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Em vigor no país, a Lei Geral de Proteção da Dados (LGPD) traz 
para o cenário a obrigatoriedade de uma nova governança para todas 
as empresas e instituições que lidam, de alguma forma, com dados de 
usuários. Há muito tempo, o setor automotivo se baseia na coleta de 
dados para gerar oportunidades de vendas. Diante disso, os impactos 
gerados pela nova legislação também vão atingir concessionárias e 
revendas de veículos. O varejo automotivo deve fazer, com urgência, 
uma revisão completa na forma como vem coletando, armazenando e 
tratando dados de clientes.  

Como a LGPD pode impactar o mercado de 
compra e venda de veículos

Como uma habilidade e função de negócios que gera resultados por 
meio de soluções digitais, a Gestão de Produtos Digitais é hoje uma 
das capacidades mais críticas para qualquer empresa que desenvolve 
software. Como diria Marc Andreessen - uma figura icônica no Vale 
do Silício, “o software está comendo o mundo” e, mais do que nunca, 
a excelência em seu desenvolvimento tem sido fator determinante 
para o desempenho dos negócios.  

Gestão de Produtos Digitais: um olhar do 
começo, meio e fim

Nos últimos meses, o vírus que nos convidou de forma abrupta 
ao isolamento e à reflexão também desafiou o modo como vivemos, 
trabalhamos e, em especial, como aprendemos. A pandemia, causada 
em decorrência da Covid-19, não é algo inédito. A história nos mostra 
que somos o resultado de eventos que levaram a humanidade muitas 
vezes ao caos, mas que esse efeito também contribuiu para nossa 
evolução ao longo dos anos.  

O futuro do processo de aprendizagem 
corporativa

Foto de Tima Miroshnichenko no Pexels

Negócios em Pauta

Feira de carreiras para mulheres
O Tech Women Summit é um evento de tecnologia que terá somente 

mulheres no cast de palestrantes e será realizado no período de 12 a 16 
de abril, online. No encontro haverá uma Feira de Carreiras aberta ao 
público. O espaço, que trará oportunidades de trabalho para mulheres 
no mercado de tecnologia e em outras áreas, ficará disponível para quem 
desejar participar por 15 dias, de 12/4 a 26/4 (segunda-feira) exclusi-
vamente no site do evento (https://techwomensummit.com.br/feiras/
feira-de-carreiras/).    Leia a coluna completa na página 3

Imagem: AI/Tech Women Summit

News@TI

Webinar Tech Data detalha benefícios da 
solução Oracle SD-WAN

@Maior distribuidor de valor agregado Oracle no Brasil e no 
mundo, a Tech Data promove nesta quarta-feira, 7, a partir 

das 10 horas, webinar abordando a solução de SD-WAN (Software 
Defined-Wide Area Network) da Oracle, tecnologia de software e de 
hardware que entrega facilidades de gerenciamento centralizado, 
fácil provisionamento, alta disponibilidade, Qualidade de Experiên-
cia (QoE) por aplicativo, diminuição de latência, imunidade à perda 
de pacotes e falhas, entre outros benefícios. O Oracle SD-WAN foi 
criado para resolver os desafios contínuos de TI que os gerentes de 
rede enfrentam todos os dias - desde WANs caras, lentas e inflexíveis 
até dificuldades de implantação de novos links de WAN de escritório 
e acesso a serviços em nuvem. As inscrições são gratuitas, porém as 
vagas são limitadas. Para participar acesse o link (https://techdata.
zoom.us/webinar/register/WN_C3GYcLDJQ4yNqGp3fu5n3A).   
Leia a coluna  completa na página 2

AI/Tech Data

Com rotinas cada vez mais 
corridas e, ao mesmo tempo, 
maçantes, a carga laboral 
excessiva tem gerado um 
grande desgaste físico, mental 
e emocional de grande parte da 
população.

Diante desse novo contexto, os cuidados 
com o bem-estar dos funcionários, 

mais do que nunca, têm que ficar no centro 
dos negócios. 

Enquanto a já popular Customer Ex-
perience busca avaliar e trazer novas 
estratégias para uma boa experiência aos 
clientes de uma determinada empresa, a 
Employee Experience (ou a Experiência 
do Colaborador, em tradução livre) traz 
este olhar para "dentro de casa", com uma 
série de ações estratégicas voltadas para 
melhorar a experiência dos colaboradores 
no ambiente de trabalho, a fim de garantir 
o bem-estar das equipes. 

"É interessante entender que técnicas e 
ações para melhorar a Experiência do Fun-
cionário também são uma via de mão dupla 
quando o assunto é retorno. Enquanto de 
um lado os empregados da organização 
encontram maior conforto, bem-estar e 
qualidade de vida, do outro, a empresa se 
depara com uma equipe mais saudável e 
motivada", ressalta Pedro Iglesias, sócio e 
business development manager da Team 
Upp, consultoria especializada em engaja-
mento e bem-estar. 

Segundo o levantamento realizado pela 
empresa em 2020, o Benchmark Brasil de 
Employee Experience, cerca de 70% das 
companhias entrevistadas não possuem ne-
nhum programa voltado para uma boa ex-
periência de seus colaboradores, enquanto 
90% destaca que a retenção de talentos tem 
sido um dos principais desafios.  

Cinco dicas para melhorar a experiência 
dos colaboradores na jornada de trabalho

A fim de auxiliar times de gestão e em-
presários, Iglesias separou cinco dicas de 
como aplicar a Employee Experience em 
seus negócios e promover um ambiente de 
trabalho mais feliz e motivador. Confira! 

Invista em uma boa comunicação 
interna: o primeiro caminho para estreitar 
um bom relacionamento com o time e ga-
rantir que todos estejam na mesma página 
em relação aos assuntos e aos valores da 
empresa é possuir uma comunicação eficaz 
e fluida. 

Para isso, a chamada Comunicação Inter-
na pode ser a grande aliada. Trabalhando 
em conjunto com os times de RH e de 
Marketing, por exemplo, a C.I. surge como 
um canal para contar sobre as novidades, 
eventos, evitar ruídos e boatos. 

Fique de olho no marketing de in-
centivo: enquanto a bonificação financeira 
é um caminho interessante, ela também 
pode ser muito impessoal e distanciar a 
sua equipe. Por isso, as palavras-chave aqui 
são humanização e criatividade. 

Aqui, vale de tudo: oferecer um jantar a 
dois em restaurante renomado, um pacote 
de viagens, day-off, um dia em um parque de 
diversões, ações gamificadas (que utilizam-
-se de elementos de jogos) para maior 
engajamento, criação de comunidades dos 
colaboradores e desafios diversificados nes-
tas redes, benefícios diferenciados como 

descontos em lojas parceiras... a lista de 
possibilidades é vasta, então use e abuse. 

Torne o trabalho divertido: aqui, 
utilizam-se elementos de jogos para tornar 
treinamentos, ações e metas mais lúdicas e 
atrativas. Para dar uma força extra, saiba que 
hoje já existem no mercado empresas que 
auxiliam os times de gestão nesta missão. 

Faça pesquisas de clima constante-
mente: as pesquisas de clima são de suma 
importância para entender como está a 
cultura organizacional de uma empresa e 
a visão de seus colaboradores. 

Os feedbacks são os melhores atalhos para 
entender o que tem sido feito corretamente e 
o que precisa melhorar. As pesquisas também 
são ótimos mecanismos para coletar ideias 
diferenciadas para novas estratégias e esta-
belecer indicadores para verificar a evolução 
das estratégias e da percepção do time; 

Cuide do bem-estar da sua equipe: 
com a saúde mental colocada em evidência, 
busque alternativas que possam auxiliar 
no bem-estar emocional de todos, como 
realizar parcerias com plataformas de psi-
cologia online e oferecer sessões gratuitas 
(mesmo que no horário do expediente); 
crie mecanismos para manter os times mais 
próximos e interagindo, mesmo que a dis-
tância, e promova encontros virtuais para 
conversar e rir um pouco. - Fonte e mais 
informações: (www.teamupp.com.br).
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ExPORTAçãO TAMbéM é NEGóCIO 
PARA AS PEQuENAS EMPRESAS

    Leia na página 6

INTERNACIONALIzAçãO

Estratégias de vendas 
online para indústrias

No dia 21/04, a partir das 19h, acontece 
a live “Indústrias: como aumentar sua 
receita e ainda movimentar as vendas 
de seus revendedores”. Com duração 
aproximada de 1h, a live marca o início da 
parceria de Alfredo Soares com a Energy 
Connect como embaixador do Sellerfy, 
solução que será apresentada aos parti-
cipantes do evento e promete viabilizar a 
venda online para as indústrias (https://
lp.energygroup.com.br/industrias-
-como-aumentar-a-sua-receita/)

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/exportacao-tambem-e-negocio-para-as-pequenas-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-07-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-07-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/eduardo-moises/atividade-hospitalar-no-lucro-presumido/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-a-lgpd-pode-impactar-o-mercado-de-compra-e-venda-de-veiculos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-futuro-do-processo-de-aprendizagem-corporativa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/gestao-de-produtos-digitais-um-olhar-do-comeco-meio-e-fim/
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OpiniãO
Cinco técnicas para ter 

sucesso nas negociações 

Desenvolver algumas 
habilidades, usar 
táticas simples e 
refletir sobre os 
objetivos e a estratégia 
de negociação podem 
ser chaves para o 
sucesso.

Negociar faz parte do 
dia a dia de todo em-
presário ou líder. Em 

qualquer empresa, todo o 
tempo negociam-se prazos, 
salários, carga de trabalho, 
preços, orçamentos, con-
tratos, investimentos. Por-
tanto, dominar as técnicas e 
adquirir habilidades de ne-
gociação são pré-requisitos 
para o sucesso nos negócios.

Nem todo gestor, no en-
tanto, gosta de negociações 
ou se sente apto e confor-
tável no papel de negocia-
dor. Muitos até evitam ao 
máximo a tarefa de fechar 
negócios ou procurar um 
acordo, mesmo que essa 
recusa traga prejuízos ao 
empreendimento.

O escritor e coach David 
Finkel sabe dessas limita-
ções e escreveu para a “Inc.” 
sobre as cinco habilidades 
mais importantes para 
quem quer dominar a arte 
da negociação.

1. Tenha clareza de ob-
jetivos

A maioria das pessoas 
entra em uma negociação 
sem saber exatamente o que 
quer. Para ter metas claras, 
é importante responder três 
perguntas: qual é o melhor 
resultado que posso obter; 
qual é o meu ponto de par-
tida, ou seja, o mínimo que 
considero aceitável; qual é 
meu plano B, isto é, o que 
fazer se o acordo não for 
possível.

Pensar sobre essas três 
questões antecipadamente 
torna as negociações muito 
mais fáceis.

2. Defina a estratégia de 
negociação

Estabelecer o ponto cen-
tral da negociação antes 
de sentar à mesa ou pegar 
o telefone é outro aspecto 
fundamental. Uma boa es-
tratégia fará com que você 
se aproxime do melhor re-
sultado possível, enquanto 
uma estratégia mal pensada 
poderá levar ao fracasso 
total.

Mas o que significa definir 
a estratégia central? É de-
terminar a porta de entrada 
na negociação. Você vai 
negociar com base no preço 
ou vai pôr o foco na confia-
bilidade? Vale apelar para 
a segurança ou explorar a 
questão da concorrência?  

A resposta depende de cada 
negociação. É importante 
conhecer a outra parte para 
escolher a estratégia mais 
adequada.

3. Conheça seu perfil
Alguns negociadores cos-

tumam ser agressivos, en-
quanto outros são tímidos 
e quase sempre acabam 
aquiescendo.

Alguns são envolventes, 
já outros são duros e irre-
dutíveis.  Há vários tipos 
de negociadores e é impor-
tante que você conheça sua 
personalidade, seu estilo e 
suas preferências, reflita 
sobre seu comportamento 
em negociações passadas e 
como se sentiu em relação 
a elas.

Essa reflexão permite que 
você trabalhe seus pontos 
fracos, foque nos pontos 
fortes e cresça como nego-
ciador.

4. Crie motivação
Procurar descobrir o que 

leva a outra parte a desejar 
um acordo com você ou sua 
empresa é um exercício 
poderoso na negociação. 
Um truque é fazer pergun-
tas que ajudem a construir 
uma motivação na sua con-
traparte.

Se você está adquirindo 
um serviço, por exemplo, 
pode questioná-la sobre 
seus concorrentes e em que 
ela se diferencia deles.

5. Mostre-se relutante
Em quase toda negociação 

há uma parte ansiosa e outra 
relutante. Com algumas tá-
ticas, é possível mostrar-se 
resistente, forçando sua 
contraparte a assumir o 
segundo papel. Como?

Use sua linguagem corpo-
ral para mostrar resistência. 
Os ansiosos ficam tensos 
e inclinam o corpo para a 
frente, parecendo que es-
tão para disparar em uma 
corrida. Os relutantes, por 
sua vez, sentam-se mais 
afastados da mesa e mantém 
seus corpos relaxados, de-
monstrando que não estão 
aflitos para fechar o acordo.

Manipule sua voz para 
que soe relutante também, 
falando de forma pausada 
e suave. Pessoas ansiosas 
tendem a falar rápido e em 
alto volume.

Por último, não mostre 
emoção nos seus comentá-
rios e ponderações. Em vez 
de dizer “sim, vamos fazer 
isso!”, diga frases como 
“funcionaria para você se 
pudéssemos fazer isso?”.

(*) É sócio-diretor da Prosphera 
Educação Corporativa, consultoria 

especializada em gestão de negócios.

Haroldo Matsumoto (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

ISH Tecnologia monitora deep e dark web em 
busca de vazamento de dados

@A ISH Tecnologia, líder nos segmentos de cibersegurança, infra-
estrutura crítica e nuvens blindadas, anuncia o primeiro produto 

totalmente desenvolvido pelo ISH LABS, seu braço de desenvolvi-
mento de novas tecnologias. O Mantis é uma plataforma de Proteção 
e Monitoramento de Riscos Digitais, que varre a internet em busca de 
informações sensíveis de seus clientes, especialmente na deep e dark 
web. “Nossos clientes podem contar com a inteligência embarcada no 
Mantis para manter um monitoramento permanente de seus ativos 
digitais mais sensíveis, sendo imediatamente alertados caso alguma 
informação seja vazada em qualquer camada da Internet, como deep 
e dark web”, afirma Allan Costa, diretor de inovação e alianças da ISH 
Tecnologia (https://ish.com.br/).

