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Há pouco mais de dois meses você estava desejando ter um ano 
diferente: com mais paz, harmonia e prosperidade. Como quase tudo 
na vida, ter um ano mais próspero está diretamente ligado aos peque-
nos hábitos construídos dia após dia. O que muita gente não sabe é 
que tudo isso começa no nosso cérebro. A boa notícia é que ainda dá 
tempo de mudar a direção da sua vida financeira utilizando melhor as 
suas capacidades cognitivas.   

Não deixe seu cérebro boicotar seus 
planos financeiros neste ano

O produtor de leite está com a rentabilidade bastante pressionada, 
conforme análise de pesquisadores e analistas da Embrapa Gado de 
Leite durante a reunião mensal de conjuntura econômica do setor. O 
principal motivo da redução das margens são os custos de produção, 
que iniciaram o ano com aumento de 29% em relação a fevereiro de 
2020. “Houve um grande aumento recente”, diz o analista Lorildo 
Stock, “de novembro do ano passado a fevereiro deste ano, a elevação 
dos custos pagos pelo produtor foi de quase 16%”, completa.  

Margem de lucro de produtores 
de leite diminui

Em paralelo ao Coronavírus e seus desdobramentos, vemos surgir uma 
pandemia de medo e estresse. Transtornos psicológicos como ansiedade 
e depressão já começam a representar uma nova onda de danos à saúde. 
Afinal, manter-se sereno dentro do turbilhão de informações e emoções 
que envolvem essa pandemia está sendo um desafio intenso para todo 
o mundo. Pesquisa recente do Instituto Bem do Estar em parceria com 
a Noz Pesquisa e Inteligência, mostra que sete em cada dez brasileiros 
estão com medo acima do normal devido à pandemia.  

A importância de cuidar da saúde mental 
e buscar ser feliz

Foto de Andrea Piacquadio no Pexels

Negócios em Pauta

Oásis na Zona Sul 
Seja como sócio ou apenas como aluno das escolas de equitação ou 

tênis, o paulistano pode aproveitar a infraestrutura completa do Clube 
Hípico de Santo Amaro, um oásis na zona sul. O local conta com 284.000 
m2 de bosques de Mata Atlântica preservada, jardins e muitas áreas 
abertas, o que proporciona segurança e conforto inclusive durante a 
pandemia. O clima relaxante e idílico é complementado pela grande 
quantidade de aves e pequenos animais silvestres, como maritacas, 
araras e saguis. Cada canto pode ser explorado caminhando por uma 
trilha cross country com 2.360 metros de extensão. Nada melhor para 
se desconectar da agitação urbana. Fundada em 1935, a entidade é re-
ferência para clubes hípicos brasileiros e sul-americanos.     Leia 
a coluna completa na página 3
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Segurança cibernética e gestão de dados são os 
temas da terceira edição da TECHTerça 2021

@Os principais players do setor de petróleo e gás debatem na próxima 
TECHTerça – programada para a próxima terça (23 de março), às 

18h – como se mobilizam para desenvolver sistemas e plataformas seguras 
de transferência de informações em todos os elos da cadeia no Brasil. A 
cybersegurança se torna uma prioridade em um período de elevado volume 
de dados para análise, armazenamento e transmissões com aplicação de 
ferramentas de Big Data e Analytics, além de constante monitoramento 
contra ameaças e ataques.  O webinar, que chega à sua terceira edição 
de 2021, é uma parceria do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) 
com o ECOA PUC-Rio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em 
(https://materiais.ibp.org.br/techterca-02-mar-01-abr). A moderação será 
conduzida por Armando Cavanha, Consultor Acadêmico da PUC- Rio, 
e Melissa Fernandez, Gerente de T&I do IBP. .   Leia a coluna 
 completa na página 2

Reprodução/https://materiais.ibp.org.br/techterca-02-mar-01-abr

Ju Ferreira (*)

Existe um texto - às vezes atribuído ao 
Carlos Drummond de Andrade, embora 

não seja de sua autoria - que corre na internet 
há bastante tempo. Diz assim: 

O Tempo 
Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, 
a que se deu o nome de ano, 
foi um indivíduo genial. 

Industrializou a esperança, 
fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 

Doze meses dão para qualquer ser humano 
se cansar 
e entregar os pontos. 

Aí entra o milagre da renovação 
e tudo começa outra vez, com outro número 
e outra vontade de acreditar 
que daqui para diante tudo vai ser diferente. 
(...) 

A verdade é que é isso mesmo que nos 
acontece (a todos nós) na transição de 
cada ano. Quando entramos em dezembro, 
já exaustos e frustrados por tudo aquilo que 
não realizamos até ali, passamos a ansiar 
o novo ano, as novas metas, a página em 
branco para podermos escrever tudo aquilo 
que desejamos. 

A renovação da esperança é essencial 
para o bom funcionamento da nossa vida em 
sociedade. Acontece que muitas vezes nesse 
novo ciclo nos propomos a muitas coisas, 
fazemos mil e uma resoluções e promessas - 
seja na área que for, da saúde à carreira, nos 
prometemos que esse ano faremos diferente 
para conseguir os resultados que desejamos 
- só para nos decepcionarmos pouco tempo 
depois, pela dificuldade da tarefa à nossa 
frente... 

E, claro, os gurus do empreendedorismo 
e do desenvolvimento pessoal dirão que o 
problema é nossa falta de foco ou de produti-
vidade e nos indicarão uma porção de livros, 
cursos e programas para que melhoremos 
nossa performance. Mas eu tenho outra 
sugestão: que cada um de nós comece pelo 
nosso porquê. 

Recomeço? Primeiro, o porquê

O escritor e palestrante Simon Sinek, autor 
do livro "Comece pelo porquê", explica qual o 
benefício de se fazer esse processo: nós nos 
conectamos com o motivo para se fazer algo 
e não com a atividade em si. 

Ele criou uma ferramenta, que chamou 
de Golden Circle (ou Círculo Dourado, em 
português), que consiste em três círculos 
concêntricos, o mais interno sendo aquele 
que representa o "porquê"; o do meio, o 
"como"; e o mais externo, o "o quê". Toda a 
explicação do Simon é baseada em empresas 
e no seu sucesso, mas queria pedir a sua 
licença para fazer um paralelo com a vida e 
o planejamento de ações. 

Todos nós sabemos "o que" temos que fa-
zer - perder peso, aprender inglês, reduzir a 
ansiedade - e alguns de nós inclusive sabem 
"como" fazer isso - fazer exercício três vezes 
por semana, começar um curso intensivo de 
conversação, começar a meditar diariamente. 
O que quase ninguém pára para pensar e 
realmente definir é "porque" fazer isso que 
queremos fazer. 

Por que é relevante para a sua vida (e o seu 
ano) perder peso, aprender inglês ou reduzir 
a sua ansiedade? E enquanto não sabemos 
a razão da existência de algo, aquilo não se 
conecta com a nossa alma, e terminamos por 
abandonar a tarefa. 

Ah, quer dizer então que é só escrever um 
motivo para fazer cada coisa que queremos 

fazer, que então o sucesso é garantido? Não. 
Não se trata de apenas racionalizar uma ex-
plicação, mas sim de entender se (e como) 
aquela ação tem a ver com o que você acredita. 

Não entendeu? Vou usar um exemplo para 
explicar melhor: vamos supor que desde 
pequeno você tenha ouvido que falar inglês 
é importante para ter sucesso. Por conta 
disso, todo ano você coloca a linha "aprender 
inglês pra valer" na sua lista de resoluções. 
Acontece que você nunca usou o inglês no 
trabalho e não tem o sonho de morar fora. 

No fundo, você não acredita genuinamente 
que você seria mais bem-sucedido se falasse 
inglês. Você, na verdade, tem a convicção 
de que você avançaria na carreira se você 
conhecesse mais pessoas influentes e assim 
tivesse mais oportunidades de mostrar suas 
habilidades profissionais. 

Se você tivesse a crença do exemplo acima, 
você acabaria tendo grandes dificuldades 
para cumprir sua promessa e se dedicar para 
aprender a língua. Essa tarefa simplesmente 
acabaria por perder prioridade, já que ela não 
teria real conexão com aquilo que você crê. 

Agora, suponhamos que você acreditasse 
que quem fala inglês é mais inteligente e tem 
horizontes mais amplos, mesmo que não use 
o idioma no trabalho. Ou que você julgasse 
que quem consegue viajar e se comunicar 
na língua local é mais feliz. Não pareceria 
mais fácil aprender inglês com essa crença? 
Com certeza sim. 

Sendo assim, comece hoje. O recomeço 
do ano já aconteceu, mas pode ser que o 
seu ainda não. Ainda é tempo de refletir a 
respeito dos seus porquês, das coisas em 
que você acredita com paixão; e a partir daí 
definir suas metas e partir para a ação. 

Afinal, como diria Simon Sinek, o sucesso 
começa com a clareza da motivação - seu 
porquê - continua com a disciplina da exe-
cução - seu como - até chegar à consistência 
do resultado - seu o quê. 

(*) - É palestrante e mentora, criadora da 
metodologia Alquimia Pessoal, executiva de uma 

empresa de TI (www.juferreira.com.br). 

Pe
xe

ls

ENTENDA OS PERIgOS 
DA PEjOTIZAçãO
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O TRATAMENTO DO CONTRATADO Pj COMO EMPREgADO é CONHECIDO COMO PEjOTIZAçãO

Lockdown em Paris
A França anunciou que diversas 

partes do país, incluindo a capital Pa-
ris, entrarão a partir da meia-noite de 
sábado (20) em um novo lockdown para 
tentar evitar a chegada de uma terceira 
onda da pandemia. No total, as novas 
medidas afetam milhões de pessoas 
espalhadas em 16 departamentos. O 
bloqueio deverá durar pelo menos 
quatro semanas. Os comércios não 
essenciais precisam fechar as portas, 
mas os cidadãos terão, por exemplo, 
sinal verde para se deslocarem em um 
raio de até 10 quilômetros de suas resi-
dências, sem limites de tempo (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/entenda-os-perigos-da-pejotizacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-20-a-22-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-20-a-22-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/margem-de-lucro-de-produtores-de-leite-diminui/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/nao-deixe-seu-cerebro-boicotar-seus-planos-financeiros-neste-ano/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-importancia-de-cuidar-da-saude-mental-e-buscar-ser-feliz/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-20-a-22-03-2021/
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OpiniãO
Indústrias estão mais 

confiantes para retomar 
investimentos em automação

O conceito de 
Indústria 4.0 já está 
consolidado entre os 
maiores especialistas 
da indústria. 

No entanto, ao contrá-
rio de países como 
China, Japão, EUA e 

Alemanha, que estão entre 
as maiores forças indus-
triais do mundo, apenas 
recentemente é que países 
em desenvolvimento, como 
o Brasil, vêm tentando 
impulsionar essa jornada 
rumo à automação plena 
dos processos industriais. 

As previsões globais apon-
tam para uma aceleração da 
automação, motivada em 
parte pela crise gerada pela 
pandemia. Um estudo da 
consultoria Ernst & Young 
revelou que 36% das empre-
sas passaram a acelerar os 
planos desde 2020. 

Trazendo esses dados 
para o mercado nacional, 
especialistas enxergam 
um cenário mais propício 
a investimentos do setor a 
partir de 2021. 

Enquanto muitos países 
sofreram gravemente com 
o desabastecimento de di-
versos insumos, inclusive 
alimentos, como aconteceu 
nos EUA, até mesmo a falta 
de materiais hospitalares, 
relatado na Itália, o Brasil, 
apesar de algumas difi-
culdades, não apresentou 
grandes problemas de abas-
tecimento. Tal experiência 
mostrou que as máquinas 
foram capazes de manter a 
produtividade e a cadeia de 
suprimentos girando, quase 
sem interrupções, mesmo 
que em um ritmo mais lento. 

A quarta e mais recente 
edição do Índice de Automa-
ção do Mercado Brasileiro, 
realizado pela Associação 
Brasileira de Automação-
-GS1 Brasil com o apoio 
da empresa de pesquisas 
GfK, indicou que, em 2020, 
as indústrias estavam 2% 
mais automatizadas que 
no ano anterior. Mas, desde 
que o índice começou a ser 
mensurado, em 2016, essa 
evolução foi de 7%. 

Outro relatório, da Bain & 

Company, chamado Tech-
nology Report, que avalia as 
oportunidades e vantagens 
operacionais do setor indus-
trial, aponta que mais de um 
terço dos executivos planeja 
ampliar os investimentos 
em automação em 2021. 

A partir desse balanço 
não é difícil concluir que 
as empresas que investi-
ram em automação, ainda 
antes da pandemia, foram 
as que melhor conseguiram 
enfrentar a crise ocasiona-
da pela COVID e agora se 
sentem mais preparadas 
e confortáveis em realizar 
essa transição. 

Além da robotização in-
dustrial ser uma das maio-
res tendências quando se 
fala em automação, outros 
conceitos conquistaram 
notoriedade e aceitação no 
chão de fábrica. A comuni-
cação Machine to Machine, 
por exemplo, ganhou ainda 
mais força ao permitir que 
dados, antes coletados por 
operadores, pudessem ser 
coletados de forma auto-
matizada. 

Assim, controladores lógi-
cos programáveis, os CLPs, 
passaram a ser integrados 
a plataformas locais ou em 
nuvem, permitindo a con-
sulta de seus registros e 
dados até mesmo de forma 
remota, para tomadas de 
decisão importantes. 

Em outra ponta, dispositi-
vos para medição de consu-
mo de energia, em conjunto 
com o monitoramento de 
produção da fábrica, possi-
bilitaram a criação de índi-
ces de consumo específico, 
medindo, assim, a eficiência 
energética de máquinas e 
equipamentos. 

Se fosse possível fazer 
uma previsão, não seria mais 
tão ousado apostar que, com 
as reformas econômicas já 
previstas e o grande passo 
que o país já deu na capa-
cidade de se reinventar e 
digitalizar seus processos 
e fluxos de produção, logo 
estaremos nos aproximando 
de uma quinta revolução 
industrial. 

(*) - É Gerente de Marketing 
da Mitsubishi Electric (www.

mitsubishiElectric.com).

Hélio Sugimura (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

entre computadores, tablets, servidores e infraestrutura de TI. A nova 
tecnologia permite a interpretação de mensagens de texto e fotos dos 
equipamentos enviadas. Segundo Fabiano Pardini, Diretor de Tecnologia e 
Operações da Microcity, a Suzy 4 representa uma nova era para a empresa 
e para os seus clientes. “Já estamos vivendo a Transformação Digital, 
onde a tecnologia é parte fundamental dos processos e das rotinas de 
trabalho. Por isso, nada mais natural do que oferecer um atendimento 
diferenciado, aproveitando um dos aplicativos de mensagens mais 
populares do país, para aprimorar a experiência dos usuários”, afirma.

