
pósito de uma marca 
é uma afirmação clara 
do motivo fundamental 
dela existir. 

É uma declaração de 

O anúncio do banco Santander como patrocinador oficial 
da	Liga	Brasileira	de	Free	Fire	(LBFF),	maior	jogo	do	Brasil	
com 20 milhões de jogadores diários, demonstra como a 
comunidade gamer tem sido cada vez mais estratégica 
para	os	negócios.	O	Brasil	já	está	entre	os	três	maiores	
públicos de esportes eletrônicos no mundo, modalidade 
que passou, no início deste ano, do primeiro bilhão de dó-
lares movimentados e abriga quase 80 milhões de gamers. 

O mercado de jogos digitais encerrou o ano de 2020 com 
uma movimentação na ordem de US$ 12 bilhões, um cres-
cimento de 15% em relação ao ano anterior e um recorde 
na indústria. O Newzoo anunciou que a receita deste ano 
do mercado gamer global deve chegar a US$ 180 bilhões e, 
deste total, a estimativa é que 59% venha dos jogos mobile. 
O ponto de partida é estabelecer o território de parceria, 
com a vontade de auxiliar o público gamer a progredir nos 
seus sonhos e anseios, traduzindo as necessidades de uma 
geração de pessoas com interesses comuns. 

No entanto, 20% da conexão com a comunidade gamer 
ainda tende a ser através de atividades tradicionais, como 
campanhas, deixando 80% do espaço invisível com inú-
meras novas oportunidades. Pesquisas recentes apontam 
que independente do perfil gamer, mais de 60% possui 
renda acima da média. Destes, 46,6% da população gamer 
é casada e com filhos, e 11,5% é casada e sem filhos, o que 
indicam vidas financeiras ativas. Por outro lado, 6,7% dos 
gamers vivem sozinhos, procurando formas de equilibrar 
suas finanças, e 25,6% vivem com os pais. 

A análise aponta, ainda, uma preferência pelos jogos para 
celulares com 81% do público, dado que indica uma maior 
tendência ao uso de aplicativos. Esses números refletem 
o poder da comunidade gamer e demonstram como ela é 
atraente para o mercado financeiro desde que possa criar 
e inserir novos produtos para esse público. “Na contramão 
da crise, hoje vivenciamos a consolidação da audiência 
do	mercado	gamer	no	Brasil	e	com	grande	potencial	de	

Tendências de marketing 
estratégico para 2021

O ano de 2020 trouxe mudanças drásticas para o marketing digital, ressignificando a forma como 
empresas e clientes se relacionam.
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com os consumidores 
em níveis profundos de 
emoção e empatia. Não 
basta apenas vender, 
é preciso participar 
e interagir com o seu 
público.

	 •	 Fusão: as marcas po-
dem cumprir melhor 
seu propósito ao criar 
experiências inovado-
ras através da fusão 
de competências entre 
indústrias.

As marcas que levarem 
essas tendências em con-
sideração sairão na frente 
e conseguirão conquistar 
mais pessoas, construindo 
relacionamentos que geram 
mais e melhores negócios. 
Hoje as empresas represen-
tam algo muito maior do que 
aquilo que vendem, por isso 
as marcas que comunicam 
seus propósitos e demons-
tram comprometimento, 
têm maior probabilidade 
de atrair consumidores, 
influenciando nas decisões 
de compra e melhorando 
a sua competitividade no 
mercado.

(*) - É especialista em marketing 
digital e sócio-proprietário da Nexia 

Brading.

intenção de como ela quer 
influenciar positivamente 
as pessoas e transformar a 
realidade e o mercado. Ele 
também mostra o motivo da 
marca existir e que diferença 
ela quer fazer na vida das 
pessoas e, em consequên-
cia, no mundo. E isso é algo 
poderoso, que engaja e mo-
tiva todos que tem contato 
com ela. 
	 •	 Agilidade: um mundo 

cada vez mais digi-
tal é um dos motivos 
mais que suficientes 
para uma estratégia de 
marketing ágil capaz 
de ser adaptada de 
acordo com as mudan-
ças do mercado.

	 •	 Experiências huma-
nas: as organizações 

precisam ter visão de 
serem uma entidade 
humana que espelham 
e suportam os valores 
das pessoas para as 
quais elas foram cria-
das para servir. Hoje, 
além de comprar, os 
consumidores buscam 
criar experiências com 
a marca, para assim, se 
tornar um público fiel.

	 •	 Confiança: para cons-
truir confiança nesses 
tempos turbulentos, 
as marcas precisam 
olhar além dos dados 
demográficos e enten-
der o que as pessoas 
realmente valorizam.

	 •	 Participação: hoje é 
necessário criar estra-
tégias de engajamento 

Mercado aposta no segmento gamer 
como estratégia de negócios

renovação	de	público	e	crescimento”,	comenta	Beto	Vides,	
fundador	e	diretor-geral	da	eBrainz.	

Outro ponto que torna esse mercado atraente é o en-
gajamento da sua comunidade e um ecossistema muito 
diversificado. “Na indústria gamer vivenciamos um fenô-
meno único: não são apenas consumidores e sim, uma 
comunidade de fãs de games, que espera ser impactada 
por ações que fortaleçam todo o ecossistema do universo 
gamer”, esclarece o executivo. 

Para cada necessidade do setor financeiro, que pode 
variar entre propagação da marca ou de um novo produto, 
por	exemplo,	a	eBrainz,	primeira	consultoria	especiali-
zada no mercado de Games e eSports, oferece um time 
de consultores especialistas que desenvolve estratégias, 
propostas, projetos, campanhas, conteúdos e novos mo-
delos de negócios para que as marcas possam conectar-se 
com	a	audiência	gamer.	Fonte:	(https://ebrainz.com.br/).

O Brasil já está entre os três maiores públicos de esportes 
eletrônicos no mundo.
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Gerar conhecimento 
sobre compras públicas 
é fundamental para a 

economia

A Nova Lei de 
Licitações, aprovada 
no Senado em 
dezembro, promete 
ser um avanço no 
mundo das compras 
públicas

Uma modernização 
necessária que irá 
trazer mais trans-

parência, eficiência e 
economia para o poder 
público. Mas para que 
esse cenário se concre-
tize, é preciso difundir 
conhecimento – tanto 
para o público do setor 
como para a sociedade - 
sobre como funcionam as 
compras governamentais 
e sua importância direta 
na gestão dos recursos 
públicos.

As compras públicas 
representam uma fatia 
em torno de 12% do PIB 
brasileiro, alcançando 
mais de R$900 bilhões ao 
ano em 2019.  Entretanto, 
apesar de termos mais 
de 20 milhões de CNPJs 
registrados como ativos 
no Brasil, menos de 300 
mil deles atuam no seg-
mento. Há três grandes 
motivos para o receio 
dos empreendedores em 
investir. 

O primeiro deles é o fato 
de o processo de vender 
para o governo ter regras 
diferentes das vendas 
para empresas privadas, 
ritos legais que geram 
certa resistência em 
empreender nesse tipo 
de operação. O segundo 
é o desconhecimento 
das oportunidades reais 
que o setor gera: muitos 
empresários acreditam 
que há apenas demandas 
milionárias nas compras 
públicas, o que não é 
verdade, pois o segmento 
abrange também mi-
lhares de operações de 
pequeno porte, muitas 
vezes abaixo da marca 
dos R$10 mil. 

Para pequenas e micro 
empresas, por exem-
plo, existe um leque 
significativo de bene-
fícios, como uma cota 
reservada de até 25% 
para participação nos 
pregões, determinada 
pela Lei Complementar 
147/2014 a fim de garantir 
ampla competição com 
as empresas maiores, e o 
Decreto 8.538/2015, que 
determina tratamento 
diferenciado para os pe-
quenos empreendedores 
nas contratações públi-
cas de bens, serviços e 
obras no âmbito da admi-
nistração pública federal.

Por fim, o medo de 
não receber o dinheiro 
pelo que foi vendido e 
entregue é outro fator 

que ainda afasta os em-
presários das compras 
governamentais - e que 
também gira em torno 
da falta de conhecimen-
to da legislação do setor 
sobre o pagamento de 
um compromisso pú-
blico. Há regras claras 
também para isso e elas 
estão disponíveis a toda 
a sociedade. 

Fica claro que a falta de 
informação é um impedi-
tivo para a participação 
de mais empreendedores 
nas compras públicas. 
Vender produtos e servi-
ços para o setor público 
é uma grande oportu-
nidade de negócios que 
não pode ser desprezada 
por empreendedores de 
qualquer porte. Mesmo 
em tempos de pandemia, 
os governos continuam 
comprando, já que as 
necessidades de cada 
município não param e 
precisam ser supridas. 

São demandas que vão 
desde medicamentos 
e insumos hospitalares 
até alimentos para pre-
paração de merendas 
escolares, sacos de lixo, 
viaturas, serviços de 
elaboração e revisão de 
cálculos judiciais, etc. 
Os municípios precisam 
e compram de tudo o 
tempo todo.

Para facilitar esse vo-
lume imenso e contínuo 
de aquisições, buscando 
maior economicidade e 
transparência aos pro-
cessos licitatórios, o Go-
verno Federal editou em 
2019 o Decreto nº 10.024, 
tornando obrigatória a 
realização de pregões 
eletrônicos também para 
os estados e municípios, 
sempre que utilizarem os 
recursos das transferên-
cias voluntárias da União. 

Elas representam a 
principal fonte de renda 
para mais de 90% dos 
municípios brasileiros. 
O decreto limita irregu-
laridades nas licitações 
públicas, de modo que 
toda a população se bene-
ficia dessas práticas e da 
adesão de mais agentes. 
O processo eletrônico de 
compras é mais fácil, mais 
ágil e diminui os custos. 