Adistec Brasil fortalece parceria com a Imperva

@A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco em infraes-
trutura para Data Centers e Segurança da Informação, reforça 

parceria no Brasil com a Imperva®. Com 18 anos de experiência no 
mercado de TIC, a Imperva® é uma empresa especializada no desen-
volvimento soluções de segurança cibernética, que fornece proteção 
a dados e aplicações para mais de 6.200 clientes e 150 países. Para 
Emerson Lima, Product Sales Manager da Adistec Brasil, a parceria 
com a Imperva® chega para potencializar a operação da empresa. “Uma 
das nossas estratégias para 2021 é o fortalecimento da nossa rede de 
revendas para expandir nossa presença em todo o país, especialmente 
nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Nesse sentido, a Imperva® 
completa nosso portfólio com sua tecnologia de ponta, nos dando a 
chance de oferecer aos canais uma solução de segurança cada vez mais 
completa”, comenta Lima (www.adistec.com).

Vivenciamos uma onda de 
ataques cibernéticos

Em paralelo à pandemia de Covid-19, percebemos um aumento acentuado nas atividade de cibercriminosos. De simples 
ataques de phishing a um dos maiores ataques DDoS já registrados, vimos o cenário de ameaças cibernéticas evoluir.

Ivan Marzariolli (*)

Ao mesmo tempo, observamos o 
crescimento da indústria de tec-
nologia e cibersegurança. Desde a 

implementação do 5G em muitas partes do 
mundo até o crescimento exponencial das 
aplicações de SaaS, vimos que a pandemia 
também  trouxe mudanças positivas.

As mudanças trazidas não vão parar  de 
um momento para o outro. Os efeitos dessa 
pandemia serão duradouros para indústria 
de TI. Além disso, alguns dos desafios in-
troduzidos em 2020 continuarão a afetar 
a cibersegurança. A seguir, algumas das 
tendências de segurança em alta:

Uma onda de crimes cibernéticos
O ano de 2020 foi movimentado para inva-

sores e hackers, bem como para as equipes 
de cibersegurança. Com a  eleição norte-
-americana em 2020, houve um aumento 
nas atividades cibernéticas antigoverna-
mentais, um exemplo disso foi o ataque à 
FireEye, supostamente por uma entidade 
patrocinada por uma nação estrangeira, 
onde muitas ferramentas foram roubadas 
para uso em ataques posteriores.

Em 2021, além de frequentes, essas in-
vasões serão muito específicas em relação 
aos seus alvos. A espionagem internacional 
será um dos principais motivadores dos 
ataques cibernéticos e os fornecedores de 
segurança serão atacados e afetados em um 
ritmo ainda maior. Mesmo os incidentes que 
aconteceram em 2020, como o envolvendo 
a  FireEye ou o ataque Sunburst que visou 
a cadeia da SolarWinds, terão efeitos du-
radouros. Percebemos apenas o início. Os 
investigadores suspeitam, por exemplo, 
que até 250 organizações podem ter sido 
comprometidas no ataque da SolarWinds. 
Os resultados reais ainda estão por vir.

Esses incidentes propiciam oportunida-
des para  outras variantes /ramificações nos 
já existentes, só que também impulsionarão 
a inovação da segurança em 2021.

A Intelligent Edge será armada
Uma inovação impulsionada pelo 5G é a 

implementação da edge computing mul-
tiacesso (MEC). Construir inteligência na 
edge (borda) aumentará a disponibilidade 
e a eficiência das redes 5G. No entanto, 
mantendo as tendências de cibersegu-
rança global em mente, podemos ver que 
a borda inteligente pode ser sequestrada 
por invasores para lançar diferentes tipos 
de ataques, tanto nas redes centrais (core) 
móveis, como nas vítimas fora do domínio 
do provedor de serviços que foi compro-
metido. A  MEC pode ser usada para pro-
pagar malware em diferentes redes, para 
recrutamento de drones em  botnets IoT 
(Internet das Coisas).

Ataques DDoS de baixo volume serão 
frequentes

Em 2020, embora tenhamos visto um dos 
maiores ataques DDoS  já registrados cujo 
alvo foi um nome conhecido na indústria de 
TI, também percebemos que vários ataques 
DDoS passaram despercebidos pois apesar 
da frequência ter sido muito alta, felizmen-
te o volume não foi. Esse tipo de ataque 
manterá a indústria de segurança ocupada 
em 2021 e podem ser instrumentais para 

Pexels

desabilitar as infraestruturas de segurança 
ou apenas atuar como uma cortina de fuma-
ça para ataques de malware  expressivos, 
como o ataque Sunburst.

Cinco milhões de armas DDoS serão 
adicionadas ao arsenal global de DDoS

Os pesquisadores de segurança observam 
que o número de armas DDoS dobrou de 
cerca de seis milhões em 2019 para 12,5 
milhões em 2020. Essa tendência  se man-
tém em 2021, pois mais dispositivos IoT 
estarão online a cada dia, ou seja, haverá 
uma estimativa de aumento de, pelo menos, 
cinco milhões de armas.

Esse número elevado de armas permitirá 
que os invasores lancem outro ataque DDoS 
recorde ainda em 2021. E vamos aguardar 
para ver se uma ocorrência como essa será 
tornada pública ou não.

O ano da confiança zero
Em 2020 compreendemos  o que é o mo-

delo Zero Trust  na prática. Ao longo dos 
meses, vimos fornecedores de segurança 
alinharem suas soluções, ajustar o modelo  
e as políticas internas conforme obtiveram 
mais clareza sobre o que significa ser um 
usuário de rede ou de dispositivos móveis 
coerente com o conceito Zero Trust. A 
pandemia de COVID-19 acelerou a mudança 
para SaaS e tornou o modelo de “trabalho 
a partir de casa” uma alternativa viável. 

As organizações compreenderam que 
Zero Trust não é  adotar um fornecedor ou 
dispositivo específico, mas sim uma série 
de políticas estratégicas e mudanças na 
prática para melhorar a segurança. Uma 
implementação bem-sucedida requer uma 
boa compreensão do que é o modelo Zero 
Trust, assim como quais as diversas soluções 
que precisam funcionar em uníssono para 
permitir sua implementação.

Por ter atingido o nível de maturidade 
e clareza, acreditamos que o conceito de 
Zero Trust será efetivamente adotado e 
implementado por muitas organizações em 
2021,  e se tornará o ideal de segurança para 
todos os tipos e tamanhos de empresas.

Adoção SASE vai acelerar
Com uma parte expressiva das pessoas 

trabalhando de forma  remota, os invasores 
têm experimentado novos jeitos de explo-
rar brechas ou deficiências de segurança 
evidenciadas por essas rápidas mudanças.  

O que  acelerou o desenvolvimento e a 
adoção de soluções SASE - Secure Access 
Service Edge.

Porém, a mudança para a nuvem não 
acontece de um dia para o outro, pois muitas 
organizações mantêm a maior parte de seus 
recursos hospedados on-premise (localmen-
te).  Por outro lado,  é provável que  conti-
nuem a manter o trabalho remoto e voltem 
ao modelo anterior de negócios assim que a 
vacina para COVID-19 se tornar disponível.

Num outro cenário, muitas organizações 
já começaram o processo de  mudança de 
um modelo de negócios on-premise  para 
aquele  baseado em SaaS - Software as a 
Service, o que está se acelerando com a 
pandemia. Em resumo, o SASE é uma parte 
essencial da infraestrutura de segurança 
corporativa.

Esse é o ano do protocolo TLS 1.3 
brilhar

O protocolo TLS 1.3 finalmente come-
çará a ter uma adoção generalizada, em 
parte, impulsionado pela adoção do QUIC/ 
HTTP3, visto que o TLS 1.3 está integrado 
nele. Muitos fornecedores já oferecem 
suporte ao TLS 1.3 e isso ajudará a con-
duzir esse  protocolo para  que predomine. 
Mudanças também serão feitas no TLS 1.3 
standard conforme a demanda por SNIs 
criptografados se acelere.

Dito isso, o TLS 1.2 ainda será a escolha 
mais amplamente utilizada como protocolo 
de criptografia na Internet, já que mudar 
para a versão recente pode ser caro para 
muitas organizações. Mas, à medida que o 
QUIC/HTTP3 se tornar mais amplamente 
utilizado até o final do ano, podemos veri-
ficar essa mudança.

Se 2020 nos ensinou algo, é que não 
podemos considerar nossa segurança 
e daqueles que nos rodeiam como ga-
rantida. Temos que estar vigilantes em 
tempos de crise. O que se aplica também 
à cibersegurança. Enfrentamos ameaças 
novas e persistentes de todas as formas e 
tamanhos, e precisamos nos certificar de 
que as enfrentaremos da melhor maneira 
possível. 2021 está se configurando como 
o ano das ciber ameaças, o que traz  im-
pulso às inovações em segurança como não 
tínhamos visto anteriormente.

(*) É Country manager da A10 Networks.

Schneider Electric agora 
disponível na Amazon

Seguindo a tendência de 
mercado 2021 de investimento 
em e-commerce e em trans-
formação digital, a Schneider 
Electric estreia sua “brand 
page” na Amazon (https://
www.amazon.com.br/stores/
Schneider+Electric+Brasil/
page/CBAE8921-D3A6-46EC-
A098-21E3232FE278), um 

dos maiores e mais conhecidos 
marketplaces do mundo.

A loja oficial da Schneider 
Electric na Amazon é calcada 
no conceito #CustomerFirst, 
ou seja, na ideia do cliente ter 
mais uma opção de compra, 
que proporciona agilidade e 
comodidade, tanto de acesso 
quanto de entrega.
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contexto social e de negócios, apenas ter um posicionamento não é 
mais suficiente para as marcas, que precisam construir um engajamen-
to autêntico com uma ou mais causas para se manterem competitivas 
em seus segmentos de negócios. Porém, muitas ficam pelo caminho e 
acabam soando oportunistas ou incoerentes com seus valores reais, 
podendo até sofrer boicotes em um ambiente em que cada deslize pode 
ser fatal. O estudo completo se encontra à disposição no link: https://
www.cba-bmaisg.com/what-we-think/em-movimento-precisamos-falar-
sobre-marcas-e-ativismo.

E - Vagas para equipe internacional de vendas
A BEILS, escola de inglês inaugurada na cidade de São Paulo em 2019, 
está em busca de oito (8) profissionais para fazer parte da equipe de 
vendas LATAM. As oportunidades surgem com a expansão da marca 
para países da América Latina, como: México, Colômbia, Peru e Chile. As 
posições disponíveis são: Assistente de Vendas LATAM (3) e Vendedor 
LATAM (5). O trabalho é realizado de forma presencial, na cidade de 
São Paulo, e o contato com o cliente é feito por telefone e inteiramente 
em espanhol. Por isso, é fundamental que o candidato possua fluência 
ou seja nativo no idioma. Quem for contratado receberá salário fixo + 
comissão de vendas + benefícios (Vale Refeição, Vale Transporte, Pla-
no de Saúde e Odontológico) + bolsa de estudos para cursar inglês na 
BEILS. Os interessados devem enviar seus currículos pelo site:  jobs.
kenoby.com/beils.

F - Webinar sobre Automação Digital 
Em tempos de mudanças marcadas pela pandemia da Covid-19, é cada vez 
mais comum ver empresas em busca de formas práticas para remodelar 
seus processos de negócio construindo estratégias mais ágeis, flexíveis 
e previsíveis. Para discutir esse cenário, a ASG Technologies Group Inc, 
empresa líder no fornecimento de soluções de Gerenciamento de Infor-
mações e Sistemas de TI, anuncia a realização do webinar “Acelere sua 
Transformação Digital no ‘Normal Atual’”, no dia 14 de abril. Totalmente 
digital, o encontro destacará como as Platafor mas de Automação Digital, 
incluindo recursos de Inteligência Artificial e Machine Learning prontos 
para uso em Nuvem e para dispositivos móveis, podem ajudar empresas 
de qualquer tamanho a agilizar seus negócios. O cadastro é gratuito e 
pode ser realizado na página do evento (https://www.brighttalk.com/
webcast/16255/477447?utm_source=asgSOCIAL).

G - Disseminar inovação junto às MPE
O Acordo de Cooperação Técnica, que prevê aprimoramento do ambien-
te de negócios e fortalecimento dos empreendimentos, será assinado, 
hoje (7),  às 17h30, com o objetivo de potencializar ações e projetos de 
tecnologia, democratizando o acesso das micro e pequenas empresas à 
inovação. A iniciativa prevê ações para os próximos três anos incluindo 

A - 2021 Brazilian Customer Value Leadership Award
A AeC foi reconhecida pela conceituada consultoria americana Frost 
& Sullivan com o 2021 Brazilian Customer Value Leadership Award. A 
empresa brasileira de tecnologia especializada em relacionamento com 
clientes foi premiada por sua atuação inovadora no mercado brasileiro 
de atendimento ao consumidor. A partir de sua análise do mercado de 
serviços de terceirização de experiência do cliente no Brasil (CX), a 
Frost & Sullivan classificou a AeC como uma empresa que oferece uma 
das propostas mais competitivas do mercado, bem como excelente 
qualidade, treinamento e um portfólio de tecnologia alinhado com os 
principais padrões globais. 

B - Faturamento cresce 1.081%
A Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, 
encerrou 2020 com crescimento de 1.081% no faturamento do e-com-
merce, recorde na abertura de lojas físicas que totalizaram 38 unidades 
e EBITDA ajustado positivo em R$ 358 milhões, mesmo em um ano de 
intensas restrições de funcionamento em função da COVID-19. Os dados 
são do balanço financeiro da companhia. A Pernambucanas obteve uma 
retomada com crescimento em vendas varejo de 14% no ano, em plena 
pandemia. A conquista é resultado da qualidade no atendimento aos 
clientes, com NPS (Net Promoter Score) em 77, impulsionado pelo alto 
índice de engajamento dos mais de 14 mil colaboradores com e-NPS 
(Employee Net Promoter Score) em 86 (http://www.pernambucanas.
com.br). 