Microcity disponibiliza novo canal de 
atendimento aos clientes

@A Microcity, pioneira brasileira em outsourcing de ativos de TI, está 
disponibilizando, para todos os seus clientes, um atendimento dife-

renciado, mais ágil e com mais comodidade, via aplicativo de mensagens 
WhatsApp. A Suzy 4, inteligência artificial desenvolvida pela empresa, 
passa a utilizar o aplicativo de mensagens para atendimento dos usuá-
rios dos mais de 200 mil ativos da companhia, alocados em todo o país, 

Segurança em mensagens instantâneas: 
WhatsApp, Signal ou Telegram? 
O que é preciso saber ao escolher o melhor aplicativo de mensagens instantâneas para você. 

ser vulnerável, algumas decisões incomuns foram 
tomadas com relação ao design do protocolo.

Dois exemplos dessas decisões incomuns são 
o uso do modo de criptografia Infinite Garble 
Extension (IGE) - não tão amplamente testado 
e, portanto, menos incentivado pela indústria 
de segurança - e o uso de MAC-then-encrypt 
(um tipo de criptografia que não impede que 
seja falsificável). Embora essas opções possam 
não ser ideais por si mesmas, o próprio MT-
Proto (pelo menos a partir da versão 2.0, que 
tentou resolver os problemas levantados pelas 
auditorias de segurança da versão anterior) 
pode ser seguro o suficiente. No entanto, essas 
decisões de design ainda levantam dúvidas entre 
a comunidade de segurança, dando à Signal a 
vantagem em termos de proteção.

Além disso, o aplicativo também é gratuito 
e financiado por doações e você pode adicio-
nar um usuário ao Telegram, sem precisar do 
número do telefone. 

Tanto o protocolo signal usado pelo Signal, 
quanto o MTProto usado pelo Telegram (se 
a função de chat secreto estiver habilitada), 
fornecem "criptografia ponta a ponta", o que 
significa que nem o provedor de serviços (sendo, 
por exemplo, o Telegram ou o Signal), nem a sua 
companhia telefônica, nem o governo podem 
ler as suas mensagens. Apenas o remetente e 
o destinatário estão habilitados a ter o acesso 
às mensagens de ambos.

Dicas para escolher seu aplicativo de 
mensagens instantâneas

Independentemente de qual aplicativo de 
mensagens instantâneas você decida utilizar ou 
qual deles funciona melhor para o seu estilo de 
vida, aqui estão algumas recomendações para 
ajudá-lo a escolher um app deste tipo que seja 
seguro, enquanto cuida da sua privacidade. 

Certifique-se de que o seu serviço de 
mensagens instantâneas usa criptografia 
de ponta a ponta;

Reveja as políticas de privacidade e de segu-
rança do serviço, verificando as configurações 
do aplicativo e o seu próprio dispositivo;

Seja analítico com as permissões que você 
concede. Você realmente precisa que a sua 
localização esteja sempre ativada?

Ative a verificação em duas etapas;

Revise e limite a visibilidade das suas infor-
mações apenas para os contatos, se for isso o 
que você deseja fazer;

Sempre mantenha o seu aplicativo de men-
sagens atualizado, pois isso reduz os riscos de 
possíveis violações de dados;

Alguns aplicativos permitem que você verifi-
que a identidade do seu contato, comparando 
os códigos que o seu telefone e o do contato 
geraram, por exemplo, os pessoais. Embora 
possa ser difícil fazer isso para todos os contatos, 
pode ser útil quando você realmente desejar ter 
certeza de com quem está falando.

Quando encontrar um aplicativo de men-
sagens criptografadas de ponta a ponta, que 
funcione para você, comece a usá-lo e desfrute 
da sensação de paz que ele traz, percebida 
quando na sua mente você se sente tão seguro 
e protegido quanto os seus textos estão.

(*) É pesquisador de malware da Avast.

A maior parte dos atuais apps mensageiros, 
como Allo, WhatsApp, Facebook Messenger 
e Skype, utiliza o chamado protocolo Signal 
(um protocolo criptográfico não federado, que 
pode ser usado para prover criptografia ponta 
a ponta às chamadas de voz, vídeo chamadas e 
conversas de mensagens instantâneas). No en-
tanto, algumas plataformas, como o WhatsApp, 
sacrificam parte da segurança proporcionada 
pelo protocolo em nome de determinados re-
cursos ou funções - por exemplo, quando um 
teclado GIF ou ferramentas semelhantes são 
incluídos usando um provedor de terceiros para 
o fornecimento, neste caso, de GIFs para comu-
nicação ou backups das mensagens -, tornam 
a sua criptografia ponta a ponta incompleta.

O desenvolvimento do protocolo Signal foi 
iniciado pelo engenheiro de criptografia Tre-
vor Perrin e Moxie Marlinspike, o criador do 
aplicativo que leva o mesmo nome. O fato de 
o criador do Signal ter sido uma das pessoas 
envolvidas no desenvolvimento do protocolo 
mais utilizado hoje, é o que torna este app tão 
popular entre a comunidade de cibersegurança, 
além dos seguintes fatores:

Em primeiro lugar, é muito fácil de usar e 
a sua funcionalidade é tão amigável quanto 
outras plataformas do mercado. Em segundo 
lugar, possui código aberto, o que significa que, 
se elementos defeituosos forem colocados em 
seu código, a violação será sinalizada e corrigida 
imediatamente pela comunidade de desenvolve-
dores do Signal. Terceiro, ao contrário de outros 
aplicativos, o Signal não apenas criptografa men-
sagens e chamadas, mas também metadados, 
mantendo as informações pessoais dos usuários 
seguras. A empresa provou isso em um caso de 
2016, quando foi intimada para fornecer todos os 
tipos de informações digitais sobre um de seus 
usuários e não conseguiu atender à solicitação. 
Isso é porque os únicos dados mantidos pela 
empresa são a data de criação da conta e a data 
em que o usuário se conectou pela última vez 
ao servidor Signal. Em quarto lugar, o aplicativo 
é gratuito, roda em Android e iOS e não pode 
ser influenciado por nenhuma empresa comer-
cial, pois trata-se de uma organização sem fins 
lucrativos e financiada por doações. Portanto, 
na atual era de preocupações e problemas de 
privacidade de dados, o Signal é a combinação 
perfeita em comparação com os outros aplica-
tivos de mensagens instantâneas disponíveis. 

O Telegram também oferece criptografia ponta 
a ponta, porém não o faz por padrão, sendo ne-
cessário usar o recurso de "bate-papo secreto" do 
Telegram para habilitar a criptografia completa. 
O sistema de mensagens de bate-papo na nu-
vem padrão do Telegram armazena mensagens 
e sua agenda de endereços nos servidores do 
Telegram, e os hospeda na nuvem. Isso signi-
fica que o Telegram pode obter acesso às suas 
mensagens e contatos.

O aplicativo utiliza o seu próprio protocolo de-
nominado MTProto, em vez do protocolo Signal. 
Embora o protocolo em si não seja conhecido por 

Adolf Streda (*)

Há muito tempo, usávamos SMS para 
nos comunicar com os nossos amigos e 
familiares. O benefício dos aplicativos de 

mensagens multimídia nos afastou do serviço 
básico de texto de rede e nos aproximou dos 
apps que nos permitem não apenas bater papo 
online, mas também ligar, criar grupos, enviar 
fotos, áudios, GIFs, etc.

No entanto, em uma época em que o mundo 
digital pode oferecer a chave para o nosso 
sucesso ou fracasso, uma segurança rígida de 
tudo o que é enviado via internet, ou mesmo 
que trafega através da web, é essencial. À me-
dida que vemos mais histórias na mídia sobre 
violações de dados e mensagens vazadas a cada 
semana, e à medida que as pessoas se tornam 
mais conscientes de sua privacidade e do que as 
empresas fazem com os seus dados, começamos 
a nos questionar sobre o quão seguro são os 
nossos meios de comunicação. Alguém lê os 
meus textos? Quão seguros são os aplicativos de 
mensagens e como exatamente eles funcionam?

WhatsApp e sua nova política 
Recentemente, o WhatsApp se tornou o 

centro das notícias ao atualizar seus termos e 
condições de serviço, e política de privacidade. 
As mudanças incluídas sobre "como os dados do 
usuário serão tratados a partir de agora", não 
foram recebidas pelos usuários do aplicativo de 
forma muito positiva. Os principais pontos de 
preocupação são as mudanças do WhatsApp nos 
seus termos em relação a "como as empresas 
podem utilizar os serviços hospedados no Face-
book, para armazenar e gerenciar os seus chats", 
bem como "como o WhatsApp e o Facebook se 
associam para oferecer integrações de produtos 
nas empresas Facebook". Isso significa que o 
WhatsApp pode coletar dados como contatos, 
informações comerciais, identificadores de dis-
positivos, endereço IP (não rastreável, no caso 
de você usar uma VPN), além de outros dados 
diretamente vinculados com os seus usuários, 
dependendo do país.

Cerca de 72 horas após o anúncio dos novos 
termos do WhatsApp aos seus usuários, o 
Telegram relatou um aumento de 25 milhões 
de novos usuários, atingindo um total de 500 
milhões de usuários em todo o mundo. Além 
disso, líderes de opinião influentes - como Ju-
lian Assange e Elon Musk -, estenderam suas 
recomendações para usar o Signal, um serviço 
criptografado de mensagens e multiplataforma 
com ênfase na privacidade e segurança.

Como resultado das preocupações levantadas 
pelos usuários do WhatsApp, a empresa fez uma 
declaração compartilhando que: o WhatsApp 
nunca irá ler conversas, ouvir chamadas ou 
compartilhar a localização de chats. Disseram 
ainda que não mantêm ou compartilham os re-
gistros sobre as pessoas, com quem interagem 
no WhatsApp e que também não os comparti-
lham com o Facebook, inclusive que o seu uso é 
apenas interno para melhorar a experiência do 
chat. A empresa afirmou que os seus contatos 
são carregados nos servidores do WhatsApp, 
sem compartilhá-los com o Facebook.

Apesar deste comunicado, o número de 
pessoas migrando do WhatsApp não parece ter 
diminuído, então, o que o Signal e o Telegram 
fazem de diferente? 

Como o Signal difere do Telegram e de outros 
aplicativos de mensagens instantâneas? 

Atualmente, a maioria dos aplicativos de 
mensagens instantâneas usam métodos de 
criptografia de maneiras diferentes. Isso ajuda 
a manter as mensagens que você envia seguras 
e a garantir que ninguém mais possa ler as suas 
conversas. Quando um serviço de mensagens 
de texto usa criptografia de ponta a ponta, as 
informações enviadas são criptografadas desde 
o momento em que o usuário toca em ENVIAR, 
até o momento em que a outra parte as recebe 
em seu dispositivo. A criptografia ponta a ponta 
garante que os dados permaneçam criptografa-
dos até chegarem ao seu destino.

Foto de Anton no Pexels
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"Mercado brasileiro de TI em 
expansão" é tema de debate

Presente em mais de 180 
países e atendendo mais de 
400 mil clientes, a SAP é uma 
multinacional alemã do setor 
de tecnologia da informação, 
criada há quase 50 anos, que 
mostra o poder de crescimento 
do setor. O Sindicato da Indús-
tria de Software e da Tecnologia 
da Informação do Estado de Mi-
nas Gerais (Sindinfor) realizará 
na próxima terça-feira (23), a 
partir das 19h, mais um debate 
do Corporate Digital Business, 
evento online promovido pela 
entidade que coloca a tecnolo-
gia da informação (TI), a ino-
vação e a transformação digital 
como centro de discussão com 
os maiores especialistas do país.

O vice-presidente de vendas 
da SAP, Jackson Borges, será o 
convidado na live de tema “Mer-
cado Brasileiro em Expansão”. 
Fábio Veras de Souza, presiden-
te do Sindinfor e idealizador 
do evento (https://br.linkedin.
com/in/fabioveras), destaca a 
experiência de Borges como 
diferencial. “São 20 anos de 

carreira no setor de tecnologia 
da informação. A experiência 
de Jackson Borges, por si só, 
demonstra sua visão estratégica 
e conhecimento de mercado”, 
adianta.

Você acompanha todas as 
edições do Corporate Digital 
Business no canal oficial do 
projeto no YouTube acessan-
do: https://www.youtube.com/
channel/UCG29QHsUWFmxa-
Mre7NBBybw. Mais informa-
ções podem ser encontradas no 
perfil do evento no Instagram: 
https://www.instagram.com/
corporatedigitalbusiness/

Fábio Veras de Souza
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D - ‘Assim Vivemos’ 
O Assim Vivemos - Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência - o 
mais importante e longevo evento de cinema sobre o tema -, realiza uma 
edição online e gratuita com uma seleção especial de 14 filmes nacio-
nais e internacionais premiados e consagrados em edições anteriores, 
dois inéditos brasileiros e quatro debates relacionados aos temas das 
produções. A edição virtual será entre os dias 10 e 14 de abril no site 
(www.assimvivemos.com.br). Em todas as sessões serão disponibilizados 
recursos de acessibilidade como a audiodescrição e as legendas LSE 
(para surdos e ensurdecidos) e a tradução para LIBRAS. Será distribuído 
gratuitamente por e-mail material didático com sugestões de atividades 
para professores e profissionais da área. O evento é bienal e promove a 
reflexão sobre temas como preconceito, invisibilidade social, mobilidade, 
afeto, superação, autonomia, inclusão e acessibilidade. 

E - Dia da Tuberculose
Nesta quarta-feira (24) é comemorado o Dia Mundial da Tuberculose, uma 
das enfermidades mais antigas do mundo mas que ainda mata cerca de 
5 mil brasileiros todos os anos. Sintomas como tosse, febre persistente, 
dor no peito ao respirar, perda de peso, suor noturno e falta de ar podem 
ser indícios de tuberculose. Esses números preocupam as autoridades 
de saúde, que reforçam a importância do diagnóstico precoce para 
identificação do tratamento adequado, com grandes chances de cura. 
Em tempos de pandemia a atenção deve ser redobrada, uma vez que 
ambas as doenças afetam os pulmões. De acordo com o pneumologista 
Celso Padovesi, da Rede de Hospitais São Camilo, ao serem infectados 
pela Covid-19, pacientes com tuberculose podem sofrer formas mais 
graves da doença.

F - Ciência e Neurobiologia
A Eppendorf, empresa alemã de biotecnologia com foco em Life Science 
abriu as inscrições para a 19a edição do “Eppendorf & Science Prize for 
Neurobiology”, prêmio internacional de ciência e neurobiologia, con-
cedido anualmente a um jovem cientista pela pesquisa neurobiológica 
mais notável, baseada em métodos de biologia molecular e celular que 
tenha sido conduzida pelo profissional durante os últimos três anos. Este 
ano, o prêmio será de 25 mil dólares (aproximadamente R$125 mil ) ao 
vencedor e, tem como objetivo, encorajar e apoiar o trabalho de jovens 
neurobiologistas promissores, com idade até 35 anos. As inscrições 
vão até 15 de junho e estão abertas para cientistas de todo o mundo. 
Para participar, acesse: (https://corporate.eppendorf.com/de/company/
scientific-awards/global-award/). 

A - Meios de Pagamento
Realizado pela Abecs, a associação que representa o setor de meios 
eletrônicos de pagamento, o 14º CMEP – Congresso de Meios 
Eletrônicos de Pagamento ocorrerá entre os próximos dias 23 e 
25, a partir das 17h. Pela primeira vez online e gratuito, o evento 
reunirá as lideranças do setor, além das presenças do presidente da 
Abecs, Pedro Coutinho, e do presidente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto. Para ter acesso à programação, que contará também 
com mais de 20 painéis temáticos sobre a evolução do mercado 
de meios de pagamento, basta se cadastrar no site oficial: (www.
cmepabecs.com.br).