Acreditamos firmemen-
te que unindo dissemi-
nação de conhecimento 
especializado com ca-
pacitação dos profissio-
nais e a facilidade de 
realizar as aquisições via 
plataformas digitais, as 
compras públicas podem 
movimentar ainda mais a 
economia brasileira.

(*) - É CEO do Portal de Compras 
Públicas govtech detentora da 

maior plataforma privada de 
pregão eletrônico do país (https://

govtechbrasil.org.br/).

Leonardo Ladeira (*)
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Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembléia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A
para reunirem-se em Assembléia Geral e Extraordinária, a realizar-se às 13:30 horas
do dia 10 março de 2021, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos,
nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:
1) aprovação e homologação da subscrição do aumento de capital social aprovado
na AGE do dia 26 de janeiro de 2021; 2) alteração parcial dos estatutos sociais;
3) outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 01 de março de 2021.
André Kissajikian - Diretor Executivo.                                           (02, 03 e 04)

Edital de Citação, prazo 20 dias, Proc Nº 0020993-22.2012.8.26.0462. O Dr. Henrique Berlofa 
Villaverde, Juiz de direito da 1ª Vara Cível do Foro de Poá/SP. Faz saber aos Manoel Affonso, 
Antonia Rosa de Jesus, réus ausentes, incertos, desconhecidos e terceiros interessados, que 
Samuel da Costa Lima ajuizou ação de Usucapião objetivando o imóvel á Rua Ana Nery, Nº 186, 
Poá, com área de 151,43m2. Alega o autor estar na posse do imóvel de forma mansa e pacífica há 
mais de 20 anos, por si e seus antecessores, expedindo-se o edital de citação dos 
supramencionados, para que em 15 dias a fluir o prazo supra, contestem o feito, sob pena de 
serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Poá, 26 de Janeiro de 2021. 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em Reais) Demonstrações do resultado dos Exercícios (Em Reais)

Demonstraçôes das Mutações do Patrimônio Líquido (Em Reais)

A Diretoria

Demonstrações do Fluxo de Caixa - método indireto (Em Reais)

 AUGUSTO VELLOSO ENGENHARIA S/A
C.N.P.J/M.F. n. º 05.522.437/0001-09  

Sociedade Anônima de Capital Fechado
Relatório da Diretoria - Exercício Encerrado Em 31.12.2020

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas o Relatório da diretoria e as demonstrações contábeis acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos 
auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, da Augusto Velloso Engenharia S/A.       São Paulo, 03 de fevereiro de 2021.

Ativo                  2020                  2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa   7.611.408,79   3.065.437,25 
Contas a receber  15.873.517,66   19.812.940,75 
Impostos a recuperar  3.992.227,60   1.698.292,83 
Outros créditos        302.421,09     2.352.884,93 
Total do Circulante   27.779.575,14   26.929.555,76 
Não Circulante
Contas a receber  11.678.130,39   11.678.130,39 
Créditos com consórciadas  7.211.585,26   2.615.987,15 
Outros créditos  87.551,45   67.894,43 
Imobilizado / intangível  10.904.153,31   10.491.919,77 
Total do Não Circulante  29.881.420,41   24.853.931,74
Total do  Ativo         57.660.995,55      51.783.487,50 

Receitas de obras,                  2020                  2019
serviços e incorporações  81.672.110,55 66.746.337,53
 (-) Impostos e contribuições 
sobre a receita  (6.341.605,86) (4.324.141,32)
 Receitas Líquidas  75.330.504,69 62.422.196,21
 (-) Custo dos serviços prestados 
e incorporações   (69.812.678,49) (57.166.310,77)
Lucro Bruto  5.517.826,20 5.255.885,44
 Despesas administrativas  (2.734.399,59) (2.736.271,80)
 Depreciação e amortização (192.051,24) (88.592,69)
Lucro Líquido Antes do 
Resultado Financeiro  2.591.375,37  2.431.020,95
 Receitas financeiras  283.978,94 463.038,27
 Despesas financeiras  (161.034,94) (102.553,49)
Resultado Financeiro  122.944,00 360.484,78
Resultado Antes dos 
Tributos Sobre os Lucros  2.714.319,37  2.791.505,73
Resultado Líquidos das 
Operações Continuadas  2.714.319,37  2.791.505,73
Resultado Líquido do Período  2.714.319,37  2.791.505,73
Resultado líquido do período por ação  0,23 0,23

   Lucros 
 Capital Reserva  (Prejuizos)  
Saldo em        Realizado  de Capital  Acumulados                  Total
31/12/2017 35.084.132,00    -     428.428,69 35.512.560,69
Resultado do exercício - - 2.478.607,14 2.478.607,14
Reserva legal - 123.930,36 (123.930,36) -
Saldo em 
31/12/2018 35.084.132,00 123.930,36 2.783.105,47 37.991.167,83
Resultado do exercício - - 2.791.505,73 2.791.505,73
Reserva legal - 139.575,29 (139.575,29) -
Saldo em 
12/2019 35.084.132,00 263.505,65 5.435.035,91 40.782.673,56
Resultado do exercício - - 2.714.319,37 2.791.505,73
Reserva legal - 135.715,97 (135.715,97) -
Saldo em 
12/2020 35.084.132,00 399.221,62 8.013.639,31 43.496.992,93

José Maria Augusto - Contador – CRC – 1SP126.202/O-7

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, estão a disposição dos 
Senhores Acionistas na sede da Sociedade.

               2020                  2019
Resultado líquido  2.714.319,37   2.791.505,73
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
ao caixa gerado pelas 
atividades operacionais:   
Depreciação e amortização  192.051,24 88.592,69
Decréscimo (acréscimo) em ativos:   
Variação no circulante e não circulante  3.676.295,14 (2.659.211,52)
Acréscimo (descréscimo) em passivos:   
Fornecedores e contas a pagar  (3.334.115,05) 1.008.893,45
Impostos, contribuições e 
encargos a recolher  (937.893,03) 417.665,69
Caixa líquida gerada pelas 

atividades operacionais  2.310.657,67   1.647.446,04
2) Fluxos de caixa originados 
de atividades de investimentos
Acréscimos/redução em consórciadas  2.839.598,65 670.969,17
Aquisição de imobilizado e intangível  (604.284,78) (380.541,07)
Caixa líquida gerada pelas 
atividades de investimentos  2.235.313,87     290.428,10
3)Variação no Caixa e 
Equivalentes de Caixa  4.545.971,54   1.937.874,14
4) Saldos de Caixa e 
Equivalentes de Caixa  4.541.971,54   1.937.874,14
No início do exercício  3.065.437,25 1.127.563,11
No fim do exercício  7.611.408,79 3.065.437,25

Passivo                  2020                  2019
Circulante 
Fornecedores  2.273.068,85   5.607.183,90 
Obrigações trabalhistas  190.153,50   755.712,40 
Obrigações fiscais  532.581,41   883.040,02 
Total do Circulante     2.995.803,76   7.245.936,32 
Não Circulante   11.168.198,86   3.754.877,62 
Conta corrente consórciadas 10.971.319,18   3.536.122,42 
Parcelamentos e tributos diferidos  196.879,68   218.755,20 
Patrimônio Líquido   43.496.992,93   40.782.673,56 
 Capital social 35.084.132,00   35.084.132,00 
 Reserva de capital  392.221,62   263.505,65 
 Reserva de lucros  8.013.639,31   5.435.035,91 
Total do Passivo e do 
Patrimônio Líquido   57.660.995,55   51.783.487,50 

Confira as 
10 profissões 
com melhores 
salários em 2021 

O Banco Nacional de Em-
pregos (BNE) listou as 10 
profissões que tem os melho-
res salários neste começo de 
2021: diretor de TI, diretor 
administrativo financeiro, 
diretor jurídico, diretor fi-
nanceiro, plantonista médico, 
diretor de comércio eletrôni-
co, diretor comercial, diretor 
hospitalar, diretor executivo 
e gerente de engenharia. As 
ocupações listadas seguem 
a tendência do mercado de 
trabalho, analisa o CEO do 
BNE, Marcelo de Abreu. 

“A pandemia estimulou 
maiores contratações na área 
da saúde, e a transformação 
digital gerou mais contrata-
ções e valorização das vagas 
no setor de tecnologia”, ex-
plica. As profissões que mais 
se destacaram são em cargos 
estratégicos, principalmente 
chefias. “As empresas inves-
tiram em contratar lideranças 
especializadas que ajudassem 
na retomada das atividades 
e fossem peças importantes 
para a transformação digital”, 
comenta Abreu. 

Confira as 10 profissões e 
as médias salariais: Diretor 
Administrativo Financei-
ro - R$ 21.984,00; Diretor 
Executivo - R$ 20.251,61; 
Diretor de TI - R$ 20.103,24; 
Diretor Financeiro - R$ 
19.839,56; Diretor Comer-
cial - R$ 17.954,88; Diretor 
Jurídico - R$ 17.745,84; 
Diretor de Comércio Ele-
trônico - R$ 17.158,97; 
Gerente de Engenharia 
-  R$ 15.924,56; Diretor 
Hospitalar - R$ 15.566,96; 
Plantonista Médico - R$ 
14.390,94. 

O candidato interessado em 
obter vagas deve se atentar às 
tendências do setor e buscar 
qualificação para preencherem 
essas posições. “É importante 
que os candidatos prestem 
atenção nos setores que mais 
estão contratando e se aper-
feiçoem em cursos para abrir 
um leque de possibilidades”, 
conta Marcelo.

Já o currículo deve ter in-
formações atualizadas, obje-
tividade e atenção aos erros. 
“É muito comum encontrar 
currículos desatualizados e 
com erros de ortografia. Os 
documentos devem ter infor-
mações objetivas e precisas, 
visto que os recrutadores não 
gastam muito tempo lendo cur-
rículos”, finaliza Abreu. - Fonte 
e mais informações: (www.bne.
com.br). 