C - Futuro da Indústria da Construção 
A edição de lançamento da Smart.Con, que acontece entre os dias 
06 e 07 de julho, será uma plataforma pioneira de disseminação de 
conhecimento, novas tecnologias, inovação e geração de negócios para 
profissionais de toda cadeia da Indústria da Construção. Além da par-
ticipação de empresas inovadoras e startups com produtos e serviços 
diferenciados, o evento também abrigará uma extensa grade de palestras 
dividida em quatro pilares (Engenharia, Infraestrutura, Real Estate, e 
Rental) de conteúdo altamente qualificado. A Smart.Con, que já está 
com inscrições abertas, é organizada pela Messe Muenchen do Brasil, 
em parceria com a Sobratema (Associação Brasileira de Tecnologia para 
Construção e Mineração), e conta com o Grupo AIZ como Patrocinador 
Diamante (www.exposmartcon.com.br).

D - “Marcas Ativistas”
A CBA B+G, agência do grupo WPP especializada em branding, design, 
pesquisa e inovação, apresenta o estudo “Marcas Ativistas”, que traz 
um conjunto de reflexões e lições para ajudar as marcas a entender 
diferentes tipos, níveis e possibilidade de ativismo, bem como os riscos 
e benefícios para aqueles que decidem “levantar sua voz”. No atual 

o desenvolvimento de ecossistemas de inovação por todo o país, acele-
ração de negócios inovadores e eventos de disseminação de inovação 
como a semana da transformação digital que acontecerá de 26 a 30 de 
abril e já conta com mais de 15 mil inscritos (www.youtube.com/mcti).

H - Inscrições encerram nesta semana
A Gramado Summit promoverá um concurso voltado para startups na 
edição de 2021 - que ocorre de 5 a 7 de maio. A vencedora da competição 
receberá um aporte de até R$ 200 mil da Ventiur, com possibilidade de 
chegar em R$ 1 milhão por meio de co-investimento. As inscrições para 
participar se encerram sexta-feira (9). Para concorrer, basta ser exposi-
tora do evento, ter um modelo que resolva problemas reais e relevantes 
do setor de atuação, estar em estágio operacional ou pré-operacional; 
ser escalável, ter diferenciais estratégicos e mercado amplo, ter dois ou 
mais sócios, sendo pelo menos um com dedicação exclusiva e um sócio 
técnico. As interessadas devem preencher o formulário disponibilizado no 
site da Gramado Summit (https://gramadosummit.com/batalha-de-star-
tups?utm_campaign=Inscri%C3%A7%C3%B5es+para+Batalha+de+S-
tartups+da+Gramado+Summit+encerram+nesta+semana&utm_conten-
t=Batalha+de+Startups+%281%29&utm_medium=email&utm_sour-
ce=EmailMarketing&utm_term=Inscri%C3%A7%C3%B5es+para+Ba-
talha+de+Startups+da+Gramado+Summit+encerram+nesta+semana).

I - Projeto de apoio 
Para ajudar a fortalecer a economia Paraibana, a Rede Tambaú de Comu-
nicação (RTC) lançou o projeto #TambauTMJ (Tambaú Tamo Junto) para 
divulgar gratuitamente produtos e serviços de micro e pequenos empreen-
dedores paraibanos. Os conteúdos estão sendo veiculados gratuitamente na 
TV Tambaú (afiliada do SBT na Paraíba), na rádio Jovem Pan João Pessoa, 
no Portal T5 e nas redes sociais como uma forma de ajudar a movimentar 
a economia do estado. Para participar do projeto, os empresários devem 
gravar vídeos ou áudios de até 30 segundos na horizontal e enviar junto 
com nome, telefone, bairro ou cidade e perfil na rede social para o whatsapp 
(83) 98832-3466. Os materiais passam por triagem da produção da RTC e, 
após a seleção, são editados e veiculados nos programas ou intervalos da 
TV Tambaú e da Rádio Jovem Pan João Pessoa. O projeto #TambauTMJ 
também inclui a publicação de matérias especiais e indicações de produtos 
e serviços no Portal T5 e nas redes sociais da RTC.

J - Aplicativo de CX para colaboradores
O CX (sigla em inglês para experiência do cliente (Customer Experience) 
tornou-se uma estratégia essencial para as empresas e, acima de tudo, 
deve estar incorporado no DNA organizacional. A tecnologia, por sua 
vez, tem contribuído nesse aspecto com a sua rapidez e praticidade. O 
aplicativo Embaixadores de CX, lançado pela MindBe, empresa especia-
lista em performance e inovação de CX, para uma grande empresa de 
meios de pagamento parceira é um exemplo de ferramenta digital que 
tem solucionado problemas e fortalecido a marca no mercado. O cola-
borador da empresa ao identificar a necessidade dos estabelecimentos 
(que pode ser desde um suporte, credenciamento, reposição de bobina 
ou até uma reclamação ou elogio), registra a ocorrência e envia para 
a central de relacionamento, que irá interagir com o cliente de origem 
levando a solução em tempo real. Em contrapartida, o colaborador 
que participa da ação está envolvido em uma gameficação, com a qual 
recebe prêmios e a empresa ganha mais agilidade e reputação positiva 
com processos mais eficientes (www.mindbe.com.br).

Transition Management 
deve crescer no Brasil

O conceito é simples, 
prático e extremamente 
eficaz: contratar um 
executivo experiente com 
a missão de atuar em um 
momento complexo da 
empresa, por um período 
determinado

É o desembarque de um 
helicóptero no meio do 
oceano, que traz um 

especialista capaz de assumir 
um navio com problemas de 
navegação, focado em levá-lo a 
um porto seguro, quando enfim, 
se despedirá de toda a tripulação 
e sua missão estará concluída. 
Se no Brasil ainda estamos evo-
luindo a passos lentos, mas com 
ótimo potencial para um futuro 
próximo, o chamado Transition 
Management (TM) já é prática 
corriqueira na Europa e nos 
Estados Unidos. 

Trata-se de uma ferramenta 
de gestão que produz ganhos 
significativos para empresas 
dos mais variados setores. Há 
consultorias europeias, por 
exemplo, que possuem bancos 
de talento com mais de 500 
profissionais aptos a assumirem 
missões em cargos de CEO, 
CFO, COO (C-Level em geral). 
Esse banco de talentos permite 
à companhia ter acesso a uma 
solução rápida para problemas 
urgentes.

A escolha pelo TM pode ser 
aplicada em diversos desafios, 
tanto em situações complexas, 
como o falecimento de um exe-
cutivo, ou na ausência inespe-
rada causada por uma decisão 
pessoal devido a um problema 
familiar ou de saúde. Há ainda 
a motivação de um desenvol-
vimento de um novo negócio 
que exija a chegada de alguém 
com preparo para assumir uma 
missão específica, por um tempo 
previamente definido.

Seria o caso, por exemplo, 
de uma empresa que necessite 
construir uma nova fábrica. Ela 
poderia utilizar os diretores in-
dustrial e comercial para serem 
responsáveis pelo projeto, mas 
o que poderia ocorrer com o de-
sempenho desses profissionais 
em suas funções atuais? A perda 
de performance por essa exces-
siva carga de responsabilidade é 
um dos principais erros estraté-
gicos que as empresas cometem 
em projetos de expansão.

Entra então a ferramenta de 

TM, com a figura de um especia-
lista em um determinado seg-
mento, que assumiria o  desafio 
até que a nova planta começasse 
a operar, sem que houvesse 
sobrecarga dos diretores da 
empresa nesse processo de 
ampliação da capacidade fabril. 
Uma vez inaugurada, a empresa 
já teria um nome escolhido com 
tranquilidade para reforçar o 
quadro de gestão, permitindo 
que o executivo temporário 
pudesse se desligar do projeto.

Os profissionais que atuam 
como protagonistas do TM 
possuem o mesmo grau de ma-
turidade e experiência do time 
gestor e têm, portanto, recursos 
técnicos para ajudá-los a passar 
pela crise ou desafio. Às vezes 
são ainda mais capacitados 
do que aquele que eles estão 
substituindo (o que chamamos 
de overqualified).

Essa força de trabalho envolve 
CEOs que chegam aos 60 anos 
de idade, e muitas vezes, por 
política da empresa, são obri-
gados a sair para dar lugar a um 
novo talento. Esses profissionais 
ainda estão em plena capacidade 
produtiva, com muita experiên-
cia e vontade de empreender. 
Assumir desafios com tempo 
predeterminado de conclusão 
é estimulante para eles e finan-
ceiramente interessante, pois a 
remuneração de TM chega a ser 
até 50% maior do que o cargo da-
quele que ele está substituindo 
temporariamente.  

No Brasil essa prática aconte-
ce ainda de forma bem orgânica, 
movida principalmente por cul-
turas de companhias europeias 
que já utilizam corriqueiramente 
em suas matrizes e estendem 
para filiais em diversas partes 
do mundo. Mas já há diversos 
casos de empresas nacionais 
que começaram a enxergar o 
benefício de ter acesso a um 
profissional preparado, que co-
nhece seu segmento e é capaz 
de entrar na operação como se 
já tivesse anos de experiência 
de trabalho na empresa. 

O Transition Management é 
uma ferramenta de gestão eficaz 
que todo gestor pode ter dispo-
nível para utilizar no meio de um 
cenário tão tumultuado como o 
que vivemos com a pandemia.

 
(*) - Matemático com MBA 

pelo Institut Superieur de Gestion/
Paris e pós-mestrado pela Harvard 

Business School, é CEO da 
Thompson Management Horizons 

(tmh@tmh.com.br).

Ronaldo Nuzzi (*)

A ligeira alta aconteceu 
em relação ao índice 
negativo registrado 

no ano passado (6 a 12 de 
abril de 2020), que chegou 
a -23,8%, o pior resultado 
de toda a série histórica, 
iniciada em 2007.

As celebrações da se-
mana santa e do domingo 
de Páscoa ocorreram pelo 
segundo ano consecutivo 
com medidas de restrição 
em todo país para evitar mais 
contaminações pelo novo 
Coronavírus.

De acordo com índice, no 
fim de semana de Páscoa, 
levando em conta apenas os 
dias de 2 a 4 de abril de 2021, 
houve queda de 9,5%, com 
relação ao período de 10 a 
12 de abril de 2020.

Para o economista da Se-
rasa Experian, Luiz Rabi, o 

Já no fim de semana da Páscoa, 
de 2 a 4 deste mês, houve queda de 9,5%.

Vendas na semana de Páscoa 
crescem 1,9%, diz Serasa Experian
O Indicador da Serasa Experian de Atividade do Comércio – Páscoa mostra que as vendas nacionais no 
varejo físico cresceram 1,9% durante a semana santa, de 29 de março a 4 de abril
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de chocolate eram vendidos 
majoritariamente nos últi-
mos três dias anteriores ao 
domingo de Páscoa, desta 
vez a maioria dos produtos 
típicos foi comercializada 
com maior antecedência.

Segundo o presidente 
da Associação Gaúcha de 
Supermercados (Agas), 
Antônio Cesa Longo, os 
estabelecimentos de Porto 
Alegre contabilizaram que-
da de até 5% nesta Páscoa. 
Produtos mais baratos e 
com menor valor foram as 
principais alternativas da 
população como aponta 
Cesa Longo. “Em lugar do 
ovo de chocolate grande, o 
consumidor adquiriu três ou 
quatro caixas de bombons ou 
pequenos ovos, presentean-
do pessoas importantes do 
seu convívio”, disse (ABr).

agravamento da pandemia e 
as medidas de distanciamen-
to social em muitas cidades 
impactaram o índice. “As 
pessoas precisaram se ade-
quar para fazer as compras, 
uma vez que os comércios 
que ainda seguem abertos 
funcionaram em horários 

reduzidos. Isso fez com que 
os consumidores se progra-
massem melhor durante a 
semana e não realizassem 
compras de última hora, o 
que acabou se refletindo nos 
dados das vendas”, disse.

Diferente de outros anos, 
em que os estoques de ovos 

O Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica 
(Cade) tem em andamento 
onze investigações de infra-
ções à ordem econômica no 
mercado de combustíveis.

Boa parte dos processos 
diz respeito à atuação 
de sindicatos no sentido 
de “induzir uma conduta 
comercial por parte dos 
seus associados”, disse o 
presidente do Cade, Ale-
xandre Barreto em audi-
ência pública na Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado.

Segundo o Cade, desde 
2013, foram julgados 28 
processos sobre o assunto, 
que abrangeram 17 unida-
des da Federação. As multas 
aplicadas somam R$ 495 
milhões em condenações 
por condutas diversas como 
formação de cartel entre 
postos de combustíveis; 
tabelamento de preços pra-
ticados por sindicatos; in-

IBGE suspende provas 
para recenseadores 
do Censo 2021

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
decidiu suspender as provas do 
processo seletivo para recen-
seadores e agentes censitários 
que vão trabalhar no Censo 
2021. De acordo com o insti-
tuto, portanto, as provas não 
serão mais realizadas nas datas 
programadas no edital (18 e 25 
de abril).

A decisão de suspender as 
provas foi tomada, segundo o 
IBGE, devido ao corte de 96% 
dos recursos previstos no Or-
çamento Geral da União para 
a realização do Censo Demo-
gráfico, previsto para este ano.

O IBGE destacou, no entanto, 
que o processo seletivo não 
foi cancelado e informou que 
avaliará, junto com o Cebraspe, 
empresa organizadora do con-
curso, um novo planejamento 
para aplicação das provas, a 
“depender de um posiciona-
mento do Ministério da Eco-
nomia acerca do orçamento do 
Censo Demográfico”.

O concurso para trabalhado-
res do Censo 2021 oferece cerca 
de 17 mil vagas para agentes 
censitários e 182 mil vagas para 
recenseadores (ABr).

Cade investiga tabelamento de 
preço de combustíveis

dução de conduta comercial 
uniforme, que ocorre quando 
sindicatos ou cooperativas 
indicam aos associados qual 
o preço a ser adotado.

De acordo com o conselho, 
no setor de combustíveis, a 
tendência de homogeneiza-
ção de preços faz com que 
os valores praticados, pelo 
menos em uma mesma pra-
ça, sejam muito próximos.