B - Empregos no Agro
O setor agropecuário começou o ano mantendo o bom resultado de 2020 
em relação à geração de empregos, com 32.986 novas vagas criadas em 
janeiro, o dobro de vagas criadas em relação ao mesmo mês de 2020 
(16.482), segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). A entidade apontou saldo positivo de 260.353 novos postos de 
trabalho criados no país em janeiro. O agro é responsável por 12,7% 
desse total, se tornando o setor que mais aumentou seu número de 
trabalhadores (2,05%). As atividades agropecuárias que mais contri-
buíram para o bom resultado de janeiro foram as frutas de lavoura 
permanente, com 12.960 postos. Em seguida a soja (9.194), bovinos 
(3.096) e florestas plantadas (1.022). Completam a lista o café (+895) 
e o cultivo de uva (+796).

C - Guia de Boas Práticas
Segundo a pesquisa global “Deliver the CX They Expect: Customer 
Experience Trends” da Acquia, 90% dos consumidores acreditam 
que as marcas estão errando o alvo em relação à experiência do 
cliente. Diante desse cenário, a Associação Brasileira Online to 
Offline se engajou com lideranças de empresas associadas no apoio 
e promoção do ‘Guia da Jornada do Cliente’. O projeto, que é uma 
realização da Plataforma INOVATIVOS, pertencente ao Grupo In-
novation Xperience, conta também com o apoio da FecomercioSP, 
e reuniu mais de 15 executivos das empresas que se destacam na 
gestão de Customer Experience. O objetivo é apresentar quais são 
as principais dificuldades em colocar o consumidor no centro das 
atenções em todas as áreas das empresas e as vantagens de ter uma 
estratégia de CX bem implementada nas empresas. Para conferir o 
Guia da Jornada do Cliente, acesse o conteúdo completo, acesse: 
(https://accounts.google.com/).

G - Tecnologia para ONGs
A Fundação 1Bi, apoiada pelo Grupo Movile, organiza a sexta edição do 
Potencialize, programa de voluntariado dos colaboradores das empresas 
do ecossistema Movile, para consultoria gratuita em gestão e tecnologia 
para ONGs. Criado em 2018, o programa será totalmente online e aceita 
inscrições de instituições sem fins lucrativos de todo o país. A iniciativa 
terá a duração de três semanas, de 12 de abril até 3 de maio. Nela, as 
organizações selecionadas se reúnem, de forma remota, com grupos de 
especialistas do Grupo Movile para solucionar um desafio do seu dia a 
dia. As inscrições para ONGs já estão abertas e podem ser realizadas até 
4 de abril: (https://www.fundacao1bi.com.br/potencialize). 

H - Investimentos Externos 
Para ajudar empreendedores de todo o Brasil a adquirir conhecimento de 
gestão e negócios, a WOW Aceleradora, maior aceleradora independente 
do país, em parceria com o Capital Empreendedor Sebrae, promove a 
5ª Jornada de Conteúdo Pré-Aceleração, que dará acesso gratuito a um 
conteúdo exclusivo até então disponível apenas para as startups acele-
radas. Em formato de webinar, a série de eventos traz especialistas em 
empreendedorismo e fundadores de startups que conseguiram aportes 
de diferentes categorias para compartilharem experiências e aprendiza-
dos na prática. Serão cinco encontros, sempre trazendo dicas práticas 
e aplicáveis para ajudar o empreendedor brasileiro a fazer sua startup 
decolar. As inscrições podem ser feitas em: (www.sequoialog.com.br).

I - Soluções de Transporte
A Sequoia Logística e Transportes S.A., maior operadora de logística de e-com-
merce do país, acaba de anunciar sua primeira aquisição LogTech. A empresa 
adquiriu a Frenet que oferece plataformas de soluções digitais de transporte 
para o mercado B2C. Atualmente a empresa está integrada com mais de 80 
plataformas de e-commerce e ERPs, com 14 mil sellers ativos conectados e 
mais de 60 milhões de cotações mensais. A aquisição permitirá que a Sequoia 
amplie sua capacidade de atendimento ao e-commerce, principalmente nos 
segmentos micro, pequenos e médios sellers, num mercado endereçável de 1 
milhão de empresas e vinculada à plataforma SFx (ship from store), lançada 
em novembro do ano passado, que oferece soluções integradas de coleta e 
entrega rápida de produtos, que beneficia desde o pequeno lojista às grandes 
redes de varejo (www.sequoialog.com.br).

J - Vagas Abertas 
O Grupo Movile, ecossistema de tecnologia líder na América Latina, tem 
870 vagas abertas. As posições são para as empresas Movile, MovilePay, 
Sympla, Zoop, PlayKids e iFood, e profissionais de todas as regiões do 
Brasil podem se candidatar. Dentre as vagas, cerca de 380 são para a 
área de tecnologia, como engenharia de software, machine learning, 
data science, design e produto. Além das posições em tecnologia, há 
também oportunidades para profissionais que atuam em vendas, logística, 
marketing, recursos humanos, entre outras áreas. Todas elas são para 
home office por tempo indeterminado e grande parte das vagas terá a 
possibilidade de trabalho remoto definitivo. Todas as vagas podem ser 
encontradas no site: (https://www.movile.com.br/carreiras). 

Zonas Francas: o impulso 
econômico que falta para o Brasil

Já imaginou uma 
pequena área de 
produção industrial ser 
capaz de gerar riqueza 
para todo o país? 

No Brasil, a Zona Franca 
de Manaus pode ser 
vista como um grande 

exemplo de ambiente físico 
com incentivos econômicos, 
que se fosse replicado para 
outras regiões, poderia auxi-
liar positivamente no cenário 
econômico no qual vivemos.

Prova disso está nos dados 
divulgados pela Superinten-
dência da Zona Franca de 
Manaus – Suframa, no final 
de 2020. Em meio a toda ins-
tabilidade econômica causada 
pela pandemia, o polo faturou 
R$ 95,49 bilhões entre janeiro 
e outubro – um aumento de 
9,71% em relação ao mesmo 
período de 2019. 

O sucesso econômico que 
as zonas francas conquistam 
é devido ao seu sistema de 
funcionamento muito sim-
ples, mas altamente eficiente: 
incentivar a instalação de 
polos industriais na região, em 
troca da isenção dos principais 
tributos sobre consumo do 
país – o IPI (Imposto sobre 
Produtos Industrializados) e 
o ICMS (Imposto sobre Ope-
rações relativas à Circulação 
de Mercadorias e Prestação de 
Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e 
de Comunicação).

Com tantos benefícios com-
provados, a grande questão é: 
por que não existem outras zo-
nas francas no Brasil? Existem 
várias respostas, mas acredito 
que a mais coerente está na 
lógica do regime tributário 
em arrecadar e não incenti-
var a geração de riquezas. A 
estratégia tributária brasileira 
para aumentar a arrecadação 
é aumentar a carga tributária, 
ao invés de incentivar o cres-
cimento econômico para que 
as novas riquezas geradas au-
mentem a arrecadação, mes-
mo com uma carga tributária 
menor que a atual. Esse tipo 
de atitude governamental tem 
apenas visão de curto prazo.

O grande problema da 
equação tributária utilizada 
no Brasil é que ela produz 
uma curva negativa ao invés 
de ser próspera, ou seja, o alto 
custo tributário não potencia-
liza o crescimento, mas sim o 

achatamento da economia. 
Isso porque a carga tributária 
eleva os preços e inviabiliza 
ou diminui o consumo pela 
população.

Em 2019, por exemplo, a 
carga tributária do país alcan-
çou seu patamar recorde de 
35,17% do PIB, segundo um 
estudo levantado pelos econo-
mistas José Roberto Afonso e 
Kleber Pacheco de Alves. 

O último pico registrado 
foi em 2008, no percentual 
de 34,64%. Precisamos ur-
gentemente de uma reforma 
tributária integral que altere 
de vez essa estratégia ne-
gativa para a economia. O 
caminho mais viável é por 
meio da redução da carga e a 
consequente diminuição dos 
preços de produtos e serviços, 
o que aumentará o consumo, 
gerando um ciclo virtuoso de 
arrecadação no país.

A criação de novas zonas 
francas seria uma ótima forma 
de estimular essa mudança e o 
impulso econômico que todo 
país necessita. Outro ponto da 
implementação da zona franca 
é o desenvolvimento regional 
ocasionado pela demanda de 
mão de obra especializada, 
bem como estrutura de ro-
dovias, hotéis, dentre outros. 
Além disso, as zonas francas 
incentivam ainda o investi-
mento estrangeiro no país, 
uma vez que a existência de 
legislação que incentiva os 
benefícios fiscais por período 
certo gera segurança jurídica e 
previsibilidade para possíveis 
investidores.

A criação de novas zonas 
francas pode contribuir – e 
muito – para melhorar a situ-
ação econômica do país. Para 
isso, contudo, é necessário 
que haja um alinhamento 
entre a União, Estados e Mu-
nicípios, tendo como premissa 
de curto prazo a diminuição da 
carga tributária pelos incen-
tivos fiscais. A longo prazo, 
elas contribuirão para um 
aumento da riqueza do país, 
e consequentemente, melhora 
no volume arrecadado.

Para a cultura política do 
Brasil pode parecer uma 
proposta ousada, no entanto, 
é a ordem tributária mais 
eficiente.

(*) - É especialista em Direito 
Tributário pelo IBET, APET e FGV com 

Extensão em Finanças pela Saint 
Paul e em Turnaround pelo Insper 

e Líder da área tributária do Marcos 
Martins Advogados 

(www.marcosmartins.adv.br).

Angelo Ambrizzi (*)

Este é o sétimo mês consecutivo em que os pequenos negócios 
lideraram a geração de postos de trabalho no país.

Os números constam 
de relatório elabora-
do pelo Sebrae, com 

base nos dados de janeiro do 
Caged. O resultado também 
é quase o dobro do número 
de empregados gerado pelo 
segmento no mesmo mês 
do ano passado. Este é o 
sétimo mês consecutivo em 
que os pequenos negócios 
lideraram a geração de pos-
tos de trabalho no país. O 
relatório mostra ainda que as 
médias e grandes empresas 
(MGE) também registraram 
saldo positivo na geração de 
empregos. 

Foram 668.257 admissões 
contra 626.653 desliga-
mentos, resultando em um 
saldo positivo de 41.604 
empregos. Esse número 
equivale a 15,9% do total 
de empregos gerados no 
Brasil. “Nos últimos seis 
meses, os pequenos negó-
cios apresentaram saldo 
total de 1,1 milhão de novos 
empregos contra 385,5 mil 
novos postos de trabalho 

A ANPD abriu procedimento para apurar vazamento.

Circula na internet uma suposta oferta para a compra 
de dados de 223 milhões de brasileiros. A Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) confirmou o in-
dício e informou que abriu procedimento para apuração 
do caso. A oferta dos dados foi noticiada na imprensa. 
A origem dos dados seria do serviço de atendimento 
à população do estado de São Paulo conhecido como 
Poupatempo, que reúne serviços de diferentes órgãos 
públicos do estado.

Em nota à Agência Brasil, a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados confirmou que está analisando o 
vazamento e que é sua responsabilidade a apuração 
de incidentes como esse, com a ajuda de órgãos como 
a Polícia Federal.

“Já se encontram em curso as apurações administra-
tivas devidas, de competência da ANPD, a fim de que 
seja apurada a ocorrência do vazamento, a origem, a 
forma em que teria se dado o possível vazamento, as 
medidas de contenção e de mitigação que devem ser 
adotadas em um plano de contingência, as possíveis 
consequências e os danos causados pela suposta vio-
lação, de forma a promover as orientações e eventuais 
responsabilizações dos envolvidos”, disse a ANPD em 
comunicado.
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Micro e pequenas empresas geraram 
75% dos empregos em janeiro

As micro e pequenas empresas (MPE) lideraram a geração de empregos em janeiro, criando aproximadamente 
195,6 mil vagas, o que corresponde a cerca de 75% do total de 260.353 empregos formais registrado no mês

gados, totalizando 36.037 
empregos. A Região Norte 
gerou 6.656 empregos, um 
saldo de 7,73 empregos por 
mil empregados e o Sudeste 
ficou com saldo de 7,09 a 
cada mil empregados, com 
67.957 empregos gerados 
no mês.

Em janeiro deste ano, as 
cinco unidades da Federa-
ção que proporcionalmente 
mais geraram empregos 
foram Mato Grosso, Goiás, 
Santa Catarina, Roraima e 
Rio Grande do Norte. Todos 
esses estados geraram pelo 
menos 17 novos empregos a 
cada mil postos de trabalho 
já existentes. Os estados que 
proporcionalmente menos 
geraram empregos foram 
São Paulo, Minas Gerais, 
Amapá, Rondônia, Rio de 
Janeiro e Amazonas. Com 
exceção do Amazonas, que 
apresentou saldo negativo, 
os demais geraram menos 
que sete novos empregos a 
cada mil postos de trabalho 
existentes (ABr).

criados pelos médios e 
grandes. No último mês de 
janeiro, os setores que mais 
contribuíram para os saldos 
positivos foram serviços, 
indústria de transformação 
e construção. Esses resul-
tados valem tanto para as 
MPE quanto para as MGE”, 
informou o Sebrae. 

O relatório mostra ainda 
que a divergência ocorreu 
no setor do comércio. En-
quanto as micro e pequenas 
apresentaram saldo positivo 

de 27,4 mil, as médias e gran-
des tiveram saldo negativo 
de 21,3 mil vagas. A Região 
Centro-Oeste apresentou o 
maior saldo - 17,26 novas 
vagas geradas a cada mil 
empregados, fechando ja-
neiro com 55.795 empregos. 
A Região Sul vem em se-
guida, com 14,24 empregos 
novos por mil empregados 
e fechando janeiro com 
55.795 empregos. Depois 
vem o Nordeste, com 11,68 
empregos a cada mil empre-

Dados de milhões de brasileiros são 
vendidos na internet

A Companhia de Processamento de Dados do Estado 
de São Paulo (Prodesp) negou qualquer vazamento de 
dados de qualquer terminal do serviço Poupatempo em 
nota à imprensa. “A Companhia adota rígidos controles 
e regras de acesso ao sistema de dados, que é monito-
rado 24 horas por dia em tempo real pelas equipes de 
TI. Em mais de cinco décadas, e de inúmeras tentativas 
diárias, nunca houve vazamento de dados na Prodesp”, 
disse (ABr).
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Menos panfleto, 
mais tecnologia: 

por que o online vende 
mais imóveis?