No âmbito do mercado 
de trabalho, o alerta 
era ainda maior: o 

mundo levaria 257 anos para 
atingir a equidade de gênero 
no setor. Na ocasião, o Brasil 
possuía o 3º pior índice de 
equidade dos 25 países da 
América Latina. 

De lá para cá, com a pan-
demia da Covid-19 tendo 
início em março de 2020 em 
território brasileiro, a situa-
ção trabalhista das mulheres 
não melhorou. Nos meses 
seguintes, entre abril e ju-
nho do ano passado, o país 
registrou mais profissionais 
mulheres fora do que dentro 
do mercado de trabalho. 
Assim, a participação femi-
nina no segmento, que vinha 
em tendência de alta, foi a 
menor em 30 anos (46,3%).

Historicamente, as mulhe-
res no Brasil ganham menos 
do que os homens. 

Em 2019, a diferença 
salarial entre os gêneros, 
que vinha de sete anos de 
quedas consecutivas, teve 
um aumento de 9,2% em 
relação a 2018. De acordo 
com dados do Caged, a dis-

Equidade de gênero deve ser 
prioridade no mercado de trabalho
Em dezembro de 2019, o Fórum Econômico Mundial apontou que, no ritmo da época, o planeta 
demoraria quase um século (99,5 anos) para acabar com a desigualdade entre mulheres e homens

presárias, precisamos fazer 
a nossa parte para valorizar 
as mulheres e proporcionar 
espaços iguais entre os 
gêneros nas empresas”, 
acrescenta o CEO da Mos-
tra de Ideias. Em cresci-
mento constante, o GMI já 
atingiu atualmente a meta 
de 50-50 entre mulheres e 
homens no seu quadro de 
16 colaboradores, tornan-
do-se, assim, uma agência 
com equidade de gênero. 
Bernardino destaca tam-
bém que a empresa está 
preparando três assistentes 
de comunicação e imprensa 
para serem futuras heads 
de setores da agência. 

Neste processo de trainee 
do GMI, iniciado em 2021, o 
objetivo é oportunizar vagas 
para profissionais mulheres 
nos cargos de liderança 
que estão surgindo com 
a expansão da empresa. 
Além disso, o executivo de 
comunicação quer trazer 
ainda mais diversidade e 
promover a inclusão dentro 
da empresa. Fonte e outras 
informações: (www.mostra-
deideias.com.br).

crepância de remuneração 
passou a ser de 47,24%, 
com homens ganhando, 
em média, R$ 3.946, e as 
mulheres, R$ 2.680. “Para 
reverter esse cenário into-
lerável, precisamos estar 
compromissados em reduzir 
a desigualdade entre os 
gêneros tanto na socieda-
de quanto nas empresas”, 
pontua Rodrigo Bernardino, 
fundador do Grupo Mostra 
de Ideias (GMI). 

Em sua agência, por 
exemplo, o executivo de 
comunicação não só acredi-

ta como defende a equidade 
entre homens e mulheres, 
promovendo internamente 
a diversidade no ambiente 
de trabalho. Desde que sur-
giu, em 2012, a agência tem 
como missão transformar a 
sociedade com a comunica-
ção por meio de parcerias, 
projetos e ações sociais. 
Assim, quando a empresa 
começou a crescer e teve a 
oportunidade de se expan-
dir, Bernardino incentivou 
a participação feminina na 
estrutura e organização.

“Nós, empresários e em-

Historicamente, as mulheres no Brasil 
ganham menos do que os homens.
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Maioria acredita que raça influencia 
oportunidades de emprego

Um novo estudo realizado 
pela Ipsos em 27 países para 
o Fórum Econômico Mundial 
avalia o impacto da raça, 
etnia e nacionalidade no 
acesso a oportunidades em 
diversos setores. No Brasil, 
os resultados são preocu-
pantes. No que diz respeito 
à empregabilidade, 71% dos 
ouvidos no país percebem a 
influência da cor da pele e 
origem de uma pessoa na ob-
tenção de trabalho. Destes, 
41% acham que influencia 
muito e 30% acreditam que 
influencia de alguma forma.

Considerando todos os 
entrevistados, a média 
global somando as pessoas 
que responderam que a 
raça impacta muito e que 
impacta um pouco na hora 
de conseguir um emprego é 
de 65%. Os países que mais 
notam essa influência são 
África do Sul (80%), Japão 
(78%) e Bélgica (74%). 
Por outro lado, na Malásia 
(44%), China (50%) e Rús-
sia (54%) o número de res-
pondentes que percebem 
essa influência é mais baixo.

Assim como o acesso a 
empregos, as oportunidades 
para a educação também são 
impactadas pela raça, etnia 
e nacionalidade, de acordo 
com 69% dos brasileiros. 

Destes, 36% acreditam 
que a origem e cor da pele 

influenciam muito e 33% que 
influencia de alguma maneira. 
A média global é de 60%. So-
mando as respostas “muito” 
e “de alguma forma”, o Brasil 
ficou em terceiro lugar entre 
os que mais acham que a 
raça, etnia e nacionalidade 
influem nas oportunidades de 
educação. 

Em primeiro lugar, mais 
uma vez, ficou a África do Sul 
(76%) e, em segundo, a Índia 
(72%). Para os russos (39%), 
suecos (48%) e poloneses 
(47%) o impacto é significa-
tivamente menor. A influência 
da raça nos serviços sociais 
também é percebida mais 
fortemente no Brasil do que 
no resto do mundo. Enquanto 
68% dos brasileiros acreditam 

que a cor da pele e origem 
de uma pessoa pode influir 
no acesso a esses serviços 
- sendo que 32% acham 
que influencia muito e 36% 
acham que influencia de al-
guma maneira -, no mundo, 
o percentual é de 59%. 

As nações que percebem 
maior impacto são África 
do Sul (74%), Índia (74%) 
e Japão (70%). Ao final da 
lista, estão Rússia (41%), 
Suécia (49%) e Reino Unido 
(50%).

Perguntados sobre o aces-
so à moradia, no Brasil, 
66% notam a influência da 
raça - 33% responderam 
“muito” e 33% responderam 
“de alguma forma”. A média 
global é de 60%. Novamen-
te, o ranking é encabeçado 
pela África do Sul (76%), 
com Índia (74%) e Bélgica 
(72%) logo atrás. Já o menor 
impacto percebido está na 
Rússia (38%), China (44%) 
e Polônia (46%).

O levantamento online foi 
realizado com 20.020 pes-
soas – sendo mil brasileiros 
– com idade entre 16 e 74 
anos de 27 países. Os dados 
foram colhidos entre 22 de 
janeiro e 05 de fevereiro de 
2021. A margem de erro 
para o Brasil é de 3,5 pontos 
percentuais. Fonte e mais 
informações: (www.ipsos.
com/pt-br).
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No que diz respeito à 
empregabilidade, 71% dos 
ouvidos no país percebem 
a influência da cor da pele 
e origem de uma pessoa na 

obtenção de trabalho.
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 04 de março de 20216

Tiago Serrano (*)

Para ajudar a entender melhor esse cenário, vamos 
entender alguns conceitos, e como a voz do cliente 
impacta diretamente em seu negócio. No início CX, 

NPS, CAC, LTV vão parecer uma sopa de letrinhas, mas 
ao final você vai entender o que significa cada uma delas, 
e por fim o que é o NPS Economics. 

CX é uma sigla para Customer Experience ou Experiência do 
Cliente. Basicamente é a adesão de uma cultura de uma empre-
sa em colocar o cliente no centro das decisões, principalmente 
utilizando pesquisas de satisfação para monitorar a opinião dele 
sobre os produtos e serviços ofertados.

Compreender a importância dessa cultura, auxilia nas tomadas 
de decisões e nas principais estratégias da empresa, utilizando 
a opinião dos clientes como norte. 

Para ajudar a entender melhor esse cenário, utilizamos o Net 
Promoter Score - ou apenas NPS, que mede a lealdade do con-
sumidor com aquela empresa, produto ou serviço. 

Utilizando a pergunta definitiva: "De 0 a 10, o quanto você 
recomendaria a Empresa X para um amigo ou parente?" Através 
das respostas a essa pergunta, é possível categorizar os clientes 
entre Detratores, Neutros e Promotores, e chegar a uma métrica 
única da satisfação e lealdade com o serviço e a empresa. Obtendo 
a sua nota de NPS, que pode variar entre -100 e 100. 

Ter a nota de NPS como um norte, permite que a empresa 
entenda um possível descontentamento, monte um plano de 
ação e corrija um problema em tempo hábil para não abalar a 
sua relação com o consumidor. Além disso, esse estudo também 
possibilita que medidas sejam tomadas enquanto a pesquisa 

Já faz alguns anos que o consumidor passou a ser, definitivamente, o centro de qualquer negócio. Com as transformações na 
cultura do consumo e variedade de produtos disponíveis a um clique, compreender a experiência de compra 

é crucial para agregar valor à marca e reter mais clientes. 

Foto de Anthony Shkraba no Pexels

#tenhacicatrizes

Carol Olival

Marketing Digital: 
o poder do consumidor

Carol Olival (*)

O mundo digital está impactando todas 
as áreas da economia, e com marketing 

e vendas a influência é cada vez mais sig-
nificativa. Como consumidores buscamos 
informações, testemunhos e referências 
online antes de fazermos compras e é nesse 
momento que o poder do consumidor influi, 
e muito, na tomada de decisão de novos 
consumidores.

O lado positivo dessa tendência é que 
você, que tem empresa e que já tem clien-
tes, tem um potencial incrível de criar 
peças de marketing de grande poder de 
convencimento através dos seus próprios 
clientes, criando uma relação ainda mais 
profunda com sua base de consumidores. As 
empresas fazem isso o tempo todo, mas nem 
sempre de forma estruturada, integrando a 
contribuição dos clientes com a estratégia 
de marketing que está sendo adotada.