“Uma coincidência de 
preços, um fenômeno que, 
em direito concorrencial, é 

conhecido como paralelis-
mo de preços, não significa 
necessariamente que esta-
mos tratando de um cartel, 
muito embora o mercado 
de revenda de combustí-
veis, principalmente, seja 
um mercado que, sim, de 
maneira regular, tem sido 
investigado pelo Cade. Nós 
temos diversos indícios de 
cartéis em investigações es-
pecíficas que foram condu-
zidas pelo Cade”, explicou 
Barreto (ABr).

Conselho 
analisa 

atualmente 
11 casos 
suspeitos 

de infração 
no setor.
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Inovação é o mantra 
da Educação

Sem inovação não há 
esperança de chegar 
em lugar algum

Existe algo mais ino-
vador e criativo do 
que a natureza? Não, 

a natureza é um grande 
sistema de inovação. E 
quando falamos em siste-
ma, nos referimos a um 
conjunto de elementos in-
terdependentes que geram 
algo unificado. Sabemos 
que as espécies só podem 
sobreviver se forem ca-
pazes de responder a um 
problema, implantando 
estratégias adaptativas. 
Ou seja, é basicamente a 
teoria da biologia evolutiva 
de Charles Darwin.

A inovação não está ape-
nas no criar, mas também 
no se adaptar aos diferentes 
cenários. E isso a natureza 
faz de forma perfeita. Os 
ecossistemas são redes for-
madas por redes menores, 
que geram trocas e todas 
estão interligadas. Quando 
se altera uma conexão, o 
efeito cascata gera uma 
alteração imensa. É aí que 
percebemos que aquele 
pequeno elemento, aparen-
temente irrelevante, pode 
gerar grande impacto.

Inovação é uma oportuni-
dade de resolver problemas 
técnicos ou complexos. 
Isso é basicamente o que a 
natureza faz todos os dias. 
Como exemplo, podemos 
observar o lírio do brejo que 
é nativo da Ásia, foi introdu-
zido no Brasil como planta 
ornamental, e rapidamente 
difundido pelo país inteiro, 
especialmente nas regiões 
Sul e Sudeste. Com grande 
capacidade de resistên-
cia, a planta se adapta 
facilmente às margens de 
lagos e espelhos d’água. O 
lírio-do-brejo pode, além 
de invadir canais e riachos 
e entupir as tubulações de 
hidrelétricas, causar outros 
problemas.

Ele foi introduzido pro-
positalmente, sendo uma 
espécie que brota facilmen-
te e tem grande capacidade 
de resistência. Por não con-
viver com outras espécies, 
a planta expulsa as plantas 
nativas de seu habitat, sen-
do um problema bem grave, 
especialmente nas regiões 
de floresta atlântica. 

Outro fator que faz com 
que a natureza seja extre-
mamente inovadora é a 
resiliência. A capacidade 
de se recuperar de adver-
sidades e mudanças no 
ambiente, sem ser alterada 
de maneira substancial e 
continuar se desenvolven-
do no futuro. Aplicado ao 
design de serviços ou de 
novos produtos, se uma 
solução não for resiliente 
suficiente ao ponto de pas-

sar por pequenas adversi-
dades (fluxos de mercado, 
por exemplo), a inovação 
de nada adianta.

Agora que você já en-
tendeu a natureza, como 
isso se aplica ao cenário da 
Educação?

Devemos integrar as 
áreas do conhecimento e 
assim garantir a aprendi-
zagem. Vejamos: em qual 
bacia hidrográfica se situa 
sua escola? Qual o relevo 
em que ela se encontra? 
Qual a história do bairro e 
desse território? Você sabe 
qual a praça mais próxima à 
escola? Que tal olhar no seu 
território as possibilidades 
educativas e de interação 
com a natureza do bairro? 
Muito mais do que uma 
fonte de aprendizado, olhar 
para o território da escola é 
um exercício de cidadania 
na prática!

Em escolas que usam a 
natureza como sala de aula, 
há comprovadamente uma 
melhora no desempenho 
dos alunos. Além disso, eles 
tendem a ser mais criativos, 
concentrados, autônomos 
e com maior imunidade a 
doenças (Objetivo 4) dos 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), 
um apelo universal da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU) à ação para acabar 
com a pobreza, proteger 
o planeta e assegurar que 
todas as pessoas tenham 
paz e prosperidade.

A natureza é democrática 
e inclusiva, dialoga e acolhe 
pessoas de todas as idades, 
sem distinção de gênero ou 
poder aquisitivo (Objetivo 
5) da ODS. Diante da rea-
lidade da concentração da 
população em cidades, a 
Criança e Natureza inter-
cede para que ofereçam 
mais áreas verdes e natu-
reza (Objetivo 11) da ODS. 
Sabemos que as crianças 
são as futuras guardiãs 
do planeta e, ao criarem 
vínculo afetivo com os 
ambientes naturais, serão 
mais propensas a preservar 
a natureza quando adultas 
(Objetivos 6, 14 15, 16 e 
17) da ODS.

O que você pode fazer?
A Constituição Federal, 

em seu artigo 227, determi-
na que é dever da família, 
da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, 
sua proteção integral e seus 
interesses. Muito pode ser 
feito por todos – famílias, 
educadores, profissionais 
de saúde, ambientalistas 
e gestores públicos – para 
promover uma infância rica 
em natureza. 

Faça! Inove! Crie! Ouse!

(*) É Diretor Geral do Colégio Marista 
Arquidiocesano, localizado 

em São Paulo (SP).

Carlos Dorlass (*)
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O empresário Gérlio Figueiredo conta como a pandemia 
levou empreendedores a investir melhor nas redes sociais 
e a importância disso no mercado.

Em meio à crise econômica causada pela pandemia da 
Covid-19, muitos negócios foram fechados nesse período 
e a insegurança para micro e pequenos empresários é 
grande, mas muitos já entendem que não basta apenas 
“vender pela internet”, ou por aplicativos para tentar re-
duzir os prejuízos. A cada dia, tem se percebido que no 
e-commerce o mundo digital exige uma maior atenção ao 
cliente que está do outro lado da tela.

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), cerca de 75 mil es-
tabelecimentos comerciais fecharam as portas em todo o 
país desde março do ano passado. Mas alguns empresários 
também viram seus negócios crescerem durante a crise 
porque adotaram estratégias diferentes no mundo do 
comércio digital. 

Para o multiempresário Gérlio Soares Figueiredo, que já 
tem vasta experiência em diferentes nichos de mercado, 
como transportes, construção civil, pecuária, factoring, 
indústria de vestuário e entretenimento ressalta que o e-
commerce não é mais apenas uma tendência de mercado 
e sim uma realidade necessária:

“Com as redes sociais, é possível alcançar mais pessoas 
com um custo bem menor. É possível usar o WhatsApp 
por exemplo como um canal de atendimento e o Instagram 
como vitrine de seus produtos. Mas essas são apenas fer-
ramentas, o empresário tem que saber ficar visível para o 
cliente de maneira inteligente”, explica.  

Entrar no mercado do meio digital e obter sucesso, 
também é possível para micro e pequenos empresários 
mesmo disputando consumidores de grandes marcas e 

Entre as mudanças que 
a pandemia trouxe 
para os hábitos dos 

consumidores está o grande 
crescimento do delivery. 
Só nos primeiros cem dias 
de isolamento social, mais 
de 16,5 milhões de pesso-
as começaram a utilizar o 
serviço, enquanto outras 
46 milhões aumentaram a 
sua frequência, de acordo 
com o Instituto Locomotiva. 
Para adaptar os negócios a 
esse novo cenário, muitos 
vendedores decidiram ado-
tar plataformas próprias de 
delivery como alternativa 
para escapar dos custos dos 
tradicionais marketplaces de 
entregas.

Foi o caso do Wine-Thru, 
delivery de vinhos e espu-
mantes de Florianópolis 
(SC). “Lançamos as vendas 
só em um grande market-
place popular, mas quando 
fomos fechar o financeiro 
percebemos que seria invi-
ável mantê-lo como única 
opção, já que o lucro acaba 
ficando muito baixo com a 
cobrança de taxas”, explica 
a idealizadora do negócio, 
Juliana Galliano, que passou 
a utilizar o aplicativo Kyte, 
que oferece recursos de 
vendas e gestão pelo celu-
lar, como delivery próprio. 
”O app tem uma versão de 
custo baixo e uma gratuita, 
então conseguimos aumen-
tar nosso ganho pagando só 
os motoboys”, reforça. 

Em geral, espaços próprios 
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Delivery próprio cresce frente 
aos altos custos de marketplaces
Alternativa a grandes apps de delivery, plataformas próprias custam menos e ajudam na fidelização 
de clientes

“Percebemos que podíamos 
ajudar pequenos comércios 
de todo o mundo a passar por 
esse momento de mudança”, 
reforça Hernandez. O app 
tem no segmento de alimen-
tos e bebidas a maior parte 
de seus clientes - 24,3% dos 
25 mil usuários espalhados 
por 143 países do mundo.

Plataformas próprias tam-
bém ajudam na fidelização 
de clientes

Além de custos maiores, os 
aplicativos de marketplace 
também têm a desvantagem 
de não permitir o acesso à 
base de clientes do delivery. 
Para contatar o consumidor, 
no caso de um problema com 
o pedido, por exemplo, é 
preciso passar pela central 
de atendimento.

“Com uma plataforma pró-
pria, o vendedor consegue 
falar diretamente com seus 
clientes,  acompanhar seus 
hábitos de consumo e criar 
promoções e ofertas espe-
ciais, o que aumenta muito 
as chances de fidelização”, 
explica o CEO da Kyte. “No 
marketplace, o cliente é do 
marketplace, enquanto no 
app da Kyte, o cliente é do 
comércio”, complementa.

Dependendo da plata-
forma escolhida, ainda é 
possível reunir toda a gestão 
do negócio em um só lugar, 
mesmo que as vendas tam-
bém aconteçam por outros 
canais, como telefone, redes 
sociais ou até mesmo em 
espaço físico.

têm um custo fixo mensal, 
enquanto marketplaces 
cobram uma comissão que 
varia de 10 a 30% sobre as 
vendas, além de eventuais 
mensalidades, diminuindo 
significativamente a margem 
de lucro dos estabelecimen-
tos. 

“Pela questão da visi-
bilidade, sabemos que é 
interessante estar presente 
nos marketplaces. Mas, ao 
ter uma plataforma própria, 
esses vendedores podem 
atrair seus clientes para o 
espaço em uma nova com-
pra. Uma dica para isso é 
incluir o endereço do seu 
cardápio virtual no recibo 
ou fazer uma anotação no 
pacote da entrega que vai 
pelo marketplace ”, comenta 
Guilherme Hernandez, CEO 
da startup Kyte.

Essa foi justamente a es-
tratégia adotada pela Danie-

le Eleotério, CEO da Bolos 
di Dani, do Rio de Janeiro 
(RJ). Ela conta que oferece 
um desconto aos clientes 
que vêm do marketplace se 
a próxima compra for feita 
pelo aplicativo próprio. “O 
marketplace cobra uma 
taxa alta, porém ele divulga 
o meu negócio. Então eu 
pago esse preço para atrair 
clientes, como em uma praça 
de alimentação. Mas a ideia é 
não ficar refém e ter um app 
próprio para que eu traga 
esse cliente para mim. Dessa 
forma meu lucro é maior”, 
comenta Daniele.

O app de vendas e gestão 
da Kyte tem uma versão 
gratuita e uma PRO, que 
no Brasil custa R$ 19,90 
por mês. A possibilidade de 
pedidos online, por exemplo, 
fazia parte do plano pago, 
mas foi liberada para todos 
os usuários com a pandemia. 

A pandemia trouxe para os hábitos dos consumidores está o 
grande crescimento do delivery.

Você sabia que o e-commerce é mais 
do que uma simples venda online?

vários concorrentes ao redor e um dos maiores desafios 
dos empresários no e-commerce é entender os desejos 
dos clientes e para Gel Figueiredo as mudanças no rela-
cionamento com o cliente têm sido o ponto chave para 
alavancar as vendas.

“É preciso entender que mudanças terão que ser realiza-
das e conseguir atender as necessidades de quem procura 
um produto ou serviço de venda é importante no mundo 
do e-commerce e hoje o objetivo é mais do que garantir 
novas vendas, e sim fidelizar os compradores.” ressalta.

A inovação no modo de vender e conquistar clientes 
requer muito mais do que apenas se arriscar em um novo 
meio como o e-commerce. Para isso, é preciso usar técnicas 
fundamentais do marketing de relacionamento para assim 
gerar uma relação de confiança com os clientes.
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Tem se percebido que no e-commerce o mundo digital exige 
uma maior atenção ao cliente que está do outro lado da tela.

André Cilurzo (*) e Maurício Fiss (**)

Recentemente, fomos surpreendi-
dos com o anúncio das mudanças nos 
termos de privacidade do WhatsApp. 

Após uma repercussão negativa 
sobre essa nova política, o aplicativo 
de mensagens instantâneas prorro-
gou o prazo para que seus atuais 
usuários concordem com as novas 
regras. Esse tempo traz fôlego para 
a empresa esclarecer quais são essas 
alterações e como as informações são 
compartilhadas com seu proprietário 
- o Facebook. 

Com isso, os dois bilhões de 
pessoas que utilizam a plataforma 
podem compreender que tais mu-
danças realizadas não impactam 
na sua privacidade. As informações 

coletadas e compartilhadas com o 
Facebook são para a utilização e o 
aperfeiçoamento do WhatsApp, tais 
como tipo de aparelho, acesso via Wi-
Fi ou 4G, frequência de uso, tempo 
de interação com outros usuários, 
formato de mensagem (texto ou 
voz), entre outros. 

As correspondências pessoais 
continuam sem acesso e sem possi-
bilidade de compartilhamento com 
outras plataformas, mesmo porque 
essas informações possuem cripto-
grafia end-to-end, o que significa 
que, ao serem enviadas do remetente 
ao destinatário, trafegam totalmente 
criptografadas entre os servidores, 
limitando acesso à leitura por ter-
ceiros, conforme esclarecimento da 
empresa WhatsApp. 