Você está dentro 
do seu carro no 
sinal fechado, ou 
ainda andando pela 
rua, quando uma 
pessoa entrega um 
panfleto de um novo 
empreendimento que 
está em construção

Essa situação é mais 
frequente do que 
se imagina, mas 

não é tão eficaz como já foi 
um dia. Isso porque é bas-
tante comum que a gente 
nem olhe para o conteúdo 
e se desfaça do papel, ou 
ainda até podemos ler 
rapidamente, mas sem 
a real atenção de quem 
vai comprar um imóvel. 
A verdade é que a tecno-
logia é uma publicidade 
bem mais assertiva para 
empresas que desejam 
vender apartamentos. 
Comercializar um imóvel 
está mais virtual do que 
nunca. Com o crescimen-
to do mercado imobili-
ário, avançam também 
as plataformas onlines e 
marketplaces de imóveis. 

Ao digitalizar parte do 
trabalho do corretor - do 
anúncio de um imóvel em 
grandes portais à análise 
de crédito do cliente -, o 
segmento se reinventou 
e acelerou etapas, para 
aumentar as vendas em 
tempos onde os panfle-
tos não poderiam nem 
mesmo ser entregues. 
Em um ano marcado 
pela pandemia global, o 
mercado imobiliário no 
Brasil teve um saldo de 
crescimento nas vendas, 
motivado pelo ambiente 
de juros baixos e maior 
incentivo à aquisição de 
imóveis para moradia ou 
investimentos. 

As vendas de imóveis 
residenciais novos no 
país totalizaram 189.857 
unidades em 2020, avanço 
de 9,8% em comparação 
com 2019, de acordo com 
levantamento divulgado 
pela Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção 
(CBIC). A partir desses 
dados podemos ver que 
o contato virtual tornou-
se um grande aliado para 
todos os lados no setor 
imobiliário. 

É verdade que nada 
substitui a visita presen-
cial a uma possível nova 
moradia, assim como 
nada compensa o papel 
do corretor, com suas 
explicações detalhadas 
e aprofundadas sobre 
o imóvel, mas as ferra-
mentas digitais têm su-
perado esses obstáculos, 
especialmente depois 
das regras de isolamento 

que vieram com a pan-
demia. A antiga lógica de 
visitar diversos imóveis 
até encontrar a sonhada 
casa própria já não é tão 
efetiva. 

Nesse caminho, os sites 
ganharam um corpo mais 
robusto, trazendo mui-
tas informações sobre o 
imóvel, preço, condições 
de pagamento e a região, 
para que o comprador 
esteja munido do maior 
número de dados e ima-
gens que sejam possíveis. 
Realizar o agendamento 
da visita nas novas uni-
dades de forma rápida e 
online, também foi uma 
ação garantida por muitas 
empresas. 

A vantagem dessa opção 
é que muitas pessoas que 
buscam fazer o tour vir-
tual, costumam encontrar 
dificuldade para dar esse 
passo ou ainda alinhar as 
agendas. Por isso, essa 
ferramenta é bastante 
confortável e acessível 
para todos. É importante 
perceber como a tecno-
logia avança em todas as 
etapas da compra de um 
imóvel, fazendo a publici-
dade do empreendimento 
do começo ao fim. 

Por exemplo, o uso de 
chatbots que prestam ser-
viço 24 horas nos sites de 
venda, tem como objetivo 
orientar os usuários na 
fase inicial da busca por 
um apartamento novo. Já 
os tours virtuais, princi-
palmente aqueles guiados 
pelos corretores de forma 
online, esclarecem as dú-
vidas de quem está mais 
próximo de executar a 
compra, e assim, é possí-
vel avançar boa parte do 
caminho até sua escolha 
final. 

Não estou dizendo aqui 
que empreendimentos e 
construtoras deveriam 
abolir os panfletos e as 
divulgações boca a boca. 
No entanto, o mercado 
imobiliário percebeu que 
o online é premissa básica 
para quem quer vender 
e comprar. Seja com um 
site bem estruturado, 
ou redes sociais atua-
lizadas diariamente, os 
marketplaces ganharam 
mais espaço, em um ano 
marcado pela ausência de 
contato presencial. 

O digital já estava pre-
sente no dia a dia de 
quem lida com imóveis, 
mas foi graças a ele que 
conseguimos fortalecer o 
nosso segmento e atrair 
ainda mais compradores. 
A tecnologia é a nossa 
melhor publicidade. 

(*) - É fundador e CEO do Apto, 
marketplace que conecta com 

potenciais compradores de 
imóveis novos a construtoras e 

empreendimentos.

Alex Frachetta (*)

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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O pretendente: MATHEUS RIBEIRO BORELLI, nascido nesta Capital, Nossa Senhora 
do Ó - SP, no dia (08/03/1996), profissão estudante, estado civil solteiro, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Milton Borelli Junior e de Sandra 
Regina da Silva Ribeiro Borelli. A pretendente: DESYRRE ARAUJO MORAES, nascida 
em São Bernardo do Campo -SP (registrada no 2° Subdistrito de Santo André - SP), no dia 
(25/05/2001), profissão estudante, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Daniel de Moraes e de Miriam dos Santos Araujo Moraes.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

Atualmente, 65% dos participantes preferem realizar compras 
com marcas que oferecem o benefício.

Kristian Rodrigo Pscheidt (*)

Agora, com os suces-
sivos lockdowns de-
cretados em razão do 

agravamento da pandemia, 
esse novo perfil de negócios 
foi novamente colocado em 
evidência e, por essa razão, 
alguns cuidados devem ser 
tomados para que o empre-
endedor tenha êxito e não 
saia no prejuízo

“Desde o início da pande-
mia, o e-commerce cresceu 
significativamente, tanto 
em número de compras 
online, quanto novos sites 
de vendas. Após um ano 
da pandemia, já é possível 
traçar os principais pontos 
de vulnerabilidade que esse 
‘novo mercado’ resultou”, diz 
o advogado Kristian Pschei-
dt (*). Abaixo o especialista 
aponta cinco cautelas que 
devem estar no radar do 
empresário que atua no 
comércio eletrônico. 
 1) Entregas e não re-

cebimento - O não 
recebimento de mer-
cadorias relacionadas 
ao extravio da merca-
doria, entrega em local 
diverso, ou mesmo 
para pessoas não au-
torizadas, mostra-se 
o principal problema 
detectado no comércio 
eletrônico. A pandemia 
impulsionou as empre-
sas de frete, que muitas 
vezes recebem uma so-

A alternativa encontrada por muitos empresários foi adequar-se 
ao comércio eletrônico.

Lockdown e cinco cautelas 
para o comércio eletrônico

O comércio tradicional foi duramente afetado com as restrições relacionadas à COVID-19. A alternativa 
encontrada por muitos empresários foi adequar-se ao comércio eletrônico
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possibilite o acompa-
nhamento em tempo 
real da operação, fa-
cilitando-se a identi-
ficação e operação do 
pagamento.

 4) Fraudes - Cresce-
ram as vendas online, 
multiplicaram-se as 
fraudes. É dever da 
empresa sinalizar, em 
seu sítio eletrônico, 
os cuidados que o 
consumidor deve ter 
ao adquirir um pro-
duto/serviço de forma 
remota. Adicionalmen-
te, é necessário que o 
comerciante crie uma 
rotina de identificação 
de fraudes e comu-
nique às autoridades 
competentes.

 5) Logística reversa - O 
direito ao arrependi-
mento é prerrogativa 
do consumidor, que 
pode desistir da com-
pra. Porém, com o 
fechamento das ativi-
dades não essenciais, a 
logística reversa mos-
tra-se um entrave. Des-
ta forma, a empresa 
precisa custear um 
modo efetivo de reco-
lhimento do produto e 
estipular prazos mais 
elásticos, dada a difi-
culdade logística.

(*) - É sócio advogado do escritório 
Costa Marfori Advogados.

brecarga de trabalho. 
  É importante que o 

empresário se certi-
fique da capacidade 
operacional da empre-
sa de frete, bem como 
utilize-se de tecnologia 
apta a rastrear o pro-
duto e confirmar se foi 
efetivamente entregue 
ao consumidor corre-
to.

 2) Entrega e os atrasos 
- Ao lado de problemas 
relacionados ao não re-
cebimento, os atrasos, 
as entregas incom-
pletas ou mesmo de 
produtos danificados 
também concorrem no 
topo da lista de proble-
mas. A questão logísti-
ca é fundamental para 
o comércio eletrônico, 

sendo que as restri-
ções de circulação das 
pessoas podem dificul-
tar a entrega, sendo 
recomendável que o 
empresário sugira pra-
zos mais elastecidos de 
entrega.

 3) Problemas com o pa-
gamento - A utilização 
de meios eletrônicos 
de pagamento, em 
especial por interme-
diários financeiros, 
pode dificultar a iden-
tificação da operação, 
a confirmação do re-
cebimento ou mesmo 
prejudicar o estorno 
do consumidor, acaso 
ele se arrependa da 
compra. É importante 
atestar que os inter-
mediários possuam 

Maioria concentra compras em lojas 
com programas de fidelidade

A Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização 
(Abemf), em parceria com a Locomotiva Instituto de Pesquisa, 
realizou uma pesquisa para  entender mais a fundo a percepção dos 
brasileiros sobre os programas de fidelidade. Foram entrevistadas 
1.500 pessoas com diferentes perfis de consumo que possuem 
cadastro em três ou mais programas e realizaram resgate nos 
últimos seis meses, e participantes esporádicos, cadastrados em 
até dois programas. Com o estudo, foi possível confirmar que as 
pessoas estão engajadas na utilização dos programas de fidelidade. 

Atualmente, 65% dos participantes preferem realizar com-
pras com marcas que oferecem o benefício, 61% costumam 
concentrar suas compras nesses estabelecimentos e 72% dão, 
inclusive, dicas a amigos e parentes sobre marcas e empresas 
que disponibilizam esse tipo de ação. Quando se referem a 
razão pela qual participam, “economizar dinheiro” é a mais 
citada por 71% dos usuários dos programas. Benefícios intan-
gíveis, como a realização de um sonho, por exemplo, foram 
menos mencionados, por 23% dos usuários entrevistados. 

Para o presidente da Abemf, João Pedro Paro Neto, esse 
pode ser um reflexo, também, do momento econômico vivido. 
“A imagem dos programas de fidelidade sempre foi muito 
ligada a boas experiências como viagens, serviços e benefí-
cios exclusivos. Em um cenário de incertezas econômicas, é 
natural que o participante passe a olhar mais para esse tipo 
de vantagem, que o permita economizar”, explica. 

Uma outra percepção importante apontada pela pesquisa 
é relacionada à oportunidade que a fidelização oferece sem 
que os participantes tenham que aumentar seus gastos. Para 
51% dos entrevistados, receber vantagens em compras que 
já fariam de qualquer forma é uma motivação para aproveitar 
os programas. E a maior parte dos clientes se diz satisfeita 
com seus programas de fidelidade. 

O índice de satisfação geral apontado pela pesquisa é de 
64%, sendo ainda maior entre aqueles usuários frequentes, 
69%. Esse sentimento aparece, inclusive, em relação às re-
compensas, 78% dos usuários afirmam estarem satisfeitos 
com o que já resgataram. Para 59% dos usuários, os progra-
mas de fidelidade possibilitaram a realização de resgates de 

produtos/serviços que eles não teriam condições de pagar 
para consumir durante a pandemia.  

Quando questionados sobre os últimos 12 meses, 43% dos 
entrevistados afirmaram movimentar benefícios relacionados a 
supermercados, e 31% utilizaram os programas de farmácias. 
Em relação aos resgates, percebe-se também um engajamento 
por parte dos clientes. O número de usuários que realizou 
duas ou mais trocas com seus pontos/milhas nos últimos 12 
meses foi de 53%, entre os usuários frequentes, o percentual 
foi ainda maior, de 72%. 

Sobre os itens resgatados, 63% optaram por descontos em 
compras, 46% por produtos de baixo valor como utensílios para 
casa, brinquedos e outros, 35% trocaram por cashback, 13% por 
produtos de alto valor como TVs, celulares e eletrodomésticos. 
Em uma mudança provocada pela pandemia, apenas 5% dos 
usuários afirmaram resgatar passagens aéreas. Indicadores de 
mercado em anos anteriores à pandemia apontavam para uma 
média de pontos/milhas trocados por bilhetes aéreos entre 70% e 
80% do total. Fonte e outras informações: (www.abemf.com.br).
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No último ano, devido à pandemia e ao 
isolamento social provocado por ela, o mun-
do assistiu - literalmente - os fenômenos do 
TikTok e da Twitch explodirem. Mas afinal 
de contas, o que estas plataformas têm 
em comum e como angariaram cada vez 
mais público? Existe realmente um motivo 
pela qual elas se tornaram tão populares? 
É verdade que o isolamento social acabou 
popularizando, mas não é apenas isto. 

No Brasil, cerca de 100 milhões de pesso-
as jogam algum tipo de jogo eletrônico e a 
Twitch acumulou, em 2020, um total de 17 
bilhões de horas transmitidas assistidas, um 
aumento de 83%. “O número de canais ativos 
aumentou 65% ano contra ano, com um pico 
de 240 mil canais em dezembro de 2020. A 
experiência de ir a um evento presencial ou 
online mudou e já não é mais uma tendência, 
e sim uma realidade”, afirma Pedro Oliveira, 

cofundador da OutField Consulting.
O Tik Tok, por sua vez, representa bem 

o dia a dia do público jovem, que gosta 
de abundância de conteúdos, buscando 
consumir vídeos curtos, rápidos e que além 
disso, apostam no humor. Prova disso, é um 
projeto desenvolvido pela plataforma nos 
EUA chamado “ Creators Fund “, a partir 
do qual o objetivo é distribuir anualmente 
USD200M (mais do que os Clubes da Série 
A recebem anualmente pelos direitos de 
transmissão do Brasileirão) entre os criado-
res da plataforma que divulguem conteúdos 
que tenham uma boa performance em 
números de visualizações e engajamentos. 

Apesar de atuarem com segmentos di-
ferentes, as duas plataformas deram uma 
verdadeira aula de como engajar pessoas. 
Não apenas pela sua facilidade de manuseio 
em vídeos e de poder acompanhar aquilo que 

você deseja, a qualquer momento do dia, mas 
também pelas diferentes formas de intera-
ção entre quem transmite e o público que 
o assiste, com bate-papos acontecendo em 
tempo real e vários mecanismos acoplados 
nas ferramentas. Além disso, vivemos na era 
do digital, onde já não há mais espaço para 
tecnologias e métodos antigos que não pren-
dem a atenção do espectador/consumidor. 

Há também uma questão social e econô-
mica por trás de tudo isso que há muito 
tempo era ignorada por outros meios de 
transmissão mais tradicionais. “Mais uma 
plataforma de novos talentos, mais uma via 
dentro de um país com tanta desigualdade 
social, possibilidades que existem para 
que as pessoas tenham oportunidades de 
desenvolvimento pessoal e profissional na 
vida. Uma alavanca de inclusão além de 
econômico”, analisa Oliveira. 