Pense em quantos blogs, fóruns de discus-
são, posts, fotos e vídeos em redes sociais, 
entrevistas em vídeos e podcasts, desafios 
– destaque absoluto para o TikTok nessa 
área – e tantos outros materiais que podem 
ser diariamente gerados e alimentados 
diretamente por seus clientes. Esses são 
todos exemplos de marketing gerados pelo 
consumidor, CGM (Consumer-Generated 
Marketing, em inglês), e que podem trazer 
resultados relevantes desde que integrados 
com as outras frentes de marketing digital 
de sua empresa.

A adoção do CGM é um caminho sem volta, 
uma vez que mais de 80% dos consumidores 
hoje buscam informações online antes de 
consolidar compras que são importantes 
para eles. O desafio das empresas é guiar 
o CGM para que ele possa seguir sendo 
espontâneo, honesto e contínuo, de forma 
a contribuir com o plano de marketing. E 
como fazer isso? Integrando.

Sua empresa já tem canais de redes 
sociais? Consegue gerar fotos e vídeos em 

que clientes estejam presentes, publicar 
essas fotos e marcar os consumidores nas 
plataformas digitais? Esse é um excelente 
caminho para iniciar engajamento digital 
e uma oportunidade de provocar seus 
clientes a compartilhar a experiência 
que tiveram com seu produto ou serviço, 
seu atendimento e seu pós-venda. Sua 
missão aqui é habilmente criar momentos 
de interação e engajamento, convidando 
seus clientes a compartilhar a verdade 
sobre a experiência que tiveram com 
sua empresa. Mas e se a verdade não 
for positiva? Bom, o melhor caminho é 
entender o que precisa ser modificado, 
aparar as arestas e acertar os ponteiros 
com seu cliente. 

Seu consumidor não precisa do seu aval 
para criar materiais digitais falando sobre 
seu produto ou empresa, portanto é fun-
damental que você ofereça uma boa expe-
riência e seja o condutor das interações. 
Lembre-se: as redes sociais democratizam 
nossas relações, mas o poder hoje é do 
consumidor. 

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos. Gradu-
ada em Arquitetura e Urbanismo, pós-graduação em 

Administração, MBA em Empreendedorismo e Inovação, 
atualmente cursando um mestrado internacional em 

Digital Marketing. Desde 2016 é Community Outreach Di-
rector da Full Sail University. Com três livros publicados 

sobre treinamento e sobre o processo de ensino-aprendi-
zagem, Carol integra conhecimentos fundamentais para 
o momento atual, em que a experiência pessoal precisa 
ser urgentemente replicada num mundo que se tornou 

fundamentalmente digital.

O LTV (Lifetime Value) ou Valor de um Cliente, mede o potencial 
lucro futuro gerado por um cliente, definindo, assim, o valor de 
um consumidor ao longo de seu relacionamento com a marca. 

Já o CAC (Customer Acquisition Cost) ou Custo de Aquisição 
de Cliente, se caracteriza pela soma de todos os custos para 
a conquista de novos consumidores dividido pelo número de 
clientes conquistados - ou seja, tudo o que gastou com atração 
de visitantes, nutrição dos leads e fechamento da compra. 

No raciocínio do NPS Economics, quando se tem um cliente 
Promotor, ou seja, que avalia positivamente os serviços prestados, 
naturalmente ele vai trazer novos clientes para o estabelecimento, 
através de indicações e recomendações de compra. Esse bom re-
lacionamento gera uma consequência imediata, uma vez que ele 
reduz o custo investido na aquisição de novos clientes (CAC) e 
também aumenta o tempo de vida dele enquanto seu cliente (LTV).

Em contrapartida, o cliente Detrator, que não teve uma boa 
experiência com a sua marca, além de não te recomendar para 
amigos e parentes,  te faz gastar mais em publicidade e patrocínios 
(Aumento de CAC), e retorna com menor frequência, pois não 
está satisfeito com o serviço, (Diminuição de LTV). Impactando 
diretamente nos indicadores econômicos da sua empresa. 

O NPS já é utilizado como a principal métrica de lealdade de 
clientes em todo o mundo, e de forma recorrente nas pesquisas 
de satisfação para categorizar, identificar e tratar os principais 
problemas apontados pelos seus próprios consumidores. Im-
pactando diretamente na fidelização, melhoria de processos, 
experiência de compra e nos principais indicadores econômicos 
do seu negócio. 

(*) - É CEO e Fundador da SoluCX, empresa especializada em pesquisa 
de satisfação e NPS (www.solucx.com.br).

acontece, reformulando caminhos e projetos para sanar pequenos 
contratempos identificados nas sondagens anteriores.

Agora vamos entender brevemente os conceitos de LTV e 
CAC, conceitos muito utilizados na gestão das empresas e que 
são diretamente impactados pelo NPS.
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Onde estão as pérolas no 
mercado de fornecedores 

de tecnologia?

Normalmente, quando 
pensamos no mercado 
de tecnologia no Brasil, 
imediatamente vem 
à memória grandes 
nomes multinacionais, 
como Microsoft, IBM, 
Accenture, Capgemini, 
Atos, AWS e diversas 
outras

Mas, ao analisar com um 
pouco mais de atenção, 
hoje estamos diante de 

uma realidade muito diferente. A 
pandemia da Covid-19 impulsio-
nou maior urgência do mercado 
brasileiro para a transformação 
digital e isso acelerou também 
novas perspectivas e mudanças 
de consumo e oferta. Em parce-
ria com a empresa global ISG, a 
TGT Consult tem acompanhado 
este avanço nos últimos 3 anos, 
por meio de levantamentos pe-
riódicos. 

E os dados não mentem: das 
mais de 700 empresas identifica-
das, 282 estão em boas condições 
competitivas e das 107 empresas 
consideradas líderes - que têm 
um portfólio de serviços diferen-
ciado e uma posição de mercado 
expressiva - 42% são empresas 
genuinamente brasileiras. Movi-
mentos de consolidação como os 
que ocorreram nas duas décadas 
passadas criaram gigantes de 
serviços e abriram oportunidades 
de mercado para o surgimento e 
crescimento  de várias empresas 
especializadas em serviços e pro-
dutos específicos de tecnologias. 

Algumas que valem ser citadas 
são as com foco em segurança 
cibernética, analytics, gestão de 
serviços em cloud, automação 
de teste e inteligência artificial. 

Como exemplo, é possível 
citar o movimento de deslocar a 
infraestrutura para serviços de 
nuvem. Se por um lado houve 
uma diminuição da demanda por 
provedores Data Centers locais, 
essa mudança abriu um oceano 
de oportunidades para gestores 
de cloud managed services e 
cloud híbridas. 

Há pouca ou nenhuma barreira 
de entrada nesse nicho, e aqueles 
que oferecem o serviço crescem 

rapidamente, com soluções de 
alta qualidade e de forma muito 
competitiva. Não é exagero dizer 
que 100% dos nossos clientes de 
consultoria estão em movimen-
tos de migração para nuvem e 
vemos cada vez mais a escolha 
por empresas brasileiras para 
gerenciamento destes serviços.

Apesar do foco deste artigo 
não ser as grandes empresas, 
elas têm um papel importante 
na valorização do mercado de 
nicho. Grandes empresas globais 
aprenderam, talvez com a gigante 
de software ERP, da SAP, a utili-
zar um ecossistema de parceiros 
locais mais fortes, não apenas 
como forma de consolidar um 
canal de vendas, mas também 
para entregar soluções de forma 
mais eficiente e localizada. 

Neste movimento podemos 
citar: AWS, Google, Microsoft, 
ServiceNow, Salesforce, entre 
outras.Trata-se de um movimento 
cíclico, que faz com que as em-
presas de nicho cresçam tanto 
em mercado como em capaci-
dade de inovação, e se tornem 
alvos de aquisição das gigantes 
multinacionais de TI. As gran-
des aquisições deram lugar aos 
compradores em série, não mais 
no atacado, mas agora no varejo, 
adquirindo pequenas e médias 
empresas com um apetite voraz. 

Não é à toa que se entrarmos 
nas páginas de aquisições da Ac-
centure, Atos ou Ernst & Young, 
por exemplo, veremos uma média 
de uma aquisição por trimestre.

Comparando 2018, quando 
15 empresas brasileiras foram 
citadas entre as líderes e 6 entre 
as Rising Stars - empresas que 
têm um “portfólio promissor” e 
um “alto potencial futuro” - com  
2020, quando 42 empresas foram 
citadas entre as líderes e 16 en-
tre as Rising Stars, constatamos 
aumento considerável que coloca 
o mercado tecnológico brasileiro 
lado a lado com grandes nomes 
internacionais. 

Com isso, é possível compre-
ender que a lente deve estar nos 
detalhes e nos subsegmentos. É 
lá que estão as pérolas brasileiras 
que nossos clientes querem como 
fornecedores e que as grandes 
empresas vão almejar adquirir. 

(*) - É sócio-diretor da TGT Consult 
(www.tgt.com.br).

Omar Tabach (*)
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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

Com relação às con-
dições das empresas 
no final de 2020, 46% 

dos entrevistados afirmaram 
estar “fortalecidos, com 
novos produtos/serviços 
e caixa equilibrado”; para 
64% o conceito que mais se 
aplicou foi “com uma equipe 
mais experiente e fortalecida 
para lidar com crises”.

No entanto, 36% aponta-
ram a “redução nas operações 
e muitas dispensas, como 
ajustes necessários para a 
recuperação”; e somente 
13% apontaram o “aumento 
do endividamento e déficit 
operacional de caixa” como 
opção que melhor descrevia 
a situação da empresa em 
dezembro. No que se refere 
ao tempo para recuperação 
dos negócios, tendo por base 
os índices alcançados antes 
da pandemia, a maioria dos 
empresários (43%) acredita 
que essa recuperação levará 
de seis meses a um ano; de 
um a dois anos foi o tempo 
previsto por 25% dos entre-
vistados. 