Em contrapartida, os dados de 
transação e pagamento, cookies e 
localização podem ser compartilha-
dos com o Facebook, dependendo 
das permissões que o usuário tenha 
concedido ao WhatsApp. De acordo 
com sua política, as informações co-
letadas e sua finalidade de utilização 
não violam nenhum dos princípios 
relacionados à proteção de dados, 
inclusive os definidos pela LGPD. 

Entretanto, algumas informações, 
como o número do aparelho e o 
endereço do IP, apesar de não ar-
mazenadas ou compartilhadas com o 
Facebook, permitem a identificação 
do usuário e, mais, se forem utilizadas 
para outros fins além de aperfeiçoa-
mento da plataforma, categorizaria 
como uma violação à LGPD. 

Vale ressaltar que o WhatsApp 
está aumentando seu mercado de 
uso para transações com empresas. 
Sendo assim, essa atualização das 
políticas têm o objetivo de alertar os 
usuários de que, em breve, outras 
instituições utilizarão servidores 
de propriedade do Facebook para 
armazenar mensagens com os con-
sumidores. 

Porém, a falha na comunicação e 
no entendimento sobre essas novas 
regras de segurança acabaram su-
cedendo na perda de usuários, que 
migraram para outras plataformas 
de mensagens instantâneas, como 
a Signal, o Telegram e o Microsoft 
Kaizala. Entretanto, é importante co-
mentar que alguns desses aplicativos 
que tiveram incremento no número 

de downloads possuem um nível de 
segurança e privacidade menor que 
o próprio WhatsApp, segundo a Ele-
tronic Frontier Foundation. 

Em suma, o risco de acesso às 
mensagens de usuários pelo Whats-
App é baixo e, independente dessas 
mudanças nas políticas, as conversas 
entre as pessoas e os grupos continu-
am protegidas. Ou seja, o receio dos 
usuários é válido e está alinhado com 
as novas exigências por privacidade 
e proteção de dados, mas, neste caso 
específico, o gargalo esteve apenas 
na comunicação, e não na segurança. 

(*) - Especialista em LGPD e 
diretor associado de Data Privacy;

(**) - Diretor executivo de inovação e 
Transformação, ambos da ICTS Protiviti.

Dúvidas sobre as novas regras de segurança no WhatsApp: o que elas significam?



Para as startups, cada 
minuto importa

Liderar uma “startup 
que deu certo”, 
expressão que ouvi por 
diversas vezes ao longo 
da minha jornada, 
é um exercício de 
autodisciplina 
constante

O que garante o suces-
so de uma Startup? 
Não são raras as 

vezes que nossos clientes 
empreendedores e até in-
vestidores me abordam com 
essa pergunta, acredito que 
motivados pela revolução 
digital que está acontecendo 
por meio de novas soluções 
tecnológicas e a aceleração 
dos processos. Prefiro pen-
sar que não existe garantia 
- fórmula pronta para o 
sucesso. 

São as decisões, dia após 
dia, e a forma como a gente 
se ajusta aos obstáculos en-
contrados pelo caminho que 
mantém a empresa no trilho 
do sucesso. Isso porque é 
esperado que uma startup 
esteja sempre pensando 
no longo prazo, mas com 
a quantidade de inovações 
tecnológicas, avanços regu-
latórios e as próprias adap-
tações de comportamento 
dos clientes, me parece que 
o grande desafio da maioria 
delas é sobreviver em curto 
prazo. Nesse sentido, a pan-
demia nos trouxe uma série 
de aprendizados. 

Em conversas com outros 
fundadores de startups, 
tenho notado uma percep-
ção crescente de que ges-
tão estratégica tradicional, 
como a literatura costuma 
abordar, simplesmente não 
se aplica em alguns casos; 
em vez de modelos estraté-
gicos prontos, a tomada de 
decisão tem sido norteada 
principalmente pelo respei-
to aos valores corporativos, 
com pitadas de criatividade, 
para encontrar soluções 
simples que estimulem o 
engajamento e a empatia. 
Isso sim gera valor! 

Um aprendizado que fica 
pra mim nesse momento é 
que #CadaMinutoImporta: 
de um lado, ter controles 
financeiros e operacionais 
em tempo real ajuda a medir 
os impactos imediatos da 
crise no negócio; do outro, 
passar a visão institucional 
transparente e atualizada 
com uma comunicação 
rápida e clara para todos 
os colaboradores e clientes 
gera maior engajamento. 

Liderar uma “startup que 
deu certo”, expressão que 

ouvi por diversas vezes ao 
longo da minha jornada, é 
um exercício de autodisci-
plina constante: descobrir 
seu propósito, encontrar 
a real necessidade dos 
clientes e desenvolver um 
produto vencedor é o que 
define quem é empreende-
dor de verdade; mas isso é 
só o começo. 

É preciso definir objetivos 
claros, implementar uma 
cultura de execução - pes-
soalmente, não gosto do 
termo comum “cultura do 
erro”, porque entendo que 
o erro é parte do caminho, 
não o objetivo da cultura - e, 
claro, construir um ecossis-
tema integrado de pessoas 
e tecnologia, que permita 
a evolução consistente da 
empresa. 

Contudo, em um momento 
de crise como esse em que 
vivemos, todo esse discurso 
é colocado à prova. O im-
pacto não foi o mesmo para 
todos os negócios; muitas 
companhias, inclusive, ti-
veram a oportunidade de 
crescer mais rapidamente 
durante esse período. A ne-
cessidade de pensar, mudar 
e agir de forma rápida foi a 
mesma para grande parte 
dos negócios brasileiros. 
Independente do porte da 
companhia, momentos de 
adversidade levam todo 
mundo a concluir que cada 
minuto importa. 

É preciso aprender a errar 
rápido, absorver os aprendi-
zados e mudar o percurso 
de maneira acelerada para 
manter a empresa viva e 
saudável. Não é sobre ter 
um plano bem definido, é 
sobre ter uma visão clara e 
a capacidade de se adaptar 
para trabalhar e pensar 
em novas soluções dentro 
de um cenário caótico. É 
sempre muito inspirador 
pensar nas transformações 
que nossa startup está pro-
movendo em longo prazo, 
mas quantas colocam em 
prática a ideia de que cada 
minuto importa? Como po-
demos gerar valor no futuro 
se não houver futuro para a 
startup? 

Por isso, reforço a percep-
ção de que focar no longo 
prazo é, sim, importante, 
mas para fundadores e em-
preendedores de plantão 
esquecer da execução em 
curto prazo pode custar a 
sobrevivência da própria 
startup. 

(*) - Engenheiro, mestre e doutor em 
engenharia de produção pela Poli/

USP, é fundador e CEO da Listo, 
fintech que tem o propósito de 

promover a autonomia financeira de 
pequenos e médios empreendedores.

Olavo Cabral Netto (*)

3043-4171
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016896-24.2016.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito 
da 5ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a OKAY Transportes Ltda, CNPJ 10.427.650/0001-71, que lhe foi proposta uma 
ação Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 10.511,66 (01/11/2016), referente as faturas de nº 236725254, com 
vencimento em 20/06/2016, e fatura de nº 240355935, com vencimento em 20/07/2016, vencidas e 
não pagas, devidamente atualizada. Encontrando-se a ré 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 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da dívida e o 
pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa, em conformidade com o 
artigo 701, caput, do CPC. A ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo, nos termos do artigo 701, § 1º, do CPC. A inércia da parte ré conduzirá à 
constituição, de pleno direito, de título executivo judicial, autorizando a execução, nos termos do 
artigo 701, §2º, do CPC, sendo que, para essa hipótese, os honorários serão fixados em dez por 
centro do valor do débito. Sem prejuízo, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 
de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor embargos, nos próprios autos, em conformidade 
com o artigo 702, caput, CPC. Não sendo efetuado o pagamento ou opostos os embargos, a ré será 
considerada 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 1052328-54. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Longobardi 
Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Outlet Nutrition Ltda - ME, pessoa jurídica de direito 
privado inscrita no CNPJ sob o nº 13.556.180/0001-34, que lhes foi proposta ação de Monitória 
requerida por G.A. Brasil Representação Eireli, objetivando o recebimento da quantia de R$ 
9.790,74, referente aos cheques de Números 000335, 000178 e 000180, vencidos e não pagos. 
Considerando que o requerente encontra-se em lugar ignorado, fica, por meio do presente edital, 
citado para os termos e atos da ação proposta ficando advertido de que terão o prazo de 15 dias, 
após o prazo de 20 dias, para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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 20 dias. Proc.1005091-22.2020.8.26.0562. O Dr. José Wilson Gonçalves, 
Juiz de Direito da 5ºVC do Foro da Comarca de Santos S/P. Faz Saber a Leandro de Farias Campos 
brasileira, solteiro, comerciante, RG Nº 45.984.496-9 , CPF/MF Nº 365.919.858-75, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 1.988,35, 
referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 07, da Quadra EA, do Loteamento 
Thermas de santa bárbara Gleba I (atualmente denominado Santa Bárbara Resort Residence l). 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido 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.  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº0000245-52.2021.8.26.0300 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Jardinópolis, Estado de SP, Dr(a).Joice Sofiati Salgado, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Adriano Justino Rosa, Bras, CPF 110.573.818-37, com endereço à Rua Dr. 
Damásio Valejo Vasques, 355, Guanabara,CEP17400-000, Garça-SP que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Centro de Gestão de Meios de Pagamentos 
S.A nos termos da r. Decisão de teor seguinte: "para que, no prazo de 15 dias úteis(CPC, artigo 
219,“caput”), realize o adimplemento voluntário da obrigação no importe de R$ 17.027,39 
(dezessete mil e vinte e sete reais e trinta e nove centavos) - conforme demonstrativo discriminado e 
atualizado apresentado pelo(a) credor(a) - acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo 
de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado, de 10% (dez por cento), 
que serão agregados ao valor do débito principal, para todos os efeitos legais, (CPC, artigo 85, § 1º 
e § 13)tudo na forma do art. 523, § 1º,do CPC. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido 
o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, inde 
pendentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, 
observando-se que “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo” 
(CPC,art. 218,§ 4º). Não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, e havendo nos autos 
requerimento da (s) parte (s) exequente (s) para o respectivo cumprimento coativo, defiro desde logo 
a realização de penhora de ativos financeiros via Bacenjud".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 *, 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 0014100-53. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o). Francisco Mello Sardinha, CPF Nº 098.060.168-15 e seu cônjuge Edmea 
Apparecida Moretto Sardinha, RG Nº 8.243.782-8, CPF Nº 134.234.378-63, e terceiros interessados 
expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da 
ação de Cumprimento de Sentença que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
Encontrando-se os executados em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação, por 
edital, da penhora que recaiu sobre o lote 09 da quadra CR do empreendimento Terras de Santa 
Cristina – Gleba IV, registrado sob a matrícula Nº 38.855 do Cartório de Registro e Anexos da 
Comarca de Avaré/SP,” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Francisco Mello 
Sardinha, CPF Nº 098.060.168-15. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) 
depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do 
descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos 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 1044450-51.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 34ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) J.Graça Construtora Ltda, CNPJ 43.015.858/0001-32, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliário 
Ltda, objetivando o recebimento de R$ 3.376,47, referente a taxa de conservação do lote 14, da 
Quadra NR, do Empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba II. 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 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 Intimação Prazo de 20 dias.Processo Nº 0040739-11.2020.8.26.0100 O(A)MM. Juiz(a) de 
Direito da 31ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr (a). Mariana de Souza Neves Salinas, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Paulo Lopes dos Santos, CPF Nº 261.466.608-41, que nos autos de 
cumprimento de Sentença ajuizado por União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pag. do valor de R$ 11.902,77, que deverá ser devidamente atualizado até 
a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, 
no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004662-34. 2020.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz 
Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Vivian Labres Lliso, Brasileira,RG 273060934 
CPF 327.786.658-03, com endereço à Rua Gastão do Rego Monteiro, 62, Jardim Bonfiglioli, CEP 
05594-030 - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por 
Nome da Parte Ativa Selecionada << Informação indisponível >>. 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$ 12.135,33, 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 30 dias. Processo Nº 0008137-36.2020.8.26.0562 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Santos, Estado de SP, Dr(a). Frederico dos Santos Messias, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber que perante esse juízo processam-se os autos do Incidente de Desconsidera 
ção por Personalidade Jurídica Nº Proc. 0008137-36.2020.8.26.0562, movido por CGMP  Centro de 
Gestão de Meios de Pagamentos S/A, tendo por objetivo o redirecionamento da execução contra a 
pessoa de seu sócio, em razão das evidências de que o patrimônio social se confunde com o 
patrimônio do sócio a exequente requer a declaração da desconsideração da personalidade jurídica 
da executada para que os efeitos de relação de crédito da exequente para com a executada sejam 
estendidos aos bens particulares do sócio. Não sendo possível a citação de Maicon de Freitas , 
CPF/ME Nº 899.415.009-91, e Shirlaine do Carmo Freitas, CPF Nº 030.466.029-95 (sócios da 
empresa M F Transportes e Logistica  Ltda. Tendo em vista o esgotamento dos meios de 
localização, por estarem em lugar ignorado, expediu-se o presente edital de Citação com prazo de 
30 dias, findo o qual, inicia-se o prazo de 15 dias para manifestar e requerer provas cabíveis, 
consoante ao artigo 135 do CPC. E, para que cheque ao conhecimento de todos, o edital será 
publicado e afixado na forma da lei. Santos 22 de Março de 2021. Nada Mais.  