TikTok e Twitch: o que as plataformas ensinaram ao mercado
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Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares Reais)

Ativo Nota     2020     2019
Circulante  28.459  19.570
Disponibilidades      675      109
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 4    5.642  18.415
Aplicações em Operações Compromissadas 5.642 14.901
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros - 3.514

Títulos e Valores Mobiliários e
  Instrumentos Financeiros Derivativos          -      592
Títulos de Renda Fixa - 592

Operações de Crédito 5  22.010      326
Operações de Crédito - Setor Privado 22.124 488
(-) Provisão para Operações de Crédito
  de Liquidação Duvidosa (114) (162)

Outros Créditos        87        83
Diversos 87 83

Outros Valores e Bens 6        45        45
Outros Valores e Bens 45 45

Não Circulante    4.717          7
Realizável a Longo Prazo    4.685          -
Títulos e Valores Mobiliários e
  Instrumentos Financeiros Derivativos      610          -
Títulos de Renda Fixa 610 -

Operações de Crédito 5    4.075          -
Operações de Crédito - Setor Privado 4.092 -
(-) Provisão para Operações de
  Crédito de Liquidação Duvidosa (17) -

Investimentos          5          5
Investimentos para Incentivos Fiscais 5 5

Imobilizado 7        27         2
Imobilizado de Uso 455 427
Depreciação     (428)     (425)

Total do Ativo 33.176 19.577

Passivo Nota     2020     2019
Circulante      688      759
Depósitos 8      582      643
Depósitos a Prazo 582 643

Outras obrigações      106      116
Fiscais e Previdenciárias 53 33
Credores Diversos 53 83

Não Circulante  15.094          -
Depósitos 8  15.094          -
Depósitos a Prazo 15.094 -

Patrimônio Líquido 9  17.394  18.818
Capital Social 19.000 19.000
Reserva de Capital 423 423
Reserva Legal 838 838
Reserva Estatutária 1.776 1.776
Prejuízos Acumulados (4.643) (3.219)

Total do Passivo 33.176 19.577

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
de 2020 e 2019 e Semetre Findo em 31.12.2020 - (Em milhares de Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
e Semestre Findo em 31/12/2020 - (Em milhares de Reais)

BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S.A.
 C.N.P.J. nº 33.588.252/0001-32

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido e a
Demonstração do Fluxo de Caixa, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2019, bem como, parecer dos auditores independentes. A Diretoria está ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para
quaisquer informações adicionais que julgarem necessárias. São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019

e Semestre Findo em 31/12/2020 - (Em milhares de Reais)

de mercado de posições detidas, incluindo os riscos de operações sujei-
tas a variação cambial, taxas de juros e dos preços de mercadorias
(commodities) e deve ser compatível com a natureza das operações, a
complexidade dos produtos e a dimensão da exposição a risco de merca-
do da instituição. O Banco adota uma política conservadora para a expo-
sição de risco de mercado, com regras diárias para a movimentação e
volume da sua carteira. b) Risco Operacional: Risco operacional se refere
a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha ou
inadequação de processos internos, sistemas, comportamento humano
ou eventos externos, que podem ocorrer em qualquer etapa de um proces-
so operacional de uma instituição financeira. Implantamos controles inter-
nos para supervisão quando das operações contratadas, renovadas ou
liquidadas; esses controles procuram identificar riscos operacionais e
monitorar as operações para não incorrer em riscos. c) Risco de Crédito:
Define-se o risco de crédito como a possibilidade de ocorrência de perdas
associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas res-
pectivas obrigações financeiras nos termos pactuados. Os riscos de cré-
dito são determinados pela concessão de crédito que envolve aportes
significativos de capital, centralizando uma parte de seu patrimônio líqui-
do para esse fim. O Banco mantém uma gestão criteriosa para concessão
de qualquer linha de crédito cedida. A política aplicada pelo Banco tem
como fundamento a exigência de garantias compatíveis com o risco de
contraparte e pela seleção de clientes que apresentem capacidade finan-
ceira para honrar os compromissos de crédito contratados. d) Risco de
Liquidez: O risco de liquidez trata-se da Instituição identificar, avaliar,
monitorar e controlar os riscos associados a capacidade da instituição em
honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, corren-
tes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem
afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas. As
exposições decorrentes de descasamentos de prazos entre ativos e pas-
sivos são administradas através da simulação de cenários estabelecidos
pela administração do Banco. e) Risco Socioambiental: A avaliação do
risco socioambiental é parte integrante do processo de aceitação/renova-
ção de clientes do Banco e inclui a análise do compromisso e da capaci-
dade do cliente, fornecedor e/ou parceiro em prevenir, reduzir, mitigar e
gerir os possíveis impactos socioambientais de suas atividades, bem
como inclui a avaliação de eventuais mídias, denúncias, inquéritos,
processos ou condenações relacionadas a fatos sociais e/ou ambientais.
11. Instrumentos Financeiros: Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 não
havia qualquer operação em aberto no mercado de derivativos.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1. Contexto Operacional: O Banco Induscred de Investimento S.A. tem por
objeto a prática de operações inerentes a Banco de Investimento, ativas,
passivas e acessórias e outras operações e serviços permitidos pelo Banco
Central do Brasil e que venham a ser autorizados, de acordo com as dispo-
sições legais e regularmente vigentes. 2. Apresentação das Demonstra-
ções Contábeis: As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil – Lei n° 6.404/76,
com as alterações das Leis nos 11.638/07 e 11.941/09 e Normas e Instru-
ções do Banco Central do Brasil, que estão em consonância com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as instituições autorizadas a funci-
onar pelo Banco Central do Brasil, também em conformidade com a regula-
mentação emanada do Conselho Monetário Nacional, as quais incluem esti-
mativas para registrar determinados ativos e passivos. Assim, as demons-
trações incluem várias estimativas, como a vida útil do imobilizado, provi-
sões para contingências, imposto de renda, entre outras, o que pode repre-
sentar variações em relação a efetiva realização. As demonstrações contá-
beis da instituição são de responsabilidade da administração, foram aprova-
das em 20.01.2021 e foram elaboradas pressupondo-se a continuidade nor-
mal das operações. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Receitas e despe-
sas são registradas de acordo com o regime de competência, observando-
se o critério pro-rata-die. b) Os ativos circulantes e realizáveis a longo prazo
são demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável,
os rendimentos e as variações monetárias auferidas, deduzidos das respec-
tivas rendas a apropriar e provisões para perdas. c) São considerados como
caixa e equivalentes de caixa as disponibilidades e as aplicações interfinan-
ceiras de liquidez cujos prazos de liquidação na data da contratação eram
de até 90 dias. d) As aplicações interfinanceiras de liquidez são demonstra-
das pelo custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data
do balanço. e) As operações de crédito foram registradas pelo valor do prin-
cipal e acrescidas dos encargos até a data do balanço. f) Outros valores e
bens são representados substancialmente por bens não de uso próprio re-
cebidos em dação de pagamento, disponíveis para venda. São ajustados ao
valor de mercado quando este for menor que o custo contabilizado, por meio
de constituição de provisão para desvalorização. g) O ativo imobilizado é
demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada,
calculada pelo método linear, com base em taxas compatíveis com o tempo
estimado de vida útil econômica dos bens. h) Os passivos circulante e não
circulante são demonstrados pelos seus valores originais, acrescidos dos
encargos e variações monetárias incorridos, deduzidos das despesas a
apropriar. As operações pós-fixadas são registradas pelo valor do principal,
acrescidas dos encargos auferidos até a data do balanço. i) A provisão para
férias, inclusive os encargos sociais, são reconhecidas por competência
mensal, segundo o período incorrido, constituídas com base nos direitos
adquiridos pelos empregados até a data do balanço. j) A despesa de IRPJ é
constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10%, quando apli-
cável. A Lei nº 13.169/15, que altera a Lei nº 7.689/88, elevou a alíquota da
CSLL para 20% referente ao período compreendido entre 01/12/2015 a
31/12/2018. A partir de 01/01/2019, a alíquota da CSLL voltou a ser de 15%.
A Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019 no seu artigo 32º, elevou a
alíquota da CSLL para 20% a partir de 01/03/2020.
4. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 31.12.2020 31.12.2019
Aplicações em Operações Compromissadas 5.642 14.901
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros - CDI               -         3.514

5.642 18.415
5. Operações de Crédito
a) Composição do Total das Carteiras e Prazos (empréstimos)
Ativo circulante 31.12.2020 31.12.2019
Vincendos até 90 dias 11.143 162
Vincendos de 91 até 360 dias 10.981 326
Provisão para PCLD          (114)          (162)
Parcela classificada no ativo circulante       22.010           326
Ativo não circulante 
Vincendos acima de 360 dias 4.092 -
Provisão para PCLD            (17)               -
Parcela classificada no ativo não circulante         4.075               -

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de Reais)

31.12.2020 31.12.2019
Total de empréstimos e títulos descontados 26.216 488
Provisão para PCLD          (131)          (162)
Total de empréstimos 26.085 326
b) Composição da Carteira por Setor de Atividade
Setor privado 31.12.2020 31.12.2019
Industria 1.743 -
Comércio 7.820 -
Outros serviços 9.315 162
Pessoa física 2.325 326
Crédito rotativo 5.013 -
Provisão para PCLD          (131)          (162)
Total 26.085 326
c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa por Níveis de Risco
Ativo circulante 31.12.2020 31.12.2019
Nível A - adimplente 22.124 326
Nível H - adimplente - 162
Provisão para PCLD          (114)          (162)
Parcela classificada no ativo circulante       22.010           326
Ativo não circulante
Nível A - adimplente 4.092 -
Provisão para PCLD            (17)               -
Parcela classificada no ativo não circulante         4.075               -
Total de Empréstimos e títulos descontados 26.216 488
Provisão para PCLD          (131)          (162)
Total de empréstimos e títulos descontados 26.085 326
6. Outros Valores e Bens: Refere-se a imóvel para alienação, recebido em
liquidação de empréstimos de difícil ou duvidosa solução, conforme inciso
II, §2º, artigo 3º da Lei nº 13.506/2017:
Imóvel 31.12.2020 31.12.2019
Apartamento             45             45

45 45
7. Imobilizado de Uso                           31.12.20 31.12.19

Depreciação Saldo em Saldo em Valor
Custo          Anual   01.01.19 Adições Baixas  31.12.20   Líquido
Móveis e
  Utensílios 93 - - 93 93
Equipamentos 9 - - 9 9
Sistema de
  Processamento
   de Dados 191 28 - 219 191
Veículos          134           -          -         134        134

         427         28          -         455        427
Depreciação Acumulada
Móveis e
  Utensílios 10 % (91) (2) - (93) (91)
Equipamentos 10 % (9) - - (9) (9)
Sistema de
  Processamento
   de Dados 20 % (191) (2) - (192) (191)
Veículos 20 %         (134)           -          -        (134)       (134)

        (425)         (4)          -        (428)       (425)
Total Líquido 2 24 - 27 2
8. Depósitos 31.12.2020 31.12.2019
Com Certificado
CDB Pós       15.676           643

15.676 643
9. Patrimônio Líquido: 9.1. Capital Social: O Capital Social, totalmente
subscrito e integralizado, está representado por 303.404 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. 9.2. Dividendos: Nos exercícios de 2020 e
de 2019 não houve distribuição de dividendos. 10. Gerenciamento de Ris-
cos: O gerenciamento de riscos é efetuado de forma estruturada, abrange a
avaliação e o controle dos riscos de mercado, operacional, crédito, liquidez
e socioambiental: a) Risco de Mercado: Risco de mercado se refere a
possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores

Ilmos. Srs. Diretores do Banco Induscred de Investimento S.A. São Paulo -
SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Banco Induscred
de Investimento S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul-
tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira do Banco Induscred de Investimento S.A. em 31 de de-
zembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autoriza-
das a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen. Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos inde-
pendentes em relação ao Banco, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração do
Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contá-
beis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a
auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-

mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos re-
queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a fun-
cionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a admi-
nistração é responsável pela avaliação da capacidade do Banco continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alterna-
tiva realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas,
não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais dis-
torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro-
fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além dis-
so: • identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas de-
monstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

 2º semestre                   Ano
           2020    2020     2019

Receitas da Intermediação Financeira           2.127   2.923    1.442
Operações de Crédito 2.076 2.596 672
Resultado de Operação com Títulos,
  Valores Mobiliários e Instrumentos
   Financeiros Derivativos 51 327 770
Despesas da Intermediação Financeira (171)    (245)       963
Operações de Captação no Mercado (104) (115) (69)
Provisão para Créditos
  de Liquidação Duvidosa (78) (144) (629)
Reversão de Provisão para Créditos
  de Liquidação Duvidosa 11 14 1.661
Resultado Bruto da
  Intermediação Financeira           1.956   2.678    2.405
Outras Receitas (Despesas) Operacionais        (2.341)  (4.102)   (3.044)
Despesas de Pessoal (429) (832) (775)
Outras Despesas Administrativas (1.722) (3.003) (2.223)
Despesas Tributárias (94) (133) (86)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais (96) (134) 40
Resultado antes da
  Tributação sobre o Lucro           (385)  (1.424)      (639)
Lucro (Prejuízo) Líquido (385) (1.424) (639)
Lucro (Prejuízo) Líquido por Ação - R$ (1,27) (4,69) (2,11)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Capital Reserva Reserva Reserva Lucros (Prejuízos)
    Social    de Capital  de Lucros   Estatuária           Acumulados      Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 19.000 423 838 1.776 (2.580) 19.457
Prejuízo Líquido do Exercício - - - - (639) (639)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 19.000 423 838 1.776 (3.219) 18.818
Prejuízo Líquido do Exercício - - - - (1.424) (1.424)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 19.000 423 838 1.776 (4.643) 17.394
Saldos em 30 de junho de 2020 19.000 423 838 1.776 (4.258) 17.779
Prejuízo Líquido do Semestre - - - - (385) (385)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 19.000 423 838 1.776 (4.643) 17.394

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

 2º semestre                   Ano
Atividades Operacionais            2020    2020     2019
(Prejuízo) Líquido (385) (1.424) (639)
Depreciação e Amortização 2 3 2
Modificações nos Ativos e Passivos
Redução (Aumento) de Aplicações
  Interfinanceiras de Liquidez (631) 12.773 (7.946)
Redução (Aumento) de
  Títulos e Valores Mobiliários (6) (18) (45)
Redução (Aumento) de Operações de Crédito (13.438) (25.759) 5.792
Redução (Aumento) de Outros Créditos
  e Outros Valores e Bens (1) (4) 3.390
Aumento (Redução) de Outras Obrigações            (11)       (10)        43
Caixa Líquido Originado (Aplicado)
  em Atividades Operacionais       (14.470) (14.439)       597
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado de Uso             (28)       (28)           -
Caixa Líquido Originado
  em Atividades de Investimento             (28)       (28)           -
Atividades de Financiamento
Aumento/ (Redução) em Depósitos         15.075  15.033      (652)
Caixa Líquido Originado
  em Atividades de Financiamento         15.075  15.033      (652)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa 577 566 (55)
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Início do Exercício 98 109 164
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Final do Exercício             675      675       109
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa 577 566 (55)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção rele-
vante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • obtivemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
do Banco. • avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. • concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em rela-
ção à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso rela-
tório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações fo-
rem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidênci-
as de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continui-
dade operacional. • avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o con-
teúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respei-
to, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de audi-
toria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente,
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2021
Binah SP Auditores Independentes - CRC 2SP 009.597/O-8
Isidério Deusdado Fernandes - CRC CT 1SP 165.075/O-2