Da mesma forma, 16% de-
les foram mais otimistas, pois 
acham que a recuperação se 
dará em menos de seis meses. 
Para 4%, não houve redução 
de receita, e a receita aumen-

Quatro conselheiros da Petrobras deixam o cargo

Maioria acredita que recuperação 
dos negócios levará até um ano

Em um recorte feito especialmente para o Brasil, o International Business Report (IBR), fez um 
levantamento de como os empresários brasileiros avaliam os reflexos da pandemia da Covid-19 em 
seus negócios e as perspectivas de recuperação no curto prazo

sil, o aumento da confiança 
é essencial para a retomada 
dos investimentos. “O oti-
mismo entre os empresários 
aumentou, principalmente, 
por conta da esperança na 
vacina contra a Covid-19, 
que deve levar o consumo 
de volta aos patamares pré-
crise. A expectativa de con-
tinuidade das reformas pelo 
governo, que pode conter o 
crescimento explosivo da 
dívida pública e melhorar 
a estabilidade macroeco-
nômica, além da expansão 
do regime de concessões e 
privatizações, são fatores 
que também contribuem 
para esse sentimento”.

“Apesar do cenário ainda 
nebuloso, tanto com relação 
à velocidade da vacinação 
quanto ao atual ambiente 
político no Brasil, é funda-
mental continuar atraindo 
investidores externos para 
impulsionar de forma mais 
efetiva a economia, já que os 
investimentos dos governos 
devem ser ainda mais reduzi-
dos. É importante manter o 
otimismo, mas com o pé no 
chão, pois o cenário ainda 
requer prudência”, finaliza 
Maranhão. - Fonte e mais in 
formações: (www.grantthor-
nton.com.br).

É importante manter o otimismo, mas com o pé no chão, 
pois o cenário ainda requer prudência.
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tou para 6%. Na avaliação das 
medidas mais importantes 
para suportar o crescimen-
to da empresa, 28% dos 
empresários optaram por 
“inovação, para permanecer 
competitivo no mercado”; se-
guidos por 23% escolheram 
a “reforma tributária, para 
maior eficiência, simplifica-
ção, transparência e redução 
da carga tributária”.

A “estabilidade política, 
com aprovação de reformas 
administrativas e redução 
da dívida pública” foi o item 
mais importante para 17%; 
“mais acesso ao mercado de 
capitais e/ou novas fontes de 
financiamento” foi a opção 
escolhida por 15%, e 13% 
dos entrevistados acham que 

a “melhoria das estruturas 
regulatórias, para dar maior 
segurança ao investidor” é o 
que vai ajudar no crescimen-
to das empresas.

Vale ressaltar que, nesta 
edição da pesquisa, o empre-
sário brasileiro se mostrou 
o mais otimista entre os 
de todos os países sobre a 
tendência de desempenho 
de seus negócios. Para 72% 
haverá aumento de vendas 
e receita nos próximos 12 
meses. São 21 pontos per-
centuais (p.p) a mais do 
que o apontado na edição 
anterior (51%), divulgada 
em julho, e muito acima da 
atual média global (45%).

Para Daniel Maranhão, 
CEO da Grant Thornton Bra-

A Petrobras informou que quatro 
dos onze integrantes do Conselho 
de Administração da empresa anun-
ciaram a saída. João Cox Neto, Nivio 
Ziviani, Paulo Cesar de Souza e Silva 
e Omar Carneiro da Cunha Sobrinho 
decidiram não ser reconduzidos ao 
conselho na próxima Assembleia 
Geral Extraordinária. Os quatro são 
representantes do sócio controlador, 
ou seja, da União, dentro do conse-
lho, e a recondução deles havia sido 

proposta pelo Ministério de Minas e 
Energia, em ofício enviado à empresa 
em 19 de fevereiro.

Omar Carneiro da Cunha justificou 
sua decisão devido ao anúncio de al-
terações da diretoria da empresa. “Em 
virtude dos recentes acontecimentos 
relacionados a alterações na alta admi-
nistração da Petrobras, não me sinto 
na posição de aceitar a recondução 
de meu nome como Conselheiro des-
ta renomada empresa, na qual tive o 

privilégio de servir nos últimos sete 
meses”, escreveu em mensagem en-
caminhada à presidência do conselho.

Já Paulo Cesar de Souza e Silva pediu 
para não ser reconduzido ao cargo e 
agradeceu aos diretores e funcionários 
da empresa por um “excelente trabalho”. 

Segundo a nota, João Cox Neto e 
Nivio Ziviani alegaram razões pessoais 
para não aceitar uma possível recon-
dução ao cargo na próxima assembleia 
(ABr).
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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: CELSO ALVES JúnIOR, profissão: auxiliar de secretaria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celso Alves e de Elizete Maria de 
Jesus. A pretendente: AnA MARIA DE JESuS DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de 
secretaria, estado civil: solteira, naturalidade: São João do Piauí, PI, data-nascimento: 
03/10/1984, residente e domiciliada em Osasco, SP, filha de José Francisco dos Santos 
e de Ventura Ana de Jesus.

O pretendente: WESLLEy LuAn DA SILVA, profissão: operador de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1990, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Isaac Ferreira da Silva e de Lindalva Merêncio da Silva. 
A pretendente: EVELyn LuSTOSA DE JESuS, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Victor de Jesus e de Josefa 
Lustosa de Jesus.

O pretendente: ARnOn DOS SAnTOS SOuSA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1991, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Sinvaldo Pereira Sousa e de Maria Gildaci Ferreira dos 
Santos. A pretendente: SThEfAny REGInA DA SILVA OLIVEIRA, profissão: aten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rodrigo Barros de Oliveira 
e de Cristiane Aparecida da Silva.

O pretendente: KAWAn yAGO DE SOuzA SAnTAnA, profissão: assistente de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Crenildo José de Santana e de Maria 
Elvira Franco de Souza. A pretendente: VAnESSA RODRIGuES DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 23/08/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio França da Silva e 
de Claudiana Rodrigues dos Santos.

O pretendente: IAGO DOS SAnTOS LEITE, profissão: ajudante de padeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Atalaia, AL, data-nascimento: 03/08/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Apolinario Leite e de Antonia dos Santos 
Oliveira. A pretendente: MARILuCE DA SILVA VIRGEnS, profissão: autônoma, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Sousa Virgens e de 
Marluce Maria da Silva Virgens.

O pretendente: ALLAn SAnTOS OLIVEIRA DE CAMPOS, profissão: conferente de 
logística, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
12/06/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Aparecido 
de Campos e de Elinalda Santos de Oliveira. A pretendente: JORRAnA BATISTA SOA-
RES IVO, profissão: auxiliar técnico de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Cristiano Soares Ivo e de Marta Regina Batista Soares Ivo.

O pretendente: GLEISOn DOS SAnTOS DE OLIVEIRA, profissão: office-boy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Ivo Sousa de Oliveira e de 
Ana Paula Alves dos Santos. A pretendente: VITÓRIA CIBELI XAVIER DAnTAS DA 
SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/11/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Renato Pedro da Silva e de Simonia Xavier Dantas.

O pretendente: ABInADABE GOMES LuCIAnO, profissão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1996, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Luciano e de Maura Gomes 
de Farias Luciano. A pretendente: ESTER LIMA DOS AnJOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Lima dos Anjos e de Elaine 
Cristina Paulino dos Anjos.

O pretendente: JOnAThAn APARECIDO DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Edivaldo dos Santos e de Maria 
Lucineide dos Santos. A pretendente: LAVInIA REBECA SAnTOS DE MELO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Odilon de Melo e 
de Rita de Cassia dos Santos Souza.

O pretendente: nEIRInALDO SOuzA DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Jaguaquara, BA, data-nascimento: 30/11/1980, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joelinda Souza de Oliveira. A 
pretendente: DAnIELE fERnAnDES COSTA ALVES, profissão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1986, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeli Costa Alves e de Cenilda 
Fernandes Costa Alves.

O pretendente: GILSOn MELO DA SILVA, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Josias Felex da Silva e de Maria de Lourdes Melo da 
Silva. A pretendente: JAnAInA DE ABREu SILVA, profissão: educadora física, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Antonio da Silva e de Maria 
Caetana de Abreu.

O pretendente: VALDEnOR MATOS DOS SAnTOS, profissão: cobrador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São José do Jacuípe, BA, data-nascimento: 13/07/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Pereira dos 
Santos e de Isaura Pereira de Matos. A pretendente: AnA MARIA SAnTAnA DA 
SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Piraí do Norte, BA, data-
nascimento: 04/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Maridalva Santana da Silva.

O pretendente: GuILhERME MEDEIROS DAnTAS, profissão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laercio Dantas da Silva e de 
Maria Gorete Ferreira. A pretendente: SAnDELI fERREIRA DE SOuzA, profissão: 
nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/02/1993, residente e domiciliada em Arujá, SP, filha de Edson Rodrigues de Souza 
e de Valdelice Ferreira de Souza.

O pretendente: DIOGO RODRIGuES DE MELO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 10/08/1990, residente e domi-
ciliado em Suzano, SP, filho de Antonio Carlos de Melo e de Milaine Rodrigues de 
Siqueira. A pretendente: MIKAELLA fELIPE DE OLIVEIRA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/2001, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Salvador de Oliveira e de Eliana 
Felipe dos Santos.

O pretendente: fáBIO ALEXAnDER PRADO RAMOS, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 04/03/1982, residente 
e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, filho de Jorge Alberto Prado Ramos e de Lenice 
Prado Ramos. A pretendente: fERnAnDA GÓES DE SOuzA, profissão: analista de 
RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmiranda Dativo de Souza 
e de Isabel Goes de Souza.

O pretendente: DIEGO RIBEIRO DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josiel Silveira dos Santos e de Dinora 
Ribeiro de Farias. A pretendente: CAMILA IAnCA SOuzA GOnçALVES, profissão: 
atendente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo da 
Silva Gonçalves e de Simone de Souza.