Ativo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  8.368.671,44 8.773.210,15
Caixa e Equivalentes a Caixa  442.820,59 840.535,05
Clientes  - 4.120,80
Imóveis à Venda  7.925.166,91 7.925.166,91
Adiantamento a Empregados  - 73,14
Tributos a Recuperar  683,94 3.314,25
Não Circulante  35.817.780,11 23.820.213,02
Créditos com Pessoas Ligadas  12.627.332,22 -
Créditos a Receber  592.104,00 592.104,00
Depósitos e Cauções  238.731,30 271.544,91
Investimentos  384.319,69 384.319,69
Imobilizado  21.975.292,90 22.572.244,42
Total do Ativo  44.186.451,55 32.593.423,17

Passivo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  1.925.917,92 633.503,22
Fornecedores  3.000,00 -
Obrigações Trabalhistas e Sociais  18.509,00 29.056,37
Obrigações Tributárias  1.511.873,07 4.446,85
Adiantamentos de Clientes  392.535,85 600.000,00
Não Circulante  28.600.904,75 23.568.390,33
Fornecedores  21.264.076,78 21.264.076,78
Créditos de Pessoas Ligadas  7.336.827,97 624.313,55
Adiantamento para Futuro 
 Aumento de Capital  - 1.680.000,00
Patrimônio Líquido  13.659.628,88 8.391.529,62
Capital Social  952.901,00 952.901,00
Reservas de Lucros  12.706.727,88 7.438.628,62
Total do Passivo  44.186.451,55 32.593.423,17

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro 2020
  2020/R$ 2019/R$
Receita Operacional Bruta
Vendas de Produtos e Arrendamentos  4.875,30 31.601,65
(-) Impostos s/Receitas  450,98 1.153,46
Receita Operacional Líquida  4.424,32 30.448,19
Despesas Administrativas  5.009.446,37 127.227,52
Impostos e Taxas  12.547,43 10.417,92
Prejuízo Operacional  (5.017.569,48) (107.197,25)
Resultado Financeiro  176.532,97 62.608,26
Outras Receitas  12.493.448,18 441,22
Lucro/Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  7.652.411,67 (44.147,77)
Imposto de Renda e Contribuição Social  2.384.312,41 16.634,28
Lucro/Prejuízo líquido do exercício  5.268.099,26 (60.782,05)
Lucro Líquido por Ação  0,007630

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades operacionais  2020/R$ 2019/R$
Prejuízo Líquido do exercício  5.268.099,26 (60.782,05)
Ajuste por:
Lucro Liquido Ajustado  5.268.099,26 (60.782,05)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  4.120,80 (3.115,70)
Tributos a Recuperar  2.630,31 (2.667,22)
Depósitos e Cauções  32.813,61 100.411,06
Outros Ativos  73,14 100,97
Aumento (Redução) das contas do passivo
Financiamentos  3.000,00 (9.581,01)
Obrigações Trabalhistas e Sociais  (10.547,37) 4.276,27
Obrigações Tributarias  (422,29) (12.443,04)
Imposto de Renda e Contribuição Social  1.507.848,51 939,23
Outros Passivos  (207.464,15) 600.000,00
Fluxo de Caixa das atividades operacionais  6.600.151,82 617.138,51
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução nos Empréstimos 
 e Adiantamentos  (12.627.332,22) -
Alienação de Imobilizado  596.951,52 31.705,27
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  (12.030.380,70) 31.705,27
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  5.032.514,42 (727.363,75)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  5.032.514,42 (727.363,75)
Fluxo de caixa do exercício  (397.714,46) (78.519,97)
Saldo no início do exercício  840.535,05 919.055,02
Saldo no final do exercício  442.820,59 840.535,05
Fluxo de caixa do exercício  (397.714,46) (78.519,97)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020

Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração do Resultado e os demais demonstrativos referente ao exercício 
encerrado em 31 de Dezembro de 2020. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 10 de Março de 2021.

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o CPC 
PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. 
2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósitos bancários (R$273,51 
em 2020 e R$648,84 em 2019) e aplicações financeiras (R$442.547,08 em 
2020 e R$839.886,21 em 2019). 3- Outros ativos e passivos circulantes e 
não circulante: São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos). 
4- Imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição (R$21.957.742,90 
em 2020 e R$22.8864.841,36 em 2019), menos a depreciação acumulada 
(R$ 225.000,00 em 2020 e R$292.596,94 em 2019). As depreciações foram 
calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legislação tributária. 

A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Reserva de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2018  952.901,00 7.308.830,47 190.580,20 8.452.311,67
Resultado do Exercício  - (60.782,05) - (60.782,05)
Em 31/12/2019  952.901,00 7.248.048,42 190.580,20 8.391.529,62
Resultado do Exercício  - 5.268.099,26 - 5.268.099,26
Em 31/12/2020  952.901,00 12.516.147,68 190.580,20 13.659.628,88

5- Outras receitas apurado em 2020, refere-se ao resultado na alienação de 
ativo imobilizado. 6- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado 
pelo regime de competência. 7- O Capital Social é de R$952.901,00 total-
mente integralizado e representado por 690.450.594 ações ordinárias sem 
valor nominal. 8- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados 
com base no lucro real.

AGROPECUÁRIA ORIENTE S/A - C.N.P.J. 54.828.736/0001-81

Combater a corrupção 
e criar programas 
que garantam maior 

transparência, ética e inte-
gridade em quaisquer seto-
res é um caminho coletivo, 
que envolve empresas - em 
suas iniciativas individuais e 
comunitárias - e o Governo, 
em papel de implantar leis 
e fiscalizar. Neste contexto, 
a implementação de com-
pliance ou programa de inte-
gridade é muito importante. 

Por se tratar de um con-
junto de normas que reduz 
a incidência de fraudes 
e desconformidades, que 
geram desvios de recursos, 
essa metodologia também 
diminui riscos de sanções le-
gais, perdas financeiras e de 
reputação que, em algumas 
empresas, pode ser irreversí-
vel, além de aumentar a qua-
lidade das decisões dentro 
da organização, reduzindo 
o custo operacional. 

Entendendo que o Brasil 
está em um momento de 
transição e maior cuida-
do com dados pessoais e 
empresariais (a partir da 
LGPD, Eduardo Tardelli, 
especialista em compliance 
e CEO da upLexis - empresa 
especializada em tecnologias 
para busca e estruturação 
de informações retiradas de 
grandes volumes de dados 
(big data) extraídos da in-
ternet e de outras bases de 
conhecimento - preparou 
um guia com sete passos 
fundamentais para quem 
deseja pôr em prática essa 
questão. Confira! 
 1) Entenda sua situ-

ação: De início, é 
recomendável realizar 
um levantamento de 
dados e informações 
sobre a situação atual 
da empresa, fazendo 
um diagnóstico dos 
pontos fortes e fracos 
a esse respeito. Para 
tanto, a gestão precisa 
levantar os dados que 
são importantes para 
o desenvolvimento 

Os sete passos para implantar 
um programa de integridade

Entendendo que o Brasil está em um momento de transição e maior cuidado com dados pessoais e 
empresariais (a partir da LGPD

te divulgados para 
o time por meio de 
e-mails, mensagens 
diretas, pastas com 
acesso remoto e uso de 
aplicativos faz-se ne-
cessário incluir ciclos 
periódicos de treina-
mentos dos programas 
de integridade para 
educação e atualização 
desse aspecto. Afinal, 
um melhor e maior 
comprometimento só 
serão possíveis com 
informações amplas 
e mudanças de com-
portamento, principal-
mente em períodos de 
crise. 

 6) Invista em tecnolo-
gias de apoio: Adqui-
ra plataformas otimiza-
doras de processos de 
bigdata e compliance 
para que as práticas 
dos programas de inte-
gridade se mantenham 
ágeis, otimizadas e as-
sertivas, maximizando 
os resultados positivos. 

 7) Monitore e avalie: 
Assim como qualquer 
projeto, em programas 
de integridade e com-
pliance é necessário 
estabelecer indicado-
res de performance 
para avaliar sua efe-
tividade. Depois da 
implantação, portan-
to, vale monitorar o 
desenvolvimento das 
ações para a identifi-
car processos falhos e 
erros na execução do 
plano. 

Depois disso, a periodici-
dade das reavaliações pode 
diminuir para trimestral-
mente, por exemplo, mas 
sendo acompanhado de 
perto por um profissional es-
pecializado, tendo em mente 
que quanto mais rápido erros 
forem identificados, mais 
rápido serão definidos novos 
meios de correção. - Fonte 
e mais informações: (https://
uplexis.com.br/).
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do programa de inte-
gridade, que incluem 
histórico de crimes 
(fraude, corrupção, 
lavagem de dinheiro, 
por exemplo). 

  Também, cadastro dos 
principais fornecedo-
res e clientes; cadeia 
de relacionamentos 
comerciais; ocorrên-
cias e processos (por 
exemplo, empresas e 
colaboradores); aqui-
sição de insumos e ma-
téria prima; e as áreas 
expostas ao risco. 

 2) Desenvolva um có-
digo de ética e con-
duta: A adoção de po-
líticas anticorrupção 
e o desenvolvimento 
de um programa de 
integridade bem defi-
nido incluem normas 
direcionadas à ética e 
conduta dos colabora-
dores da empresa em 
todas as áreas (RH, 
contabilidade, gestão, 
fornecedores etc.), 
que estabeleçam re-
gras e punições para 
atos ilegais e maus 
comportamentos. 

  Entendendo que cada 
empresa possui suas 
particularidades, bem 
como, cada programa 
de integridade possuirá 
as suas, por isso, sele-
cione os indicadores 
que são essenciais para 
a análise e tomada de 
decisão de seu negócio. 

 3) Implemente o pro-
grama: Iniciar um pla-
no sem as devidas di-
retrizes pode ser uma 
tarefa extremamente 
complicada, além de 
não garantir que se 
atinja o objetivo final. 
Para evitar erros de 
execução, certifique-
se que o seu plano de 
implementação inclua 
os riscos específicos 
da organização, as 
exigências legais e ad-
ministrativas; normas 
e políticas bem defini-
das; um Programa an-
ticorrupção; identifica-
ção dos departamentos 
vulneráveis, além de 
canais de comunicação 
devidamente abertos e 
disponíveis. 

 4) Conscientize a ges-
tão: Para conseguir 
desenvolver um pro-
jeto dentro de uma 
empresa, precisamos 
mostrar aos gestores e 
diretores os benefícios 
que serão proporcio-
nados para a empresa. 
Dessa forma, conquis-
tar a confiança e o 
comprometimento da 
alta gestão, é uma eta-
pa fundamental para a 
aplicação de um pro-
grama de integridade 
com sucesso. Afinal, o 
exemplo precisa partir 
do alto da pirâmide. 

 5) Envolva a equipe: 
Depois de amplamen-

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua agência 
de confiança, ou ligue para
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Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 07 de abril de 20216

Orientações como essas fazem parte do apoio do Sebrae 
para as micro e pequenas empresas que estão começando 
a pensar na internacionalização até as que já exportam, 

mas querem ampliar sua presença no exterior. E por que razão 
o Sebrae como instituição que cuida desse nicho de negócios 
está envolvido numa pauta como essa? A resposta é que a pos-
sibilidade de chegada ao mercado internacional já é por si só um 
fator de aumento de competitividade, para os empreendimentos 
e consequentemente para o país, ainda que nem todos cheguem 
efetivamente a exportar. 

Quando a pequena empresa envereda por esse caminho precisa 
repensar toda sua estrutura interna e, ao rever seu modelo de 
negócio, assegura um salto em sua gestão. “Ao olhar para dentro, 
surge nas empresas o desejo de resolver os pontos de falha, an-
tes mesmo de levar adiante a ideia da exportação, que originou 
a arrumação da casa. E, se nessa caminhada a comercialização 
para o mercado internacional não se concretizar, os ganhos já 
poderão ser vistos”, diz Gustavo Reis, analista de competitividade 
do Sebrae.

Mas, após esse repensar para o mercado doméstico, para 
aqueles que pretendem seguir adiante ele cita diversos pontos 
de adequação, com destaque para o fator equipe, lembrando 
que é preciso ter pessoas que conheçam o mercado em questão, 
que falem a língua local, que tratem dos trâmites aduaneiros e 
logísticos, sem falar do câmbio e da possível necessidade de 
adaptação do processo produtivo. 

“Para um plano de mercado no Brasil, de um estado para 
outro o investimento é em Real. Quando falamos em mercados 
internacionais, por exemplo, Alemanha, ter uma pessoa que 
conheça esse mercado o investimento ocorrerá, em Euro. Tem 
que ter gente capacitada para fazer isso”. Mas além do fomento 
à competitividade, o incentivo do Sebrae nessa pauta se baseia 
em um outro aspecto, que é o baixíssimo valor agregado às ati-
vidades de exportação de micro e pequenas empresas no Brasil. 

Dados do DataSebrae (https://datasebrae.com.br/comercioex-
terior/) mostram que, das quase 22 mil empresas que exportam 
no país, 41% são pequenos negócios, o que, num olhar pouco 

Quais são as chances de um típico produto brasileiro como pão de queijo, café e molhos fazer sucesso fora do país? Não importa o 
tamanho do negócio, o certo é que para exportar qualquer um desses produtos, é preciso pensar em vários detalhes, desde 

o formato da embalagem (nos Estados Unidos e Europa, por exemplo, os produtos são expostos na vertical), 
além de aspectos como transporte, adaptação à legislação local, entre outros.   

Foto de cottonbro no Pexels

por quase 20 milhões de empresas, onde 99% são pequenas, 
sendo que só 8 mil exportam. É um desafio mudar esse quadro”.

“Claro que o Sebrae não tem 100% dessa expertise e, por isso, 
além de todo esse ferramental de capacitação, nós lançamos mão 
de parceiros de peso, como a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) e a Apex-Brasil”, pondera Gustavo. Ele fala ainda que uma 
outra frente vem sendo formada com a Confederação Nacional das 
Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais 
(Conampe), justamente pelo entendimento de que o comércio 
internacional é possível para qualquer tipo de empresa. 

“Hoje, trabalhamos basicamente para desmistificar temas re-
lacionados ao comercio exterior”, completa, e traz na ponta da 
língua três pontos básicos do que chama de script para quem 
almeja a internacionalização: 

1Cultura da exportação: desmistificar que para começar a 
exportar é necessário que a empresa alcance o mercado do bair-
ro, depois da cidade e assim sucessivamente. É possível vender 
produtos para outros países independentemente do tamanho ou 
da capilaridade da empresa e até mesmo criar negócios com foco 
exclusivo no mercado internacional. É a desmistificação citada 
por ele mais acima.

2Planejamento: preparar o negócio para alcançar a capa-
cidade de levar o produto do ponto A para o ponto B, levando 
em conta todas as peculiaridades envolvidas. Não adianta achar 
que é possível exportar de uma hora para outra ou que o produto 
que faz sucesso aqui vai automaticamente fazer sucesso lá fora. 
Existe um processo, de médio a longo prazo, e buscar entidades 
de apoio, como o Sebrae, pode fazer toda a diferença.