Demonstração do Resultado Abragente dos Exercícios  Findos
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 e Semestre Findo em 31/12/2020

(Em milhares de Reais)

 2º semestre                   Ano
           2020    2020     2019

(Prejuízo) Líquido           (385)  (1.424)      (639)
Total do Resultado Abrangente (385) (1.424) (639)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

André Kissajikian - Diretor Executivo
Moacir João dos Santos - Contador TC-CRC 1SP111.162/O-3

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023158-30.2018.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ªVC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a). Daniele Machado Toledo, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antoniel Pereira de Matos Junior, Brasileiro, Casado, Ferramenteiro, RG 
35.112.594-2, CPF 332.116.788-32, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ 
47.686.555/0001-00 ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.975,18, referente às da taxa de 
conservação e melhoramentos do lote 17, da Quadra GZ, do Loteamento Ninho Verde – Gleba II – 
(atualmente denominado Ninho Verde II Eco Residense). Estando o réu em lugar ignorado, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros 
os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1006464-22.2018.8.26.0348 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Mauá, Estado de SP, Dr. Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Narjara Santos da Silva, Brasileira, RG 46024331-7, CPF 
372.177.158-30, pai Francisco Antunes da Silva, mãe Dolores Aparecida Alves Santos da Silva, 
Nascido/Nascida 01/09/1989, natural de São Bernardo do Campo - SP, com endereço à Rua Pedro 
Falchi, 159, Vila Falchi, CEP 09350-320, Maua - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: "A Requerida firmou com a Requerente o 
competente a prestação de serviços educacionais para realização do Curso de Farmácia, conforme 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais Ensino Superior. Sendo os débito reclamados na 
presente ação - Acordo 201300000717.131908 para pagamento através de 06 (seis) parcelas 
sendo a primeira para pagamento em dinheiro para 05/08/2013, e as demais para o dia 05/09/2013 
e meses subsequentes em Notas Promissórias. A Requerida não efetuou o pagamento, deixando 02 
(duas) parcelas em aberto com vencimento em 05/10/2013 e 05/01/2014 sendo elas no valor de R$ 
729,42 (setecentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos) cada. (notas promissórias em 
anexo) e Mensalidades escolares vencidas de Agosto à Dezembro de 2013, com valor nominal de 
cada mensalidade de R$ 1.237,50 (hum mil e duzentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos) 
cada.". Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e 
Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na 
inicial no valor de R$ 15.569,94 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. - CNPJ/MF. nº 61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Convocação - Assem-
bleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Metalúrgica Aricanduva 
S.A. a se reunirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 22 de abril de 2021, às 14:00hs, 
na sede social na Av. Paulista, 352, 11º andar, sala 115, nesta Capital para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia:- Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de 
Diretor Secretário, para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista 
a vacância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a 
referida posição; 2.- Eleger membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item 
anterior, para cumprimento de mandato remanescente a findar em 2023. Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Outros assuntos de interesse 
social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 
133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 19 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF. nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Convocação - As-
sembleias Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira 
de Fiação, a se reunirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 22 de abril de 2021, às 
09:00hs, por motivo de força maior na Avenida Paulista, 352, 12º andar, nesta Capital, nos termos do artigo 124, §2º, da 
Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- Em AGE: 1.- Proposta da Diretoria 
para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de 
mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em virtude do falecimento 
do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.- Eleger membro para compor a 
Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item anterior, para cumprimento de mandato remanescente 
a findar em 2023. Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.2020; 2.- 
Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Outros assuntos de interesse social. - Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 19 de março de 
2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

METALGRÁFICA GIORGI S.A. - CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação - Assembleias 
Gerais Extraordinária e Ordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Metalgráfica Giorgi S.A., a se reu-
nirem em assembleias gerais conjuntas extraordinária e ordinária, no dia 22 de abril de 2021, às 11:00hs, na sede social 
na Av. Paulista, 352, 12º andar, sala 127, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- Em AGE: 
1.- Proposta da Diretoria para remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, 
para o cumprimento de mandado remanescente no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida em 
virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.- Eleger 
membro para compor a Diretoria Secretária, em virtude do remanejamento constante no item anterior, para cumprimento 
de mandato remanescente a findar em 2023. Em AGO: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício social 
findo em 31.12.2020; 2.- Fixação dos honorários da Diretoria; 3.- Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição 
dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo 
(SP.), 19 de março de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Começa 
o outono no 
Hemisfério 

Sul 
O outono no Hemisfério 

Sul teve início às 6h38 
deste sábado (20), confor-
me prognóstico divulgado 
pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet). A 
estação termina às 00h32 
do dia 21 de junho. É uma 
estação de transição entre 
o verão quente e úmido e o 
inverno frio e seco. Neste 
período, as chuvas ficam 
mais escassas no interior 
do Brasil, em particular 
no Semiárido nordestino e 
no norte de Minas Gerais. 

Na parte norte das re-
giões Nordeste e Norte, 
ainda é época de chuvas 
volumosas, principalmen-
te se houver a persistência 
da Zona de Convergência 
Intertropical mais ao sul 
de sua posição climatoló-
gica. Outra característica 
é a incursão de massas de 
ar frio, vindas do sul do 
continente, que provocam 
a queda de temperatura, 
principalmente na Região 
Sul e parte da Região 
Sudeste. 

Durante esta estação, 
são observadas formações 
de fenômenos adver-
sos, como nevoeiros nas 
regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste; geadas nas 
regiões Sul e Sudeste e no 
Mato Grosso do Sul; neve 
nas áreas serranas e nos 
planaltos da Região Sul; e 
friagem no sul da Região 
Norte e nos estados de 
Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e até mesmo no sul 
de Goiás (AI/Mapa).

Vetado 
acesso 

gratuito à 
internet para 
estudantes
O presidente Jair Bol-

sonaro vetou, integral-
mente, o projeto que 
prevê o acesso à internet, 
com fins educacionais, a 
alunos e professores da 
rede pública de educa-
ção. O texto, aprovado 
em fevereiro pelo Con-
gresso, define que o 
governo federal destine 
recursos para estados 
e municípios aplicarem 
em ações que garantam 
internet gratuita, em 
razão da adoção do en-
sino remoto durante a 
pandemia da Covid-19.

Em mensagem aos par-
lamentares, publicada no 
Diário Oficial da União, 
Bolsonaro diz que a me-
dida é inconstitucional e 
contraria o interesse pú-
blico ao aumentar a “alta 
rigidez do orçamento, o 
que dificulta o cumpri-
mento da meta fiscal e 
da Regra de Ouro”. Além 
disso, contraria a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, 
pois o texto não apresenta 
a estimativa do respectivo 
impacto orçamentário e 
financeiro. O veto ao pro-
jeto ainda será analisado 
pelos parlamentares, que 
poderão mantê-lo ou der-
rubá-lo (ABr).
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 20 a 22 de março de 20216

Jonas Figueiredo (*)

Em muitos casos, essas empresas mantêm em seu quadro 
de colaboradores, prestadores de serviços que são tratados 
como empregados, com o intuito de se eximir dos direitos 

trabalhistas, como, por exemplo, pagamento de FGTS, férias, horas 
extras, entre outros. Para piorar, essas organizações, durante o 
processo de admissão, obrigam o empregado a constituir uma 
pessoa jurídica, sob condição da efetivação do contrato. 

Dessa forma, o trabalhador na expectativa do emprego aceita 
tal condição e com isso, deixa de receber os direitos trabalhistas 
durante o contrato. O tratamento do contratado PJ como em-
pregado é conhecido como pejotização, e é muito comum nos 
setores de Tecnologia, Saúde (médicos), entre outros. Existem 
algumas questões em relação à contratação sob o regime de PJ, 
dúvidas sobre os prós e contras, bem como quais são os requisitos 
de um vínculo empregatício e o qual a diferença para o prestador 
de serviço PJ.

Primeiramente, a contratação por Pessoa Jurídica (PJ) nada 
mais é que uma celebração de contrato civil entre empresas. 
Para isso, o contratado ou prestador de serviços deve ter um 
CNPJ ativo na Receita Federal. Em relação ao serviço prestado, 
o contratante deve emitir nota fiscal. Para isso, em alguns casos, 
deve possuir alvará de funcionamento perante a Prefeitura para 
a emissão das notas, inscrição estadual, entre outras burocracias 
necessárias.

O prestador de serviço não possui vínculo empregatício com 
a contratante, logo, pode prestar serviços em várias empresas, 
pois é contratado para realizar tarefa específica, com prazo 
estabelecido em contrato, podendo inclusive contratar ou sub-
contratar pessoas. 

Deve se atentar a cumprir todas as obrigatoriedades de uma 
empresa, como realizar relatórios, calcular e recolher o IRPJ, pagar 
tributos como ISS, entre outros. Ao ser contratado, é proibido que 
haja entre as partes os requisitos que compõem uma relação de 

A contratação de uma Pessoa Jurídica (PJ) ainda gera muitas dúvidas aos trabalhadores. Algumas empresas optam por esse tipo de 
contratação, buscando reduzir custos e manter uma mão de obra qualificada. Ao contratar uma Pessoa Jurídica, a empresa está 

contratando um profissional especializado na área em que irá prestar o serviço de acordo com a demanda, não havendo 
qualquer pessoalidade com o contratado, ou seja, qualquer pessoa poderá realizar o trabalho designado.

Pexels

A autonomia nessa modalidade de trabalho fornece a possi-
bilidade de montar a sua própria agenda, já que não se vincula 
a uma jornada diária, dando ainda, a possibilidade de cuidar de 
sua remuneração, já que para isso, basta contratar outras em-
presas e atuar em mais projetos. Por outro lado, o PJ não tem 
os direitos do empregado comum, como 13° salário, férias + 1/3, 
vale-transporte, FGTS e em caso de demissão, multa de 40% do 
FGTS e seguro-desemprego. 

Além disso, o risco do negócio é por conta do PJ, ou seja, nor-
malmente não há qualquer garantia, podendo com um pequeno 
prévio aviso, ter seu contrato rescindido, sem receber quaisquer 
valores rescisórios, se não houver cláusula contratual que esta-
beleça alguma multa por quebra de contrato. 

Não se pode esquecer que além de prestar o serviço contratado 
propriamente dito, em geral, esses “PJs” devem ter noção comercial, 
fiscal, jurídica e administrativa, pois geralmente trabalham de forma 
individual. Esse trabalhador deve se atentar quanto aos recolhimen-
tos dos impostos e fugir da sonegação para manter o CNPJ em dia. 

Na maioria dos casos, geralmente são optantes do Simples Na-
cional, por ser mais fácil, menos burocrática, pagando impostos 
entre 4,5% a 33% da remuneração bruta.

Esses profissionais devem declarar parte de sua remuneração 
como PRO-LABORE (remuneração do sócio). Desse valor, será 
descontado 11% de INSS para ter direito aos benefícios previden-
ciários, como licença-maternidade, auxílio-doença, aposentadoria, 
entre outros, ou quais são pagos por ele mesmo.

Em quais casos pode ocorrer a Pejotização e a fraude 
trabalhista? - Quando preenche os requisitos de um empre-
gado “CLT”, que são pessoalidade, onerosidade, habitualidade 
e subordinação. Dessa forma, a partir do momento em que o 
prestador de serviços passa a receber cobranças, seja de metas 
ou de horários, sendo esse obrigado a prestar serviço de forma 
pessoal, já possui indícios de uma relação de emprego, abrindo 
brecha ao prestador para pedir o reconhecimento do vínculo.

Nesses casos, a relação de emprego é mascarada por um contrato 
entre empresas. O prestador possui equipamentos na empresa, 
tem um horário diário para cumprir, recebe ordens e responde 
à empresa, recebe salário mensalmente que é demonstrado por 
meio da nota fiscal emitida pelo prestador. Provavelmente nesses 
casos, estamos diante de uma fraude trabalhista e um vínculo 
empregatício.

Todas as vantagens e liberdade que o prestador de serviços teria 
direito acabam sendo substituídas pelas cobranças do emprega-
dor, porém, sem os direitos trabalhistas do empregado comum.

O que preciso para demonstrar que sou de fato empre-
gado? - E-mails ou mensagens que demonstrem a subordinação. 
Extratos bancários ou holerites que demonstrem a onerosidade. 
Crachá ou cartão de visita que demonstre a pessoalidade. Cartões 
de ponto ou testemunhas que demonstrem a habitualidade.

Além desses documentos, o mais importante é a prova teste-
munhal, que pode ser qualquer pessoa que tenha presenciado 
seu trabalho.

Ressalta-se que a cumulatividade dessas provas facilita o 
reconhecimento do vínculo. O contratado PJ deve saber que o 
fato de ter um contrato de prestação de serviços não impede o 
reconhecimento do vínculo e caso seja verificado que o intuito 
da empresa em contratar um PJ foi de diminuir os custos, o 
contrato será nulo, ou seja, sem validade jurídica e este poderá 
ser considerado como empregado, tendo direito de receber suas 
verbas trabalhistas.

(*) - Especialista em Direito Trabalhista, com foco em PJ, profissionais de 
Tecnologia e setor bancário, é sócio do Figueiredo Sociedade de Advogados, 

auxiliando juridicamente trabalhadores e empreendedores sempre de forma 
personalizada (https://figueiredoadvogados.com.br/).
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emprego, como pessoalidade e subordinação, além de não haver 
responsabilidades sobre os encargos e obrigações trabalhistas.

Compensa ser PJ? - Compensa quando o trabalhador busca 
autonomia e liberdade para cuidar e organizar as próprias ativida-
des, no seu tempo e procurar ter maior expectativa de aumento 
de renda. O PJ não possui vínculo empregatício, logo, recebe por 
projeto realizado, como estipulado em contrato. 