O pretendente: PAuLO hEnRIquE DA CRuz, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cleudineia da Cruz. A pretendente: ThAIná TRInDADE 
nIfA, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Guaru-
lhos, SP, data-nascimento: 05/04/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Edson Nifa Júnior e de Eliene Nifa.

O pretendente: GLEISOn LIMA SOARES DE OLIVEIRA, profissão: músico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Soares de Oliveira e de Agacy 
Ferreira Lima. A pretendente: ELLEM MOnIquE GARCIA DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Bezerra de Araujo da Silva 
e de Janaina Garcia Araujo da Silva.

O pretendente: VInÍCIuS DA SILVA PEREIRA, profissão: agente de serviços, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1994, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Jorge Luis Pereira Junior e de Aleksandra de Oliveira 
Reis Silva. A pretendente: GIOVAnnA CRISTInE SOuSA SILVA, profissão: funcionária 
pública, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Leoncio da Silva 
e de Clélia Aparecida de Sousa Silva.

O pretendente: CLADOMI LIMA DOS SAnTOS, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Solidão, PE, data-nascimento: 08/11/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Francisco dos Santos e de Maria Umbelino 
do Nascimento dos Santos. A pretendente: SILVIA CRISTInA VIEIRA DA SILVA, pro-
fissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/06/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vieira da 
Silva e de Veunice Vieira da Silva.

O pretendente: fRAnCISCO DAS ChAGAS MARquES DE SOuSA, profissão: técnico 
de enfermagem, estado civil: solteiro, naturalidade: Novo Oriente, CE, data-nascimento: 
01/05/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mascimiano 
Marques de Sousa e de Maria Vilani de Sousa. A pretendente: ELISânGELA fELIPE 
DE SOuzA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 12/06/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Paulino Felipe de Souza e de Zulmira Francisca de Souza.

O pretendente: AnTOnIO RIBEIRO GuIMARãES CARVALhO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Urandi, BA, data-nascimento: 23/09/1946, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Euzebio Ribeiro Guimarães Carvalho 
e de Isabel Camara Guimarães. A pretendente: ALESSAnDRA MARTInS DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/12/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir 
Moreira da Silva e de Severina Martins da Silva.

O pretendente: GABRIEL MARTInS GARCIA, profissão: pesquisador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Landerson de Paulo Garcia e de Neiva Aparecida 
Martins. A pretendente: nATáLIA MOuRA DOS SAnTOS, profissão: escriturária hos-
pitalar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alessandro Rogerio dos 
Santos e de Renata Dantas Moura dos Santos.

O pretendente: ALEX DOS SAnTOS ROGERIO, profissão: pintor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 07/06/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Rogerio e de Terezinha Lima 
dos Santos Rogerio. A pretendente: SABRInA SAnTOS DE OLIVEIRA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir Luiz de Oliveira 
e de Sandra Aparecida Ribeiro dos Santos.

O pretendente: LEAnDRO CATARInO VIEIRA, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Vieira e de Telma 
Catarina Vieira. A pretendente: DESIRRE GODInhO DA CRuz, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton Ferreira da Cruz 
e de Denise Godinho de Almeida.

O pretendente: LuCAS ALEXAnDRE SILVA, profissão: supervisor técnico em eletrô-
nica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Silva e de Maria 
Sônia do Nascimento Silva. A pretendente: BáRBARA VITÓRIA DA SILVA, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Marta Raposo da Silva.

O pretendente: RADAMIS DE SOuzA SILVA, profissão: securitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, 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 nesta Capital, SP, filha de Cirdes Rodrigues Ferreira e de Cristiane 
Castro Ribeiro Rodrigues Ferreira.

O pretendente: MAnOEL RAfAEL BARBOSA, profissão: acabador de pedras senior, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Pedra Branca, CE, data-nascimento: 26/11/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Assis Felipe Barbosa e de 
Francisca Rafael Barbosa. A pretendente: LuCIEnE fERREIRA PEREIRA, profissão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Pedra Branca, CE, data-nascimento: 
14/02/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Rodrigues Pereira e de Antonia Ferreira.

O pretendente: ThIAGO BRITO DOS SAnTOS, profissão: motofrentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cezarino Claudino dos Santos Filho e de Olindina 
Brito dos Santos. A pretendente: CAMILA nATAChy ROSA MACIEL, profissão: gestora 
de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, 
data-nascimento: 24/02/1989, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Leonardo 
Sabino Maciel e de Evanira Rosa.

O pretendente: SALVADOR DIAS DA SILVA, profissão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1989, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jesuino Pereira da Silva e de Senezia Dias 
da Silva. A pretendente: VIVIAnE MAGALhãES DOS SAnTOS, profissão: arquiteta, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1995, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Juarez Pereira dos Santos e de Graciene 
Angelica Magalhães dos Santos.

O pretendente: ERICK DE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: instrutor de trânsito, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1994, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Helio Mendes dos Santos e de Edna de Oliveira 
Sousa. A pretendente: LARISSA OLIVEIRA COSTA, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/12/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Machado da Costa e de Gilda 
Santos de Oliveira Costa.

O pretendente: RODRIGO DOS SAnTOS GAMA, profissão: auxiliar de embalagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Lauro da Silva Gama e de 
Maria de Fátima Raimundo dos Santos Gama. A pretendente: DAIEnE DA hORA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/02/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Durvalino Ursino da Silva 
e de Sonia Maria Gomes da Hora Silva.

O pretendente: ELIAS MARTInS CuSTODIO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/09/1985, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Nelson Albertino Custodio e de Anita Martins Pereira Custódio. 
A pretendente: KATIA JACÓ DA SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Alves da Silva e de Berenice 
Jacó de Santana.

O pretendente: GuSTAVO MEnA LIMA, profissão: assistente de relacionamento, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jackson Costa Lima e de Sandra 
Garcia Mena Lima. A pretendente: SuELLEn SAMPAIO ALVES DE LIMA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1995, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Claudio Roberto Alves de Lima e de 
Rita de Cassia Maria Sampaio de Lima.

O pretendente: LuIz CARLOS MARquES, profissão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Marques e de Maria Garcia 
Marques. A pretendente: JuREMA VELOSO CESAR, profissão: operadora de 
atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
das Dores Veloso Cesar.

O pretendente: ALLAn SOuzA SAnTOS, profissão: coordenador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Jose dos Santos Neto e 
de Marcia Souza dos Santos. A pretendente: KEREn hAPuquE DA SILVA, profis-
são: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/06/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson 
da Silva e de Deane Miranda da Silva.

O pretendente: RAfAEL APARECIDO DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de transporte, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Angela Aparecida de Oliveira. A preten-
dente: CAROLInE ROChA DE SOuSA, profissão: balconista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 03/04/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cláudia Rocha de Sousa.

O pretendente: VAnDERSOn DE LIMA SILVA, profissão: gerente de processos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1983, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Hélio Aparecido da Silva e de Léa Cristina Gonçalves 
de Lima Silva. A pretendente: AnDRESSA DE ALMEIDA SOARES, profissão: fisiote-
rapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1991, 
residente e domiciliada Distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco Soares Filho e de 
Maria das Dores de Almeida Soares.

O pretendente: ChARLLES DOS SAnTOS ALIMuALDO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Camanducaia, MG, data-nascimento: 23/03/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Ferreira 
Alimualdo e de Adriana Vieira dos Santos Alimualdo. A pretendente: EDuARDA 
DOS AnJOS GEnOVEz, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 10/06/2002, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo dos Santos Genovez e de Cristiane 
dos Anjos Barbosa.

O pretendente: ALEXAnDRE nASCIMEnTO COSTA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hélio Matos Costa e de Lielita Ferreira 
do Nascimento. A pretendente: MOnIquE fERREIRA MAfRA RAMOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto Ramos e 
de Rosemeire Ferreira Mafra.

O pretendente: ALEX SAnDRO nASCIMEnTO SAnTOS, profissão: auxiliar de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis dos Santos e 
de Angela Maria Carneiro do Nascimento Santos. A pretendente: BRunA AuGuSTA 
DE SOuzA PARADInhA, profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Marcelo Augusto Paradinha e de Elisabete Aparecida de Souza 
Augusto Paradinha.

O pretendente: LuCAS OLMEDO SILVA, profissão: desenvolvidor de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos da Silva e 
de Marta Olmedo da Silva. A pretendente: AMAnDA DE CAMPOS DO nASCIMEnTO, 
profissão: assistente de pesquisa quantitativa, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
filha de Jaime Gomes do Nascimento e de Rosemary de Campos do Nascimento.

O pretendente: IGOR MIRAnDA SOuSA, profissão: operador de loja, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristiano Sousa e de Maria Joira Miranda Silva. 
A pretendente: MARInEIA nunES SAnTAnA, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton Nogueira Santana e de Divina 
Pereira Nunes Santana.

O pretendente: LEAnDRO fLAVIO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanessa Jacinta da Silva. A pretendente: JOyCE 
MOnALIzA DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Jose da Silva e de Vania Maria Silva Lopes.

O pretendente: SILVIO ROBERTO DE OLIVEIRA GARCIA, profissão: técnico de radio-
logia, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1972, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Jesus Garcia e de Therezinha de Jesus 
Oliveira Garcia. A pretendente: ROBICILAInE ALVES DE ARAuJO, profissão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Carlos 
de Araujo e de Josefa Alves dos Santos de Araujo.

O pretendente: CARLITO CARDOSO GOMES, profissão: frentista de túnel, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Piracuruca, PI, data-nascimento: 16/08/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Evangelista Gomes e de Elita de 
Cerqueira Cardoso. A pretendente: InêS MAChADO DE MORAES, profissão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: Piracuruca, PI, data-nascimento: 14/11/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivan Fortes de Moraes e 
de Marlene Machado de Carvalho.

O pretendente: JOSé PAuLInO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Miguel, AL, data-nascimento: 14/12/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida da Silva. A pretendente: MIChELLE 
SAnTOS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 01/01/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Lauro da Silva e de Cleonice dos Santos.