3Entender qual é a maturidade do negócio para lidar com 
o mercado internacional: ter consciência do próprio produto e 
processos para, aí, então, ver o que precisa ser melhorado.

Uma pequena produtora da planta medicinal moringa, no Rio 
Grande do Norte, sabe bem disso. Iniciou seu processo de in-
ternacionalização, por conta do sucesso dos negócios ao vender 
mensalmente 100 quilos de folha desidratada no mercado interno, 
mas, com o projeto ainda em andamento, veio a proibição da 
venda de moringa no Brasil caiu como um balde de água fria e só 
fez por acelerar a preparação para a exportação, único caminho 
possível a partir de 2019. 

Tamar Medeiros conta que o Seridó é a região mais seca 
do Brasil e que ela e sua família iniciaram em 2014 a cultura 
da planta que precisa de pouca água e tem boa adaptação ao 
semiárido, aproveitando a experiência do marido, engenheiro 
agrícola da Embrapa, e do filho, engenheiro agrônomo. Nascia, 
aí, a Moringa Seridó. 

Eles foram para o Canadá estudar aquele mercado e, após 
contato com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, foi iniciado 
estudo sobre o interesse do país nas propriedades da moringa. 
A resposta não poderia ser melhor e, com a ajuda do Sebrae, a 
família já iniciou as vendas para o exterior. 

“O papel do Sebrae foi muito importante no nosso processo de 
internacionalização e nossa experiência foi a melhor possível. Fo-
ram cursos, consultorias e, o mais importante, viabilização rápida 
das certificações internacionais necessárias, com o financiamento 
de 30% de cada uma delas”, comemora Tamar (Assessoria de 
Imprensa Sebrae).

atento, pode parecer um bom número, mas que representa me-
nos de 1% do valor total exportado. De acordo com Gustavo, as 
oito mil micros e pequenas empresas que vendem produtos para 
o exterior são focadas em madeira, calçados, móveis, produtos 
manufaturados, o que pode influenciar a questão dos custos, 
deixando o valor não tão competitivo, por exemplo, numa com-
paração com a China. 

Além disso, há uma questão macro, que é a expertise brasileira 
na exportação de commodities. “Os olhos do comércio exterior 
estão voltados para os grandes negócios. Com um tíquete médio 
alto e operações longas, enquanto que o referente aos pequenos 
empreendimentos é de US$ 150 mil e operação de curto prazo. 
E ainda que a questão do valor agregado seja gritante, o número 
de quem exporta também é baixo. Nossa economia é formada 

ExpOrtaçãO 
taMbéM é 
nEgóciO para 
as pEquEnas 
EMprEsas

    Leia na página 6
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Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

De acordo com a 
legislação vigente, as 
empresas de prestação 
de serviços optantes 
pelo Lucro Presumido 
apuram o IRPJ e 
a CSLL aplicando-
se um percentual 
de presunção de 
32%, exceto para 
as atividades 
hospitalares

Nesse caso, o per-
centual de pre-
sunção de  lu-

cro poderá ser de 8% 
(IRPJ) e 12% (CSLL), 
o que culmina em uma 
redução drástica da tri-
butação para esse tipo 
de atividade.

Serão considerados ser-
viços hospitalares apenas 
aqueles prestados por 
estabelecimentos assis-
tenciais de saúde que:
 1) Disponham de es-

trutura material e de 
pessoal destinados 
a atender à inter-
nação de pacientes 
humanos;

 2) Garantam atendi-
mento básico de 
diagnóstico e tra-
tamento, com equi-
pe clínica organizada 
e com prova de ad-
missão e assistência 
permanente pres-
tada por médicos;

 3) Possuam serviços de 
enfermagem e aten-
dimento terapêuti-
co direto ao paciente 
humano, durante 
24 horas;

 4) Disponham de servi-
ços de laboratório 
e radiologia, ser-
viços de cirurgia e 
parto, bem como 
registros médicos 
organizados para a 
rápida observação 
e acompanhamento 
dos casos;

 5) Sejam realizados 
por meio de UTI 
móvel, instalada em 
ambulâncias, que 
possuam médicos e 
equipamentos que 
possibilitem oferecer 
ao paciente suporte 
avançado de vida.

Ademais,  a Lei  nº 
9.249/95, em seu artigo 15, 
ampliou a possibilidade de 
utilização das alíquotas 
reduzidas de presunção 
de lucro para as seguintes 
atividades:
	 •	Auxílio	 diagnóstico	

e	 terapia	 (exames	
por métodos gráficos, 
procedimentos endos-
cópicos, radioterapia, 
quimioterapia, diálise 
e	 oxigenoterapia	 hi-
perbárica);

	 •	Análises	 e	 patologias	
clínicas; imagenologia; 
anatomia patológica e 
citopatologia;

	 •	Medicina	nuclear;
	 •	Atendimento	 eletivo	

de promoção e as-
sistência à saúde em 
regime ambulatorial e 
de hospital-dia;

	 •	Atendimento	imediato	
de assistência à saúde 
e em regime de inter-
nação;

	 •	Atendimento	de	apoio	
ao diagnóstico e tera-
pia;

	 •	Diagnóstico	 por	 ima-
gem;

	 •	Fisioterapia,	 terapia	
ocupacional, fonoau-
diologia e hidroterapia.

A Solução de Consulta 
nº 66/13 determina ainda 
alguns requisitos técnicos 
para que as empresas pos-
sam gozar dos percentuais 
reduzidos de presunção 
de lucro. São eles: deve 
ser organizada, de fato e 
de direito, sob a forma de 
sociedade empresária; 
seu contrato social deve 
estar registrado na Junta 
Comercial e, por fim, a em-
presa deve possuir infra-
estrutura física conforme 
a Resolução de Diretoria 
Colegiada Anvisa nº 50, 
de 21 de fevereiro de 2002 
(comprovado mediante 
Alvará da Vigilância 
Sanitária).

As demais empresas 
médicas que não prestem 
os serviços acima elen-
cados deverão aplicar o 
percentual de presunção 
de lucro de 32% tanto 
para o IRPJ quanto para 
a CSLL. Ressalta-se ainda 
que NÃO se aplicam os 
percentuais reduzidos de 
presunção do lucro nas 
seguintes hipóteses:
 1) Procedimentos ci-

rúrgicos realizados 
em ambiente de 
terceiros;

 2) Consultas médi-
cas, nem mesmo 
quando realizadas no 
interior de hospitais;

 3) Serviços presta-
dos em residências 
(home care).

 4) Serviços prestados 
por sociedades que 
não possuem ele-
mento de empresa, 
ou seja, quando os 
sócios prestam os 
serviços de forma 
pessoal, ainda que 
com	o	auxílio	de	co-
laboradores.

ISS DAS SOCIEDA-
DES DE UNIPROFISSI-
ONAIS: como	explicado,	
para aplicar a alíquota 
reduzida de presunção do 
lucro é necessário que a 
empresa seja organizada 
sob a forma de Sociedade 
Empresária (registrada 
na Junta Comercial). Por 
sua vez, para aderir ao 
Regime Especial do ISS, 
denominado Sociedade 
de Uniprofissionais (SUP), 
um dos requisitos básicos 
é que a sociedade seja 
constituída sob a forma 
de Sociedade Simples 
(registrada no Cartório 
de Pessoas Jurídicas). 
Logo, constata-se que 
NÃO é possível aplicar 
a alíquota reduzida de 
presunção do lucro e 
optar pelo SUP ao mes-
mo tempo.

Por fim, esclarece-se 
que as empresas que apli-
carem indevidamente a 
redução do percentual de 
presunção ficam sujeitas 
ao pagamento de multa 
de mora de 20% mais 
juros SELIC, sendo que 
em casos de autuação, a 
multa passa para 150%, 
podendo ficar reduzida 
pela metade se o auto de 
infração for pago dentro 
do prazo de 30 dias.

Eduardo Moisés

Atividade 
hospitalar no lucro 

presumido

Os ataques hackers nunca 
estiveram tão frequen-
tes. Em um momento 

sensível para a população mun-
dial, motivado pela pandemia, 
a	extensão	do	perímetro	entre	
o escritório e o home office 
impactou diretamente no au-
mento da vulnerabilidade das 
empresas. 

De acordo com dados da 
Zyxel,	multinacional	taiwanesa	
especializada em soluções de 
conectividade e redes corpo-
rativas, no último ano, com o 
início da pandemia, houve um 
aumento de 60% na procura por 
equipamentos de segurança. 
Por outro lado, o estudo “Per-
cepção do Risco Cibernético 
na América Latina em tempos 
de	 COVID-19”,	 da	 Microsoft,	
demonstrou que 56% das em-
presas investem somente 10% 
ou menos de seu orçamento 
de TI em cibersegurança. Esse 
comportamento tem tornado 
as empresas cada vez mais 
vulneráveis aos ataques e inva-
sões hackers, principalmente, 
quando se trata de pequenos e 
médios negócios, que não pos-
suem protocolos e soluções de 
segurança bem estabelecidos.

Mas	apesar	do	aumento	dos	
riscos, é possível diminuir as 
chances de sofrer ataques 
de invasores com pequenas 
mudanças de infraestrutura 
e iniciativas simples. A seguir, 
o especialista em segurança 
digital	da	Zyxel,	Diogo	Naka-
zawa,	 traz	 algumas	 dicas	
para que pequenas e médias 
empresas possam diminuir 
as chances de sofrer ataques 

Cinco dicas práticas para 
garantir a segurança digital de 
pequenas e médias empresas

Com mudanças simples e efetivas, é possível proteger as redes e diminuir vulnerabilidades a ataques 
hackers e vazamentos de dados

arquivo.	 Por	 exemplo:	
se a comunicação será 
via e-mail, crie cripto-
grafia para dados como 
endereço e documentos 
pessoais, principalmente 
RG	e	CPF.	Assim,	mesmo	
que haja um vazamento, 
os dados do cliente e da 
empresa seguirão prote-
gidos.

	 4)	 Mantenha	o	backup	dos	
arquivos atualizado pe-
riodicamente e em um 
ambiente seguro, com 
restrições de acesso.  
Isto garantirá que, caso 
haja algum tipo de roubo 
de dados, a operação da 
empresa não fique para-
da sem acesso a docu-
mentos importantes ou 
informações e arquivos 
primordiais para o dia a 
dia do trabalho. 

 5) Treine e conscientize 
funcionários para que 
as políticas de segu-
rança sejam seguidas 
à risca. A maioria das 
ameaças entram na rede 
via e-mails, campanhas 
fakes nas redes sociais e 
links maliciosos. Realizar 
treinamentos periodi-
camente com a equipe, 
apresentando as boas 
práticas também fora 
do ambiente corporati-
vo, permite que todos 
tenham uma melhor con-
duta na internet, sempre 
verificando fontes e 
minimizando ainda mais 
o risco de vazamento de 
dados.
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em suas redes e vazamentos 
de dados: 
 1) Crie permissões e blo-

queios para que somente 
os usuários autorizados 
pela empresa tenham 
acesso a arquivos críti-
cos e crie políticas para 
restringir o envio destes 
arquivos. É importante 
que a empresa tenha 
um profissional respon-
sável pela gestão dessas 
políticas, cascateando os 
níveis de acesso aos da-
dos e autorizações. Dessa 
maneira será possível 
estipular quais áreas do 
negócio poderão acessar 
certas informações e 
quais delas serão proibi-
das.		Por	exemplo:	a	área	
de marketing não deve 
ter acesso aos dados do 
departamento financei-
ro. 

	 2)	 Invista	 em	 um	 Firewall	

UTM	 como	 ferramenta	
para implementar ca-
madas de bloqueio. Uma 
vez criada a política de 
acesso aos dados, é hora 
de colocar o processo em 
prática. Nessa etapa, o 
Firewall	 UTM	 da	 Zyxel	
permite bloquear áreas 
específicas da rede cor-
porativa, restringindo 
acesso a documentos, 
sites e aplicações, para 
que arquivos internos 
não	 transitem	 externa-
mente sem a permissão 
dos responsáveis.

 3) Utilize senhas e recursos 
de criptografia para o 
envio de arquivos. Esse 
tipo de recurso evita 
que mesmo que algum 
documento caia em mãos 
erradas, não seja possível 
acessar e utilizar os dados 
e informações contidas 
naquele determinado 

56% das empresas investem somente 10% ou menos de seu 
orçamento de TI em cibersegurança.

Guilherme Morais (*)

O mundo mudou muito e o que parecia ser 
futuro acabou se tornando presente. 

Porém,	ainda	existem	muitas	empresas	que	
tomam decisões com base em modelos que 
funcionavam no passado, mas que atualmente 
já estão desatualizados. É preciso ter em mente 
um	cenário	nunca	antes	experimentado	pela	
humanidade,	 pautado	 no	 uso	 expressivo	 da	
tecnologia e interações físicas limitadas. Saber 
como performar bem em um panorama total-
mente novo é o X dessa questão.

Muito	do	que	é	feito	com	a	tecnologia	precisa	
ser baseado no futuro, pois nunca o uso de 
recursos digitais foi tão intenso e diversificado. 
Desta forma, para se ter sucesso em estratégias 
tecnológicas é importante orientá-las em valores 
e princípios, considerando ainda um novo perfil 
profissional e com isso, conferindo aos times e 
colaboradores autonomia, liberdade, confiança 
e responsabilidade.

Os	robôs	vieram	para	auxiliar	e	ocupar	tarefas	
repetitivas, voltadas à produção em massa e 
originadas	no	Fordismo	de	1920.	Por	isso,	os	
humanos devem desempenhar funções que 
exigem	 criatividade,	 reflexão	 sobre	 a	 ambi-
guidade humana e pensar sobre futuros não 
programáveis por uma máquina, que por sua vez 
pode gerar essas simulações de maneira precisa.

A convergência homem-máquina denota a 

quinta revolução industrial, que é o cenário no 
qual humanos trabalham em harmonia com as 
plataformas	digitais.	Nesse	contexto,	as	empre-
sas que tiverem a capacidade de trabalhar com 
um olhar no futuro podem antecipar tendências 
e	manterem-se	ativas	em	um	mercado	fluído,	
que está em constante transformação.