EntEnda Os 
PErigOs da 
PEJOtizaçãO

O trataMEntO dO COntratadO 
PJ COMO EMPrEgadO é 
COnhECidO COMO PEJOtizaçãO
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Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1005785-67.2019.8.26.0451 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Piracicaba, Estado de SP, Dr(a). Marcos Douglas Veloso Balbino da 
Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Amâncio Pereira Neto ME, CNPJ Nº17.495.923/0001-64 
que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 26.646,41, referente as faturas vencidas e não 
quitadas, devidamente atualizadas e, para que efetue o pagamento dos honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1032520-26.2018.8.26.0564. A Drª. Débora Custódio Santos, 
Juíza de Direito da 1ª VC do Foro de Itapevi S/P. Faz Saber a Alessandro Babini Ltda CPF Nº 
277.117.708-04 que lhes foi proposta ação de Monitória por  CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 13.457,86. Referente as faturas de Nº 
231285838, com vencimento em 10/05/2016, fatura de Nº 235419943, venc. em 10/06/2016 e 
Fatura de Nº 239111282, com venc. em 11/07/2016, Vencidas e não pagas, devidamente atualizada 
e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.  O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1010359-75.2018.8.26.0320.  O Dr. Guilherme Salvatto Whi 
taker, Juiz de Direito da 1ªVC do Foro de Limeira S/P. Faz Saber a Casfor Marmores e Granitos 
Ltda, CPF Nº 96.406.012/0001-90 , que CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A, 
ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 15.550,86. Referente as faturas de Nº 127868845, com 
venc. em 25/10/2013, e fatura de nº 130732786, vencidas e não pagas e, devidamente atualizada,  
e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.  O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1045013-27.2018.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Renata Manzini, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Gheferson Ricardo Ferreira Moreira, Brasileiro, Solteiro, CPF 378.254.718-73, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
Ltda, alegando em síntese ser credor do requerido na quantia R$ 10.240,83 referente saldo devedor 
das faturas n. 170300958 com venc. em 15/12/2014 no valor de R$ 3.345,19, nº 173689735 com 
venc. em 15/01/2015 no valor de R$ 1.930,29 e n. 262931364 com venc. em 16/01/2017 no valor 
de R$ 6,86. Requer a condenação do requerido ao pagamento do valor devidamente atualizado, 
acrescido de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se a(o) ré(u) em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e Intimação por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente embargos ou efetue o pagamento da quantia especificada 
devidamente atualizada e o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor 
da causa, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais 
se cumprir o edital no prazo. Caso não cumpra o edital no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se - á de pleno direito o título executivo judicial. Não sendo oferecido embargos, o réu será 
considerado revel, caso em que lhe será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 5 dias. Processo Nº 0012204-60.2020.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VII-Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Luiz Renato Bariani Pérez, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maab Transportes e Servicos Ltda, CNPJ 13.417.872/0001-00, 
com endereço à Rua Yonne Josepha Schaeberle, 243, Parque São Rafael, CEP 08311-020, SP que 
por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos 
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 
R$ 30.388,13 (trinta mil reais, trezentos e oitenta e oito reais e treze centavos),devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação-Prazo de 20 dias. Processo Nº 1021074-54.2018.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Trazibulo José 
Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Adeilton da Silva França, Brasileiro, RG 
14.242.661, CPF 044.498.078-47, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: O Réu adquiriu o 
lote 07 da Quadra EZ do loteamento Terras de Santa Cristina - Gleba III (atualmente denominado 
Riviera de Santa Cristina III), obrigando-se a pagar a taxa de conservação e a participar do rateio 
referente aos melhoramentos implementados no empreendimento, sendo 60 parcelas de R$ 115,83 
ao Fundo de Melhoramentos, corrigidas mensalmente pelo IGPM, acrescidas de juros de 0,6% ao 
mês. Ocorre que o Réu encontra-se inadimplente com suas obrigações contratuais, pois deixou de 
efetuar o pagamento das taxas de conservação e das contribuições ao Fundo de Melhoramentos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007938-72.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a) Caren Cristina Fernandes de 
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Maria das Neves da Silva, Brasileira, Casada,  
Comerciante, RG 274628016,CPF 205.344.138-03,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: A 
ré adquiriu da requerente, o lote "08" da Quadra CD do loteamento Sta. Cristina VI – atualmente 
denominado Riviera de Sta Cristina XIII – Setor IATE, obrigando-se ao pagamento da taxa de 
conservação do empreendimento e a participar do rateio referente aos melhoramentos nele 
implementados, conforme Contrato de Compromisso de Compra e Venda, e a ré aceitou e efetuou 
pagamento de parcelas de contribuição ao fundo de melhoramentos, de 15/08/2015 a 15/09/2017, 
sendo que a partir de então não mais pagou. A autor requer o pagamento do valor devido de R$ 
4.764,55 (atualizado em dezembro de 2018). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Citação Prazo 20 (Vinte) dias. Processo Nº 1003902-15.2019.8.26.0248 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro de Indaiatuba, Estado de SP, Dr(a). Thiago Mendes Leite do Canto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Usiper Ferramentaria Ltda ME, CNPJ 09.275.162/0001-07, com ende 
reço à Rua Raul Mazzoni, 67, Chácara Areal, CEP 13331-022, Indaiatuba–SP e Cesar Euclides Von 
Ah Furlan, bras., empresário, inscrito no CPF/MF sob o n° 364.747.488-69, inscrito no Registro 
Geral nº 34.204.346-8, domiciliado na Estrada Mato Dentro, nº 491, Bairro Mato Dentro, Indaiatuba 
SP, CEP 13332-6, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial requerida por 
Rdg  Securitizadora S/A, constando da inicial que o débito, a título de pensão alimentícia, importa 
em R$ 32.635,05, até o mês de 29/08/17. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido foi 
determinada a sua Citação, por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância mencionada (devidamente 
atualizada e acrescida das pensões que se vencerem ao longo da demanda) sob pena de penhora. 
Não sendo pago os valores ou apresentado embargos, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume e publicado pela imprensa 
na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007381-61.2020.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo 
Junior, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliane Ferreira Lima, e terceiros interessados, expedido 
com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos do 
Cumprimento de Sentença que lhes move União Social Camiliana. Encontrando-se a executada em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada sua intimação, por edital, do bloqueio via Bacen - Jud no 
Valor de R$ 3.989,84 nos termos do artigo 854, § 3º do Código de Processo Civil, no prazo de 05 
dias. Fica ciente a parte executada que na ausência de manifestação ou rejeição de manifestação 
apresentada, implicara na indisponibilidade em penhora e transferência do montante indisponível 
para a conta vinculada ao juízo da execução. Nada Mais. Passando a fluir independentemente de 
outra intimação, sendo que na ausência dos quais prosseguirá o feito até o final. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Hotel Majestic S/A
C.N.P.J - 43.121.946/0001-19

Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária Convocação
São convocados os Srs Acionistas a se reunir em A.G.O.E., que se realizarão no dia 27/04/2021, às 11:00 horas, 
na sede social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, Águas de Lindóia - SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia: I - Ordinária a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; b) destinação do lucro líquido do exercício 
findo e distribuição de dividendos; c) assuntos gerais. II - Extraordinária a) exame e deliberações a respeito da 
proposta da Diretoria para elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumulados; 
b) alteração parcial do estatuto, no tocante ao capital social. c) autorização para a diretoria a efetuar a recompra 
de ate 20% das ações em circulação equivalentes a 20% do capital social da empresa com a definição da mo-
dalidade de pagamento. Comunicamos que se encontram a disposição dos Srs. acionistas, na sede social, os 
documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. 

Águas de Lindóia, 15 de Março de 2021. José Artur Bernardi - Diretor Presidente.

Milton Maciel – Areia – O mestre das artes e 
letras, seja como autor ou editor, ficcionou a saga de 
João Ramalho in terras Brasilis. É realmente digna 
de um contexto novelesco sua trajetória. Desde 

o naufrágio que o atirou nas praias onde hoje é São Vicente, 
acolhimento pelos Guaianases, seu casamento com a filha do 
cacique Tibiriçá e sua imensa penca de filhos, tudo é relatado 
em forma romanesca que informa e ao mesmo tempo diverte. 
Realmente, o mestre Milton tem o dom, devidamente atestado 
pelos seus mais de 50 livros editados ! Deve ser lido por estu-
dantes de história do Brasil e também por adultos voltados ao 
tema. Uma certeza: entretenimento garantido.

João Ramalho no Paraíso

Alexandra Vieira de Almeida – Penalux – A 
doutora e professora autora, tal qual em seus cos-
tumeiros escritos, trata muito bem nosso combalido 
idioma pátrio. Com seu cabedal, não poderia ser 

diferente. Contudo, nesta obra “exagera”! Seus versos com 
rimas contrastantes, correm o risco de deixar atônito seu leitor. 
As crônicas submetem o leitor a reflexões, dada sua postura 
crítica da nossa sociedade e seus costumes. São quase um grito 
de ordem. Uma boa chacoalhada. Seu empenho linguístico é 
impecável, dotado de extremo esmero e rigor. Em suma: obra 
para poucos!

Oferta

Alan Greenspan e Adrian Wooldridge – 
Catharina Pinheiro (Trad) - Record – Dois 
autores de inabalável imagem e reconhecida es-
trutura cultural, esbanjam conhecimento e senso 
crítico nessa obra ao analisar o histórico percurso 

do sistema econômico, político e administrativo dos Estados 
Unidos da América do Norte. Desde 1776 – período notada-
mente escravocrata – sua influência na economia e costumes, 
tanto quanto seus reflexos quando da sua extinção, chegando 
ao período atual, no qual há uma nítida queda de “novidades”. 
Um trabalho de exaustiva concepção que possibilita ao leitor 
uma visão plena do tabuleiro do jogo intrincado, revelando 
interesses globais . Perderão os USA sua primazia? Leitura obri-
gatória para investidores, empreendedores, administradores, 
professores e estudantes de economia e àqueles interessados 

em história. Oportuno!

Capitalismo na América: 
Uma história

Mary Jo Mcconahay – Mário Molina (Trad) 
- Pensamento-Cultrix - Uma revisão histórica, com 
uma lupa gigante que à luz de fatos, devidamente 
constatados, amplia e ilumina um horizonte socio-

econômico muito interessante para ser conhecido e analisado. 
Depreende-se sob seus relatos, o talento inerente à natureza 
humana de encarar, subverter sistemas e suplantar barreiras. A 
importância da América Latina no início e desenrolar do segundo 
conflito bélico mundial resta patente e como foi “usada”. Será 
que aprendemos algo com esse terrível episódio? Como eram 
tratados os refugiados? Campos de concentração nos USA? 
Alguma semelhança com fatos atuais? Qual e como foi a efetiva 
participação do Brasil no embate? A premiadíssima repórter 
e documentarista estadunidense que desde a infância ouvia 
histórias da guerra, contada por seu pai, aprofundou-se em 
arquivos. O resultado dessa façanha abrirá janelas de entendi-
mentos e esclarecerá raciocínios. Deve ser lido por estudantes 

e professores de psicologia, história e economia. 

América Latina Sob Fogo Cruzado: 
A luta pelo controle das riquezas e 
recursos dos países latino-americanos 
durante a segunda guerra mundial

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Toda data sazonal é uma ótima oportunidade para alavancar 
vendas se você souber aproveitar a ocasião.

“Toda data sazonal é 
uma ótima opor-
tunidade para 

alavancar vendas se você 
souber aproveitar a ocasião. 

E o mais bacana é que te-
mos observado que demais 
segmentos, como fitness 
e produtos para restrição 
alimentar, podem se bene-
ficiar também, isso porque 
vivemos uma mudança de 
comportamento sobre como 
melhorar nossa alimentação 
e manter o equilíbrio”, conta 
Thiago Mazeto, diretor co-
mercial e marketing da Tray, 
uma das mais completas 
plataformas de e-commerce 
e unidade de negócio do 
Grupo Locaweb. 

Com as restrições de 
lojas físicas, causadas pela 
pandemia do Coronavírus, a 
dica é cuidar do e-commerce 
para gerar vendas e manter 
o fluxo de caixa dentro do 
esperado pelo empreen-
dedor. “Assim, aproveitar 
o período de pré-Páscoa e 
marcar presença dentro da 
loja virtual, é fundamental. 
A parte visual precisa ser 
pensada para isso: layout, 
banner com produtos e des-
taques de promoções.

“É importante mostrar ao 
consumidor que a loja está 
oferecendo produtos especí-
ficos com preço competitivo 
e frete grátis”, explica Maze-

A Câmara dos Represen-
tantes dos Estados Unidos 
aprovou na quinta-feira (18) 
duas leis de imigração que 
garantem status legal para 
milhões de estrangeiros 
sem documentos. Os textos 
- ambos têm o apoio da Casa 
Branca - seguem agora para 
o Senado, onde a maioria do 
Partido Democrata é mínima. 

Um deles, aprovado por 228 
votos a 197, oferece um cami-
nho para pessoas que chega-
ram aos EUA ainda crianças, 
mas não têm documentos 
(os chamados “dreamers”), 
obterem cidadania americana.

Já o segundo formaliza o status legal de 
imigrantes que trabalham em lavouras 
e oferece a eles uma oportunidade de 
obter a cidadania. Essa lei, aprovada na 
Câmara por 247 votos a 174, permite 
que esses trabalhadores agrícolas e suas 
famílias vivam legalmente nos EUA por 

Como os lojistas podem se 
preparar para a Páscoa

No comércio, a Páscoa é conhecida pela possibilidade de consumir ovos, bombons, chocolates e outros 
doces, mas, aqueles que não são deste segmento também podem se beneficiar já que a data está 
relacionada a diversos nichos do varejo

oferecer um atendimento 
de qualidade inferior, entre 
outras situações. E com 
a grande concorrência no 
mercado - o que aumenta as 
opções de escolha ao consu-
midor - garantir a fidelização 
de clientes para futuras com-
pras é um desafio enfrentado 
por diversas empresas. 

Apesar da dificuldade, vale 
a pena investir em ações que 
levem os consumidores a 
fazer recompras constantes. 
Para isso é necessário que o 
empreendedor conheça seu 
cliente, tenha programas de 
fidelização, facilite as formas 
de pagamento, incentive o 
engajamento, tenha uma 
ótima comunicação e atendi-
mento e evite falhas básicas.

Opinião do consumidor - 
Um erro comum é não dar 
atenção às reclamações 
postadas na internet, achan-
do que isso não afetará no 
lucro, por ser a realidade de 
poucos consumidores. Outra 
falha é dificultar a troca após 
a compra. É essencial ter no 
site um chatbot ou chat onli-
ne para atender aos clientes 
que precisam da logística 
reversa, já que receber um 
produto em casa e perce-
ber que ele não era como 
o imaginado costuma dar 
uma sensação de frustração. 
Fonte e outras informações: 
(www.tray.com.br).

to. Para obter sucesso com a 
data, o empreendedor deve 
atentar a tudo que ele vai 
oferecer para seus clientes. 
Para isso é importante que 
ele esteja alinhado com: 
	 •	Produtos: O mix de pro-

dutos pode mudar para 
oferecer aqueles que têm 
mais ligação com a data; 

	 •	Marketing: As ações e 
promoções específicas 
para esta data precisarão 
ser criadas com ante-
cedência e estipulado 
tempo que ficarão no ar; 

	 •	Tráfego do site: Com 
ações de marketing no ar, 
a previsão é de aumento 
no tráfego do site. O seu 
site suporta todos os 
acessos? 

	 •	Estoque: Com a altera-

ção do mix de produtos 
e a meta de aumento do 
tráfego, consequente-
mente, o estoque deve 
ser revisado e adaptado 
para que você tenha pro-
dutos suficientes para 
entregar aos clientes 

	 •	Frete: Com a meta de 
aumento das vendas para 
a data, é interessante 
conversar com o parceiro 
logístico para garantir que 
todos os produtos che-
guem no prazo previsto. 

Para que tudo isso funcione 
perfeitamente, é importante 
planejar-se com antecedên-
cia. Caso contrário, corre-se 
o risco de não conseguir 
concretizar algumas ações, 
ficar sobrecarregado na data, 
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Câmara dos EUA aprova lei de cidadania para ‘dreamers’

A
N
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‘Dreamers’ são filhos de imigrantes que chegaram nos EUA ainda 
crianças, passaram a vida inteira no país, mas não têm documentos.

bancada grande o suficiente 
para obstruir a tramitação.

Para evitar isso, os projetos 
precisam angariar o apoio de 
pelo menos dez senadores 
republicanos, mas um acor-
do bipartidário é improvável 
neste momento. “Essas duas 
leis vão garantir anistia para 
milhões de pessoas que já es-
tão em nosso país ilegalmen-
te”, criticou a congressista 
conservadora Liz Cheney. Já 
o democrata Raul Ruiz afir-
mou que os textos precisam 
ser aprovados “durante a 
pandemia”. 