O pretendente: AnDERSOn LIRA DO CARMO, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1986, residente e domiciliado 
em Embu das Artes, SP, filho de Ademilson José do Carmo e de Maria Dalva de Lira do 
Carmo. A pretendente: ALInE DE SOuzA PInTO, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1989, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Deusdete Pinto e 
de Zenaide de Souza Meira Pinto.

O pretendente: JOSé CARLOS BOMfIM fILhO, profissão: porteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Bomfim e de Maria do Carmo Santos 
Bomfim. A pretendente: AnA ALICE DE MELO SAnTOS, profissão: doméstica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Miraima, CE, data-nascimento: 02/01/1970, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Ricardo de Melo e de Maria 
Ribeiro de Melo.

O pretendente: LuCAS COSTA fREITAS, profissão: auxiliar de expedição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celio Roberto dos Santos Freitas e de 
Irene da Costa Oliveira Freitas. A pretendente: SARAh núBIA CARVALhO CAMARA 
CARDOSO, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 30/04/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Arnaldo Cardoso dos Santos e de Vanessa Carvalho Camara Cardoso.

O pretendente: DAnILO fELICIAnO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Amauri Bezerra da Silva e de Rosangela Maria 
Feliciano da Silva. A pretendente: DEBORA DOS SAnTOS, profissão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Aparecido dos 
Santos e de Waldirene Nunes de Souza.

O pretendente: WEnDER EuSTáquIO DE ASSIS, profissão: supervisor operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Caeté, MG, data-nascimento: 04/12/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo de Assis e de Maria 
da Anunciação Assis. A pretendente: ALInE SAnTOS SOuzA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 19/04/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Neri Souza e de 
Maria Antonia Santos Souza.

O pretendente: RuI BARBOSA GuIMARãES, profissão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 20/06/1958, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Reis Guimarães e de Aide Barbosa Silva. A 
pretendente: SILVAnA nOGuEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luzia Nogueira de Souza Jesus.

O pretendente: CARLOS EDuARDO DA SILVA, profissão: fiscal de portaria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco José da Silva Filho e de 
Elizabete Ramos Celestino da Silva. A pretendente: JAquELInE OLIVEIRA DOS 
SAnTOS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Alagoinhas, BA, 
data-nascimento: 01/10/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Oliveira dos Santos e de Maria da Gloria dos Santos.

O pretendente: JOSé ROBERTO uRSuLInO, profissão: serralheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 18/08/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ursulino Neto e de Marlene Conceição Leal Ursulino. 
A pretendente: ROSIAnE APARECIDA LInS, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 26/07/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Lins e de Maria 
Aparecida dos Santos.

O pretendente: CéLIO MATEuS ABADE DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de cozi-
nha, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celio Roberto dos Santos 
e de Vanessa Abade da Silva. A pretendente: RAyAnnE LOuRAnnE MEDEIROS 
LOPES, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: Patos, 
PB, data-nascimento: 22/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jacinto José Lopes e de Josineide Medeiros Lopes.

O pretendente: JEffERSOn ALVES GOMES DE SOuzA, profissão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Gomes de Souza e de Floracy 
Alves Gomes de Souza. A pretendente: KIMBERLy RIBEIRO DE LIMA, profissão: 
atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 11/10/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Jesuel 
Apóstolo de Lima e de Aparecida de Cassia Araujo Ribeiro de Lima.

O pretendente: EVERTOn RODRIGuES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Rodrigues da Silva e de Marcia Aparecida 
de Barros Silva. A pretendente: ALInE LIMA DE OLIVEIRA, profissão: vendedora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agmar Rodrigues de Oliveira e de 
Ivanda Dionisio Lima.

O pretendente: ALEXSAnDRO ROChA SOuzA, profissão: gráfico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 24/05/1986, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Carlos Antonio de Souza e de Aparecida Bernardina 
da Rocha de Souza. A pretendente: JOSIE ISIDORO DOS SAnTOS, profissão: profes-
sora, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
16/08/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juarez Isidoro 
dos Santos e de Maria Santina dos Santos.

O pretendente: ADMO ADISOn GALãO, profissão: professor, estado civil: viúvo, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1957, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, filho de Felipe Luiz Galão Filho e de Tereza Alves da Rosa. A pretendente: MARIA 
DAS DORES fERREIRA DE fREITAS, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: 
viúva, naturalidade: Pedralva, MG, data-nascimento: 03/02/1961, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Ferreira e de Maria José dos Santos.
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

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: KAhLEDy AEDL ALI LAuAR SAMPAIO, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Petronio Ferreira Sampaio e de Hala Lauar 
Sampaio. A pretendente: uLIAnE fERREIRA DA SILVA, profissão: manicure, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Valdir Freitas da Silva e de Maria Livanide 
Ferreira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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A cultura de 
decisões baseadas 

em dados

Com o novo status 
universal conquistado 
pelos dados, muitas 
companhias estão 
progredindo e 
crescendo, enquanto 
outras estão estagnadas 
e encerrando suas 
operações 

Não é que as empresas 
não têm investido em 
tecnologia para lidar 

com esse número elevado 
de informações, mas o fato 
é que mesmo depois de inú-
meras tentativas e um grande 
investimento financeiro, a 
maior parte das organizações 
ainda não utiliza os dados no 
seu cotidiano para inovar, 
aperfeiçoar e otimizar suas 
operações. Por isso, um dos 
perfis profissionais mais 
procurados e contratados 
em países como os Estados 
Unidos está relacionado à 
Ciência de Dados. 

Mesmo assim, na maioria 
das vezes, o resultado não 
vem. Raramente se consegue 
tornar o modelo de negócio 
totalmente baseado em dados 
e as decisões continuam sen-
do tomadas por experiências 
empíricas. Quando muito, por 
relatórios estáticos gerados 
sob demanda e às pressas, 
por meio de planilhas. Vale 
destacar que o problema 
também está ligado às ques-
tões culturais. No campo 
teórico é simples pensar em 
um mecanismo tecnológico 
dentro do qual é possível 
tornar os dados disponíveis 
para processos de tomada 
de decisão por meio de rela-
tórios, painéis, inteligência 
artificial e outros destinos. 

Na prática, porém, é muito 
mais difícil tornar essa teoria 
uma ação cotidiana e até 
mesmo automática para a alta 
direção, gestores e, principal-
mente, profissionais de nível 
operacional. A forma como as 
empresas de sucesso estão 
tomando decisões a favor 
do negócio muda rapida-
mente. Relatórios estáticos 
gerados manualmente estão 
dando espaço para análises 
preditivas, machine learning 
e inteligência artificial. As 
companhias precisam abra-
çar a ideia de que olhar no 
retrovisor não é mais o único 
meio de saber o que deve 
ser feito. 

Decisões em tempo real 
auxiliam a otimizar a ope-
ração e captar mais clientes 
e novas oportunidades para 
o negócio. Mas, tecnologia 
sem propósito e propósito 
sem tecnologia, não geram 
resultado. É preciso alcançar 
a cultura orientada a dados.

Nesse sentido, a cultura 
de decisões baseadas em 
dados reúne planejamento, 
expectativas, propósitos, 
ferramental, treinamento, 

dados e exemplos vindos da 
alta direção, estes últimos 
mostrando para o restante 
da companhia quais são os 
modelos que devem ser se-
guidos por todos.

Atualmente, lidar com in-
formações é tão importante 
quanto saber ler e escrever, 
porque são os dados transfor-
mados em análises que per-
mitem tomadas de decisões e 
insights. Em última instância, 
é a fluência para lidar com 
dados que deveria nortear a 
companhia em suas decisões 
e propósitos. Muito se pensa 
que informações de tomada 
de decisão são produtos des-
tinados exclusivamente a um 
executivo ou grupo decisor. 
Mas que tal se um profissional 
de vendas a distância tiver 
acesso às estatísticas do perfil 
de consumo do cliente para o 
qual pretende fazer contato? 

Conhecer suas preferên-
cias, gostos, produtos e ser-
viços já contratados? Poderá, 
em um nível operacional, per-
sonalizar a chamada e lidar 
com a interação de maneira a 
entusiasmar o cliente por ter 
uma abordagem tão próxima 
das suas necessidades. Infor-
mações em todos os níveis da 
organização estão impulsio-
nando empresas de todos os 
tamanhos. Já para outras, a 
falta de acesso aos dados as 
leva ao esquecimento.

Companhias que investem 
na cultura de dados em 
todos os níveis da empresa 
estão contabilizando ganhos 
expressivos. Isso significa 
algo em torno de 3% a 5% 
de valor de mercado de 
grandes empresas nos EUA 
que incorporaram a cultura 
do uso de dados de maneira 
institucional e não isolada. 
Em números financeiros, 
valores entre U$320 e U$534 
milhões de valorização.  

Por fim, destaco que 
as empresas de sucesso 
estão constantemente co-
letando dados sobre seus 
cl ientes,  fornecedores, 
parceiros de negócio e até 
concorrentes, muito do 
fruto da implementação de 
soluções de CRM (Gestão 
de Relacionamento com 
o Cliente), ERP (Sistema 
de Gestão Empresarial) e 
SCM (Gestão da Cadeia de 
Suprimentos), que coletam 
dados de seus processos 
naturais de operação. 

Estes sistemas estão cada 
vez mais imbuídos de recur-
sos analíticos, mas a verda-
deira exploração sem limites 
vem do amplo conjunto de 
ferramentas do segmento de 
BI (Business Intelligence) 
que transforma esses dados 
em inteligência operacional 
e de decisão. Sua empresa já 
conhece o Business Intelli-
gence? Como está o processo 
de tomadas de decisão?

(*) - É Líder de Pré-Vendas 
do Grupo Toccato.

Franco Galati (*)

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

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

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: PAULO HENRIQUE CLARO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (10/03/1991), estado civil solteiro, profissão 
inativo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vicente Claro da 
Silva e de Edileusa Borges da Silva. A pretendente: MAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA 
NOVAIS, de nacionalidade brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (20/05/1993), 
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Sílvio Cesar da Silva Novais e de Nilza Ap. de Oliveira Cerqueira Novais.

O pretendente: GEOVANIO SILVEIRA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Sumaré - SP (Registrado Distrito de Nova Veneza), no dia (09/08/1991), estado civil 
solteiro, profissão auxiliar de peixeiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Nivaldo Silveira dos Santos e de Elenildes dos Santos Pita. A pretendente: 
LUCIANA SANTOS MOTA, de nacionalidade brasileira, nascida em Penedo - AL, no dia 
(24/02/1992), estado civil solteira, profissão vendedora, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Luciano Bezerra Mota e de Clemilda Miguel dos Santos.

O pretendente: IGOR CARVALHO RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, no dia (26/09/1988), estado civil solteiro, profissão comprador, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Evangelista Ribeiro de 
Jesus e de Maria de Lourdes Carvalho Ribeiro. A pretendente: LARISSA DA SILVA COSTA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (12/04/1993), 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de João de Souza Costa e de Vanda Lucia da Silva Costa.

Porém, hoje já é possível 
notar um aumento no 
número de pessoas 

com problemas nas Placas 
Mercosul, que variam entre 
dificuldade na leitura do 
QRCode, na película estam-
padora, falsificação e até na 
finalização da placa por meio 
dos despachantes.

“Notamos nos últimos 
meses um aumento de 15% 
no número de pessoas que 
nos procuram alegando 
problemas na finalização da 
placa, causadas em todos os 
casos, porque o consumidor 
procurou um despachante 
mais barato, e para econo-
mizar o valor cobrado pelo 
Detran na finalização do ca-
dastramento – R$ 30,00 – não 
teve a placa devidamente 
licenciada para o uso nas 
ruas”, explica Willian Morais, 
gerente de operações na Mr. 
Easy Auto.

Outro ponto a ser destaca-
do, é a qualidade das placas 
distribuídas no mercado. Os 
consumidores que procuram 
despachantes, se deparam 
com um material de baixa 
qualidade, muitas vezes tor-
tas, com leitura do QRCode 
comprometida (que pode 
acarretar em uma apreensão 
de veículo), sem vistoria 
de temperatura (que pode 

O melhor material do mercado, é aquele que utiliza a película 
3m, dando uma durabilidade maior para as placas.

Uma plateia cheia, um líder cativante e um conteúdo 
preciso. Assim é a visão de uma palestra perfeita. A 
pergunta é: como chegar até ali? Como ser essa pessoa 
que encanta o público ao transmitir seu conhecimento? 
Uma das chaves para que isso aconteça é o autoconhe-
cimento - uma das principais ferramentas para quem 
deseja gerir melhor sua carreira. 

“Ao conhecer seus pontos fortes e fracos, é possível 
traçar um planejamento de curto, médio e longo prazo 
para alcançar bons resultados”, afirma Uranio Bonoldi, 
que, além de ser superintendente executivo da Indrel, é 
especialista em cargos de alta gestão e palestrante. Ao 
se conhecer, o profissional consegue perceber quais são 
as mudanças necessárias para evoluir. 

“Se a pessoa sabe identificar o que a deixa nervosa, 
por exemplo, durante uma palestra, ela vai saber como 
agir para evitar o nervosismo”, elucida Uranio. Esse 
pode, inclusive, ser o diferencial para se destacar no 
mercado de trabalho, pois a partir do autoconhecimento, 
o profissional consegue tomar decisões de carreira mais 
acertadas e ter uma imagem pessoal que se comunique 
com seus objetivos. 

“Também é importante valorizar suas habilidades 
técnicas e fazer o possível para estar em constante 
aprendizado. Uma das dicas imprescindíveis para dar 
uma boa palestra é conhecer o seu público. A partir daí 
você escolhe a maneira como vai falar, a forma como vai 
passar para eles determinado assunto”, orienta o especia-
lista. A busca pela palestra perfeita exige determinação, 
foco e paciência - é com o tempo e com a prática que se 
encontram os resultados acima da média. 

Com segurança para tomar decisões e otimizar resul-
tados, o conteúdo do que vai ser transmitido ao público 
fica mais fácil de ser delimitado. “Tenha em mente quais 

Uma das dicas imprescindíveis para dar uma boa palestra é 
conhecer o seu público.

O pretendente: EDUARDO MOREIRA DE ARRUDA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/08/1976), estado civil solteiro, profissão artista 
plástico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Donizeti José 
Moreira de Arruda e de Alcina de Arruda. A pretendente: ANDRESSA DE ALMEIDA 
VIANA, de nacionalidade brasileira, nascida em Guarulhos - SP (Registrada neste Sub-
distrito - Cangaíba), no dia (13/07/1996), estado civil solteira, profissão recepcionista, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Alves Viana e de 
Maria Vanuse de Almeida Viana.

O pretendente: MARCIO DE JESUS MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, 
nascido em Conceição do Almeida - BA, no dia (03/07/1984), estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de produção, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Diva de Jesus Magalhães. A pretendente: RUBIMÁRIA DA 
SILVA CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, nascida em Belo Jardim - PE, no 
dia (12/01/1993), estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Tavares Cordeiro e de 
Maria Aparecida da Silva Cordeiro.

O pretendente: EDVANIO GAMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Jeremoabo - BA, no dia (22/12/1980), estado civil divorciado, profissão sushi man, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Raimundo 
Gama da Silva e de Edenilce Gama da Silva. A pretendente: MARCELLA RENATA 
INACIO MARCONDES MACHADO, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (20/03/1992), estado civil divorciada, profissão professora, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Renato Marcondes Machado 
e de Regina Maria Inacio.

O pretendente: THIAGO RAFAEL PEDROSO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Guarulhos - SP, no dia (26/11/1984), estado civil solteiro, profissão vendedor, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adilson Aparecido 
Pedroso e de Vera Lucia Ferraz Theodoro. A pretendente: JESSICA SOARES DA 
ROCHA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(16/05/1991), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valdemar da Rocha Ceroula Filho e de 
Rosemary Oliveira Soares.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (05/12/1999), estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Brasilino Antonio 
dos Santos e de Aldenora de Sousa. A pretendente: ALICE DE OLIVEIRA DAMASCENO, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/10/1999),  
estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Agnaldo Damasceno e de Tatiane de Oliveira Araujo.

Um ano da Placa Mercosul: 
entenda tudo sobre o novo modelo
Desde 2018, o novo modelo da placa Mercosul tem sido instaurado na América Latina e no Brasil. No 
início de 2020, foi aprovada a então Resolução 780/19, que obriga o novo modelo em veículos 0km e 
com transferência de município
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para não riscar o automóvel. 
Quando comparado com as 
mulheres, nota-se que existe 
uma resistência muito maior 
por parte dos homens, e que 
segundo a pesquisa, relacio-
na-se com a idade avançada e 
a não utilização de aparelhos 
smartphone, dispositivos 
móveis e redes sociais.

“Com todas as possibilida-
des que hoje são disponíveis 
para o emplacamento, para 
aqueles que utilizam da 
tecnologia, a dificuldade é 
quase zero para emplacar. 
Neste processo, realizamos 
todo o acompanhamento 
com o consumidor, desde a 
entradas dos documentos, 
até o emplacamento final no 
carro”, conclui Will. E quem 
tem a placa cinza, como fica? 

Para incluir as placas cinza 
no novo padrão, o formato 
que anteriormente era AAA-
000, passa a ser AAA0A00. 
A mudança de código al-
fanumérico será alterando 
o segundo número para 
uma letra, conforme a sua 
posição no alfabeto. O zero 
passa a ser A, o um passa 
a ser B e assim por diante. 
Uma placa ABC-1234 ficaria 
como ABC1D23. - Fonte e 
outras informações: (https://
mreasyauto.com.br/).

danificar o produto), entre 
outras partes técnicas que 
prejudicam a durabilidade 
do produto. “O melhor mate-
rial do mercado, é aquele que 
utiliza a película 3m, dando 
uma durabilidade maior para 
as placas. 

Na Mr. Easy Auto, garan-
timos cinco anos de bom 
estado da placa, comparado 
aos seis meses oferecidos 
nas outras emplacadoras”, 
explica Will. Contudo, com 
a nova placa, o processo bu-
rocrático que era realizado 
com a antiga placa cinza, 
passa a ser simplificado, 
podendo realizar toda a 

execução do emplacamen-
to sem precisar sair de 
casa, desde a entrada da 
documentação no Detran, 
a liberação dos números da 
placa, até o próprio empla-
camento, podendo ser feito 
por meio de delivery pelas 
emplacadoras certificadas.

Pesquisa aponta que hoje 
mais de 52% do consumidor 
têm interesse espontâneo de 
trocar as placas pelos novos 
modelos. Dentro da mesma 
amostra, nota-se que as 
mulheres e o público jovem 
são mais abertos à nova 
placa e que a maior preocu-
pação deles, no entanto, é a 

Por que o autoconhecimento é 
importante para falar com o público?

são suas metas, quais objetivos você pretende atingir 
por meio da palestra. É transmitir um conteúdo mais 
profundo, para especialistas? Ou é algo mais geral, com 
uma abordagem que pode ser mais simples?”, indaga 
Uranio. 

Outro ponto fundamental é o ensaio. “Treinar a fala, o 
ritmo, os pontos que serão discutidos... tudo isso ajuda a 
lidar com o nervosismo e a ansiedade. Mas lembre-se de 
que imprevistos acontecem, portanto, esteja preparado 
para uma pergunta inconveniente ou um equipamento 
que acabou não funcionando”, lembra. Portanto, a arte 
de dar palestras não é mágica, muito menos sorte - é 
uma construção. - Fonte e mais informações: (www.
indrel.com.br).
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