“Os ‘dreamers’ são médicos, enfermei-
ros, técnicos de laboratório, rastreado-
res de contatos e criadores de empregos. 
Os trabalhadores rurais estão sendo in-
fectados e morrendo de Covid em taxas 
muito mais altas que a população geral. 
Eles estão, literalmente, morrendo para 
alimentar você”, afirmou (ANSA).

meio de empregos contínuos. 
O presidente Joe Biden afirmou que 

a aprovação é o “primeiro passo para 
reformar o sistema de imigração” dos Es-
tados Unidos. No Senado, no entanto, os 
textos devem encontrar mais resistência 
da oposição republicana, que tem uma 

www.netjen.com.br Es
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www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a segunda-feira, 20 a 22 de março de 20218

A Engenharia como antídoto 
para o desemprego

A debandada da Ford 
com suas fábricas do 
Brasil escancarou um 
dos grandes problemas, 
cada vez mais crônico, 
de nossa economia: 
o desemprego entre 
a mão-de-obra 
qualificada

Mercedes-Benz, Sony 
e diversas outras 
empresas baseadas 

em tecnologia já haviam 
anunciado o fim de suas 
respectivas unidades fabris, 
engrossando as estatísticas 
desanimadoras sobre a oferta 
de postos de trabalho na in-
dústria. Segundo a  Confede-
ração Nacional do Comércio, 
o Brasil perdeu 17 estabele-
cimentos industriais por dia 
nos últimos cinco anos. Em 
2020, a indústria atingiu o 
menor nível de participação 
no PIB brasileiro em toda a 
história –apenas 11,2%. 

É a chamada desindus-
trialização. Especialistas 
da Confederação Nacional 
da Indústria, defendem 
que já estamos vivendo 
uma segunda onda desse 
processo desde meados da 
década passada. A oferta de 
subsídios e outras medidas 
macroeconômicas adotadas 
pelo Brasil nos últimos anos 
não surtiram efeito. Há tem-
pos o governo peca ao optar 
por essa forma primária de 
se fazer presente na briga 
global por competitividade. 

Subsídios são apenas um 
entre muitos outros fatores 
– mais sólidos – que atraem 
investimentos, tais como a 
já citada mão-de-obra qua-
lificada, geolocalização, um 
forte mercado consumidor, 
sistema tributário moderno e 
estabilidade jurídica. O Brasil 
é um país continental, que 
no passado recente exigiu 
notáveis esforços de infra-
estrutura e engenharia para 
se integrar e crescer. 

Voltar a investir nessas ini-
ciativas, em grandes projetos 
de transporte, energia, sane-
amento e logística, é o cami-
nho para termos uma nova 
era de desenvolvimento.  

Àqueles que acreditam 
que o Estado não tem con-
dições de assumir esse papel 
de indutor de investimentos, 
é preciso contrapor que o 
país possui, sim, os recursos 
que poderiam ser investidos 
em infraestrutura, como 
a poupança interna, a ba-
lança comercial positiva e 
nossas bilionárias reservas 
cambiais. 

Com relação aos técnicos 

e engenheiros, eles são re-
silientes e estarão prontos 
para contribuírem, voltarem 
a ser protagonistas de um 
Brasil vibrante e gerador de 
oportunidades. Algumas das 
possibilidades que saltam aos 
olhos e que estão aguardando 
a vontade política de nossos 
governantes para gerar em-
pregos:
	 •	Ferrovias – há no país 

8.534 km de ferrovias 
abandonadas, 51.530 km 
de ferrovias planejadas 
e apenas pouco mais de 
10.000 km de ferrovias 
ativas – ou precariamen-
te ativadas. Toda essa 
malha aguarda um proje-
to sério de investimento 
para voltar a funcionar, 
inclusive como opção ao 
transporte de cargas e 
passageiros, reduzindo 
a dependência do país 
do modal rodoviário. O 
investimento anunciado 
com as duvidosas pror-
rogações de concessões 
que só interessam a 
poucos representa uma 
migalha do enorme po-
tencial do setor ferrovi-
ário.  

	 •	Indústria petrolífera 
– temos tecnologia de 
águas profundas pionei-
ra. Além da Petrobras, há 
cerca de 5 mil empresas 
privadas criadas em tor-
no da indústria do óleo 
& gás.

	 •	Indústria aeronáutica 
– apesar do momento 
delicado para o trans-
porte via aérea, o país 
possui seu próprio Vale 
do Silício em torno da 
Embraer, e é altamente 
competitivo nessa área.

	 •	Tecnologia agrícola 
– envolve milhares de 
pesquisadores e é res-
ponsável por inúmeros 
avanços de repercussão 
mundial (em São Paulo, o 
governador parece estar 
disposto a desmantelar 
esse nicho de excelên-
cia).

O próprio Instituto Butan-
tã, que nos enche de orgulho 
no combate à pandemia, é 
outro exemplo:  criado em 
1901, é o maior produtor de 
vacinas do Hemisfério Sul. 

Em resumo: sem projeto 
nacional de desenvolvimen-
to, não há empregos. Sem 
engenheiro, não há desen-
volvimento sustentável!

(*) - É engenheiro, jornalista, 
advogado, professor doutor, pós-

graduado em Ciência Política pela 
Fundação Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo, integrante 

do Engenheiros pela Democracia e 
presidente da Ferrofrente.

José Manoel Ferreira Gonçalves (*)

*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

O resultado da pesquisa da Grant 
Thornton mostra essa tendên-
cia em Tecnologia da Informa-

ção (TI), por exemplo, na qual 80% dos 
entrevistados preveem incrementos, 
contra uma média global de 51%.

“O uso da tecnologia e seus diversos 
meios tornou-se um aliado importante 
para retomar o crescimento e a ex-
pansão dos negócios”, afirma Marcos 
Tondin, sócio da área de Tecnologia 
e Soluções da Grant Thornton Brasil. 
Outras áreas também se destacaram, 
como a de pesquisa e desenvolvimento, 
que para 68% dos empresários deve 
ganhar mais atenção no Brasil. Global-
mente, o índice médio ficou em 44%. Na 
mesma linha segue o investimento em 
habilidades da equipe, importante para 
70% no Brasil e 45% na média global. 

Para 60% dos entrevistados brasilei-
ros as instalações e máquinas devem 
receber mais investimentos, contra 
uma média global de 38%. “Além das 
tradicionais técnicas, os profissionais 
com maior habilidade de se relacionar 
e lidar com gente, bem como demons-
trar maior equilíbrio emocional no 
seu dia a dia, claramente estarão em 
vantagem neste novo cenário mun-
dial”, avalia Ronaldo Loyola, sócio 

Daniel Maranhão, CEO da Grant 
Thornton Brasil.

As incertezas provocadas pela pandemia levaram as pessoas a se 
preocupar com a gestão e a sucessão de patrimônio.

O avanço desenfreado da 
pandemia fez o número de atos 
de transferências de bens dis-
parar no Brasil. Segundo dados 
do Colégio Notarial – Seção Rio 
de Janeiro, somente no estado 
fluminense, foram mais de 10 
mil solicitações no segundo 
semestre de 2020, 4,5 mil pedi-
dos a mais do que no semestre 
anterior. Na comparação com 
o mesmo período de 2019, o 
aumento é de 80,4%. Em Belo 
Horizonte, o crescimento no 
mesmo tipo de serviço foi de 
53,78% no segundo semestre 
de 2020, em relação aos primei-
ros seis meses do ano. 

O especialista em gestão de 
risco e planejamento financei-
ro Hilton Vieira explica que as 
incertezas provocadas pela 
pandemia levaram as pessoas 
a se preocupar com a gestão 
e a sucessão de patrimônio. 
“Geralmente, as pessoas se 
esforçam muito para construir 
um patrimônio com bens e 
aplicações financeiras que 
apresentem boa rentabilidade 
e liquidez. Entretanto, um 
dos pontos mais importantes 
no planejamento financeiro 
sempre foi deixado de lado, o 
planejamento sucessório. Mas 
isso está mudando por causa 
da pandemia”, avalia. 

Quando uma pessoa mor-
re, a família precisa lidar 
com inventário em um caro 
e burocrático procedimento 
judicial. É preciso dispor de 
dinheiro para o pagamento 
de impostos e advogados. “Os 
dois maiores problemas para 
a conclusão de um inventário 
são as despesas envolvidas 
e as disputas judiciais entre 
os herdeiros. O especialista 
explica que há várias formas 
de fazer a sucessão. Cada 
uma delas apresenta custos 
que, muitas vezes, podem 
consumir entre 10% e 20% 
do patrimônio. 

Além da transferência de 
bens em vida, o mercado 
oferece opções como a pre-
vidência privada, testamento 

e holding, que permite uma 
excelente organização patri-
monial, pois você já consegue 
efetuar a divisão das cotas 
no momento presente, mas 
também possui a incidência 
de impostos e o seguro. “Essa 
última opção é a mais vanta-
josa, pois é livre de ITCMD, 
é impenhorável e apresenta 
liquidez imediata, assim a fa-
mília não precisa se desfazer 
de parte do seu patrimônio 
para dar prosseguimento ao 
processo de inventário”, afir-
ma Vieira. Antes de escolher a 
melhor opção para a sucessão, 
é preciso fazer contas. 

“Muita gente quer se pre-
venir e deixar a família pro-
tegida, mas é preciso ter em 
mente que o procedimento 
de transferência, holding e 
testamento requer a apli-
cação imediata de recursos 
para pagamentos de impos-
tos e despesas de cartório, 
dependendo da escolha. A 
previdência privada não en-
tra no processo de inventário 
e traz alguma liquidez para 
a família conseguir iniciar o 
processo de transferência de 
bens, mas é preciso somar o 
montante adequado para ini-
ciar o processo. O aporte de 
recursos é maior. Analisando 
os números, a opção menos 
onerosa é o seguro”, observa. 

O seguro consegue trazer 
um montante de capital alto e 
de forma muito rápida, com o 
pagamento de uma fração do 
prêmio. “Esse recurso poderá 
ser utilizado no pagamento do 
inventário e na manutenção do 
padrão de vida até que os bens 
sejam distribuídos”. Quando 
os herdeiros não apresentam 
o montante necessário para 
a quitação, podem fazer uma 
solicitação ao juiz para que um 
dos bens seja disponibilizado 
para a venda. Nesse momento, 
muitas famílias passam a ven-
der o patrimônio em um valor 
abaixo do mercado para quitar 
dívidas”, afirma Vieira. - Fonte: 
(akmcomunicacao.com.br).

Empresas brasileiras devem 
aumentar investimentos em TI
Apesar das muitas incertezas com relação ao controle da pandemia, os empresários brasileiros figuram 
entre os mais otimistas no cenário global, principalmente quando o tema é investimento

disponibilidade de mão de obra quali-
ficada é empecilho para 53%, seguida 
de escassez de pedidos / demanda 
reduzida (52%). O custo de energia 
(48%) e a escassez de financiamento 
(47%) também estão entre os prin-
cipais entraves, com índices muito 
próximos aos da média global. 

Com relação ao salário de funcioná-
rios, somente 15% dos entrevistados 
acreditam que haverá aumento real 
nos próximos 12 meses, índice abaixo 
da média global, que ficou em 21%. 
Para Daniel Maranhão, CEO da Grant 
Thornton Brasil, há um crescimento do 
otimismo com relação à recuperação 
da economia nos próximos 12 meses 
em diversos países, principalmente 
no Brasil. 

“No entanto, é importante lembrar 
que ainda estamos num cenário ne-
buloso. Não sabemos ao certo qual a 
velocidade da vacinação no Brasil e, 
principalmente, se o atual ambiente po-
lítico brasileiro permitirá a aprovação 
das importantes reformas. De qualquer 
forma, é fundamental para o país que 
as empresas mantenham seus inves-
timentos no curto prazo, mas sempre 
com o pé no chão, pois o cenário ainda 
requer prudência”, alerta.
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da área de Capital Humano da Grant 
Thornton Brasil.

Por outro lado, os empresários 
apontaram também os entraves, os 
quais dificultam a expansão de seus 
negócios. Incertezas econômicas, bu-
rocracia e excesso de regulamentação 
são os maiores problemas para 58%, a 

Tivemos que nos adaptar e 
aprender com a pandemia. Nes-
te mês de março, ao completar 
um ano de isolamento social, e 
o home-office como uma reali-
dade para a maioria, empresas 
e gestores dividem as lições 
aprendidas e que podem ser co-
locadas em prática também em 
2021.  A Cave Digital, agência 
de marketing digital, liderada 
pelos sócios: Guilherme Gomes, 
Rafael Ribeiro e Felipe Mares, 
conta seus aprendizados, ao 
longo deste último ano. São 
lições válidas para qualquer 
empresa:
1 - Ter mecanismos de con-
trole é importante, assim 
como o improviso: nós, 
gestores, sempre buscamos 
antecipar cenários e preparar 
nossos negócios para contextos 
(positivos e negativos) que 
podem surgir. No entanto, a 
pandemia nos ensinou que é 
impossível prever e antecipar 
todas as variáveis. Tivemos que 
aprender a ter uma boa dose 
de improviso e capacidade de 
se reinventar.
2 - Aquela mudança que 
sempre procrastinamos, 
pode ser a solução para 
sobrevivermos: vimos muitas 
empresas correndo para inves-
tir em marketing digital e em 
tecnologia, quando se viram 
impossibilitadas de atender aos 
clientes de maneira tradicional. 
Esta transformação digital que, 
há muito tempo era discutida, 
mas pouco executada, virou a 

chance de sobrevivência para a 
maior parte das empresas neste 
último ano.
3 - Saúde deve ser priori-
dade para as empresas: o 
cenário que vivemos atualmen-
te é completamente atípico, 
mas a pandemia nos ensinou 
a importância de investir na 
saúde (mental e física) dos 
nossos colaboradores, e tam-
bém de cuidar do nosso próprio 
equilíbrio. 
4 - Presença física não é 
tão essencial quanto ima-
ginávamos: aquela viagem 
de avião para um encontro de 
uma hora, ou uma reunião de 
alinhamento de equipe às 8h da 
manhã no escritório, parecem 
menos necessárias do que eram 
no passado, não é mesmo? Com 
a pandemia, aprendemos que as 
pessoas podem ser produtivas 
trabalhando remotamente, e 
ressignificamos a necessidade 
de presença física nos escri-
tórios.
5 - Estamos todos conecta-
dos, vamos aproveitar isso: 
Nessa pandemia, ampliamos os 
horizontes para contratação de 
equipe, trazendo pessoas de 
outras cidades e estados para 
o time, fato que seria impensá-
vel no passado. Uma operação 
100% digital abriu as fronteiras 
dos negócios e ampliou as 
possibilidades de contratação 
e também de prestação de 
serviços em outros lugares 
do Brasil e do mundo. Fonte: 
(www.cavedigital.com.br).

Lições e aprendizados que 
a pandemia nos trouxe

Procura por testamentos 
e sucessão patrimonial 
dispara na pandemia
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