O profissional segue a mesma tendência. 
Além da busca constante pela qualificação, esse 
novo colaborador também precisa ser capaz de 
se antecipar, transitar por todas as ciências ao 
mesmo tempo, ter um olhar de conjuntura de 
como	tudo	se	relaciona	e	pode	ter	conexão	entre	
si, além de saber aplicar estratégias digitais. 
Nesse sentido, esse profissional deve ainda 
entender o seu propósito e diante das próprias 
competências traçar uma trajetória profissional 
em linha com o que faz de melhor, que costuma 
ser	ainda	ligado	às	paixões	pessoais.

De volta às empresas, em uma jornada menos 
romântica, o processo é o mesmo. Da mesma 
forma, as relações com lucro e clientes também 
foram essencialmente modificadas. O famoso 
ROI, o retorno sobre o investimento, focado ape-
nas no aspecto financeiro, deve ser repensado.

Por esse motivo, o ROI é uma visão ultrapas-
sada que deve ser substituído pelo conceito de 
ROX,	voltado	ao	retorno	sobre	a	experiência	do	
seu cliente, veiculada por meio de um produto 
ou	serviço,	com	foco	em	conexão	e	alta	capa-

cidade de viralizar. A busca é pela disposição 
da entrega de soluções gerando clientes fiéis 
e	apaixonados	pela	marca,	motivados	por	uma	
ou	muitas	experiências	excepcionais,	focadas	
na individualidade e valorização da vida de 
maneira ampla.

A atual economia é orientada em dados e, 
por isso, é tão importante que as empresas 
acompanhem	 toda	 a	 jornada	 e	 deixem	 seus	
clientes fidelizados e felizes. Com essa análise 
é possível prever com assertividade um novo 
ciclo de comportamento, porque ao conhecer 
seu histórico, já se sabe como esse padrão se 
dará. O melhor serviço VIP de hoje em dia é 
saber de toda a jornada do seu cliente dentro 
da sua empresa, respeitando as regras de pri-
vacidade (LGPD).

De	acordo	com	o	Fórum	Econômico	Mun-
dial (outubro de 2020), a pandemia nos deu 
a chance de entender que de fato, antes de 
tudo, devemos pensar no planeta e nas pesso-
as.	Sem	isso	pode	ser	que	nem	exista	sequer	
um mercado a trabalhar. Com o Coronavírus, 
as empresas puderam fazer o que não fizeram 
há	dez	anos,	e	nem	fariam	nos	próximos	dez,	
caso esse revés não tivesse criado um cenário 
digital e implacável sobre as organizações e 
toda a sociedade.

(*) - É líder de marketing da TOPdesk 
(www.topdesk.com.br).

O futuro e a segurança de dados
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: NILSON SANTOS CARDOSO, profissão: empresário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Cafelândia, SP, data-nascimento: 28/10/1973, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Lairton Alves Cardoso e de Cleusa de Fatima Santos 
Cardoso. A pretendente: MICHELE NIETO LOPES, profissão: empresária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1979, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de José Lopes e de Cândida Nieto Lopes Casamentos.

O pretendente: JEFFERSON NUNES SILVA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/02/1981, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Catarino Nunes da Silva e de Josefa Antonia da Con-
ceição Silva. A pretendente: TATIANE MOREIRA MUNIZ, profissão: cronoanalista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 10/08/1985, residente e domicilia-
da em Mauá, SP, filha de João Bosco Muniz e de Aparecida das Graças Moreira Muniz.

O pretendente: LUIZ FERNANDO DE MACÊDO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1990, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Luiz Gercino de Macêdo e de Enilda Quiteria de Macêdo. A pretendente: 
ANA PAULA VASCONCELOS PENHA, profissão: assistente financeiro, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Marco, CE, data-nascimento: 05/08/1992, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Paulo Sergio da Penha e de Maria Solange Vasconcelos Penha.

O pretendente: DIOVAN DE ARAÚJO SANTIAGO, profissão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Paulistana, PI, data-nascimento: 08/12/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Francisco Felipe Santiago e de Heronita Maria de Araújo Santiago. 
A pretendente: RAQUEL MARIA DE MACÊDO, profissão: atendente, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Cipó, BA, data-nascimento: 01/06/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de José Vandinho de Jesus Macêdo e de Maria Mônica Jesus dos Santos.

O pretendente: ELTON ALVES DOS SANTOS, profissão: aux. de confecção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1988, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Antonio dos Santos e de Elza Maria da Silva. A 
pretendente: GISLENE FERREIRA PORTO, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Onicio Porto e de Fatima Ferreira Porto.

O pretendente: WESLLEY ALVES DE LIMA, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1995, residente e domiciliado em 
Taboão da Serra, SP, filho de João Alves de Lima e de Gildete Dias Santos. A preten-
dente: CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 01/06/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Pedro do Nascimento e de Aparecida Maria da Silva.

O pretendente: JASPREET SINGH SIDHU, profissão: cozinheiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Poohli-India, data-nascimento: 01/06/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Baljit Kaur e de Sukhmander Singh. A pretendente: LAIS 
APARECIDA STRUMBYS DO AMARAL, profissão: do lar, estado civil: solteira, natura-
lidade: Carapicuíba, SP, data-nascimento: 26/05/1998, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Celio Machado do Amaral e de Luciana da Silva Strumbys.

O pretendente: CIDENILDO TRINDADE DOS SANTOS, profissão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ibirapitanga, BA, data-nascimento: 30/11/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Eunicio Trindade dos Santos e de Valdirene Lima 
Nascimento. A pretendente: SIMONE FERNANDO DA COSTA, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 13/09/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sonia Fernando da Costa.

O pretendente: SILAS CARDOSO DE ASSIS, profissão: técnico mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1987, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Artur Emidio de Assis e de Zenaide Cardoso de Assis. 
A pretendente: ÉRIKA REIS ARAGÃO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Ariosvaldo Andrade Aragão e de Josefa Maria Oliveira Reis Aragão.

O pretendente: AKAUÃ CLEMENTE DOS SANTOS, profissão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1997, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Claudio Clemente dos Santos e de Laudice Francisco dos 
Santos. A pretendente: CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: atendente, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/2000, residente e domi-
ciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Roberto de Oliveira e de Andrea Maria dos Santos.

O pretendente: FABIO LEANDRO DOS SANTOS, profissão: químico, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1979, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jose Leandro dos Santos e de Vilma Almeida Silva dos Santos. A 
pretendente: VANESSA MOREIRA AMORIM CARMO, profissão: enfermeira, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/08/1987, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jose Antonio do Carmo e de Josedite Moreira de Amorim Carmo.

O pretendente: MAURICIO GOMES FERREIRA, profissão: aj.geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Barueri, SP, data-nascimento: 03/08/1975, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Mariano Gomes Ferreira e de Gercina Lourenço. A pretendente: 
ALDEIR MACARIO SOUZA, profissão: tele atendente, estado civil: solteira, naturalida-
de: Itapetinga, BA, data-nascimento: 30/03/1966, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Almerindo Pereira Souza e de Valdir Novaes Macario.

O pretendente: ANTONIO BAZILIO DOS ANJOS, profissão: despachante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1969, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de José Bazilio dos Anjos e de Maria Lurdes dos Anjos. 
A pretendente: ALESSANDRA DE FIGUEIREDO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/01/1986, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Pedro Antonio de Figueiredo e de Lurdes Soares.

O pretendente: CLAUDEMIR DE SOUZA VIEIRA, profissão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1969, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de João Vieira e de Iria de Souza Campos. A pretendente: ASWAN 
MOHAMAD ABDALLAH, profissão: cobradora de ônibus, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1987, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Mohamad Said Abdallah e de Fatmé Ahmad Abou Nouh Abdallah.

O pretendente: PEDRO ÁLVARO ANDRÉ MARTINS DE OLIVEIRA, profissão: comer-
ciante, estado civil: divorciado, naturalidade: Freguesia e Concelho de Montijo-Lisboa 
- Portugal, data-nascimento: 11/02/1961, residente e domiciliado em Portugal, filho de 
Álvaro Antunes Martins de Oliveira e de Maria de Lurdes André. A pretendente: SIDNEIA 
RAMOS BARBOSA, profissão: empregada de comércio, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1977, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Otílio Rodrigues Barbosa e de Izael Ramos.

O pretendente: ROBSON ROBERTO SILVA COIADO, profissão: analista de sistemas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1991, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Roberto Silva Coiado e de Claudia Valeria Silva. 
A pretendente: CAROLINE RODRIGUES SANTOS, profissão: assistente de planejamento, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 12/12/1989, residente e do-
miciliada em Poá, SP, filha de Moises Landulfo dos Santos e de Deilda Soares Rodrigues.

O pretendente: RENAN COSTA NASCIMENTO, profissão: engenheiro eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Valdete dos Santos Nascimento e de Ana Begna Costa Nasci-
mento. A pretendente: ALINE ALMEIDA SILVA, profissão: psicóloga, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 19/12/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Manoel Oliveira Silva e de Veronicia Honora de Almeida Silva.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FLÁVIO FRANCISCO JARDIM MONTERO, de nacionalidade brasilei-
ra, profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/0 
4/1979), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Flávio Montero e 
de Teresinha de Jesus Jardim Montero. A pretendente: CLAUDIA REGINA MONTEIRO 
GIMENEZ, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (27/10/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Gerson Gimenez e de Deise Monteiro Gimenez.

O pretendente: LEANDRO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/10/1976), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Roberto dos Santos 
e de Deusdete Alves dos Santos. A pretendente: GISLAINE BRANCO LOURENÇO, de 
nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (10/05/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Abilio Lourenço e de Maria José Branco Lourenço.

O pretendente: DANIEL OLIVEIRA PERES, de nacionalidade brasileira, profissão pro-
fessor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/05/1978), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Waldir Tavares Peres e de Iara 
Oliveira Peres. A pretendente: JARDENIA BORGES BARROS, de nacionalidade brasi-
leira, profissão autônoma, estado civil divorciada, nascida em Monsenhor Tabosa - CE, 
no dia (18/01/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Autenor do Nascimento Martins e de Francineide Pereira Borges.

O pretendente: ILAN CARDOSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão médico, 
estado civil solteiro, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, no dia (21/11/1988), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ademar Barbosa da Silva e 
de Ana Angélica Salvio Cardoso da Silva. A pretendente: MARILIA ALVES ARAUJO 
FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão médica, estado civil solteira, nascida 
em Araguaina - TO, no dia (18/06/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Edvaldo Araujo Ferreira e de Agna Alves Ferreira.

O pretendente: DILERMANDO GONÇALVES FRANCESCHINI, de nacionalidade bra-
sileira, profissão oficial de manutenção, estado civil divorciado, nascido em Mogi das 
Cruzes - SP, no dia (27/01/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Nelson Arlindo Franceschini e de Salma Ferreira Gonçalves Franceschini. 
A pretendente: MÁRCIA TRAVAGLIA VERGUEIRO, de nacionalidade brasileira, profis-
são analista fiscal, estado civil viúva, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/09/1971), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Travaglia e de 
Maria Benedita Serralheiro Travaglia.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: VALDEMIR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auto elétrico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/08/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Benicio dos Santos e de Herminia Maria dos Santos. A pretendente: 
PRISCILA ALVES DA SILVA, estado civil divorciada, profissão professora de educação 
infantil, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/11/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Avelino Alves da Silva e de Lelia Rosa Alves da Silva.

O pretendente: DIEGO ANSELMO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pro-
fissional de educação física, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/07/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Anselmo dos Santos e de 
Shirley Gois dos Santos. A pretendente: TAMIRES RODRIGUES FIENGO, estado civil 
solteira, profissão consultora técnica, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/02/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Felix Fiengo e de 
Maria das Graças Rodrigues Pinto.

O pretendente: ELIAS RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão garçom, 
nascido em Gravatá, PE, no dia (29/07/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Osteliano Ribeiro da Silva e de Maria de Lourdes Ribeiro da Silva. A 
pretendente: EDILENE FERREIRA FONTES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Gravatá, PE, no dia (29/09/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Fernando Lins Fontes e de Maria Ferreira Fontes.

O pretendente: FRANCISCO ORLANDO PEREIRA DE ARAÚJO, estado civil divorcia-
do, profissão ajudante geral, nascido em Senador Pompeu, CE, no dia (20/05/1974), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisca Tomé de Araújo. 
A pretendente: DENISE DA SILVA PEREIRA, estado civil divorciada, profissão babá, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/04/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Devanir da Silva Pereira e de Jandira Teixeira da Silva Pereira.

O pretendente: EDUARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1993), residente e domiciliado na Vila Nova 
Curuçá, São Paulo, SP, filho de Manoel dos Santos Filho e de Angela Maria dos Santos. 
A pretendente: AMANDA SOLLA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/12/1993), residente e domiciliada 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de José Orlando de Souza e de Rosimeire 
Solla de Souza.

O pretendente: FERNANDO ARRUDA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
técnico de edificação, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/12/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Moisés Rodrigues Garcia e de 
Girvanete de Arruda Rodrigues. A pretendente: MARIANA BATISTA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão secretária, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/12/1984), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Mariano da Silva e de 
Maria de Fatima Batista da Silva.

O pretendente: GILBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (18/06/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Gomes da Silva e de Maria Alzira da Silva. 
A pretendente: JESSICA RODRIGUES DE MORAES, estado civil solteira, profissão 
comerciária, nascida em Blumenau, SC, no dia (09/01/1991), residente e domiciliada em 
Blumenau, SC, filha de Antonio Rodrigues de Moraes e de Helisabete Rodrigues Pereira.

O pretendente: ERICK LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (30/01/1997), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, filho de Amilton Luiz da Silva e de Maria das Dores da Silva. A pretendente: CARO-
LINE SHIRLEY DE ANDRADE SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (09/02/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Claudionor de Andrade Silva e de Ilda de Andrade Silva.

O pretendente: FRANCISCO HELDER BENICIO GOMES, estado civil solteiro, profissão 
administrador, nascido em Fortaleza, CE, no dia (31/10/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Gomes de Lima e de Maria do Socorro 
Benicio Mendes Gomes. A pretendente: TAIS NOGUEIRA TEIXEIRA, estado civil divor-
ciada, profissão bancária, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (12/06/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Pereira Teixeira e de 
Rubenita Mendes Nogueira.

O pretendente: FLÁVIO GUSTAVO DE SOUZA BENTO, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/11/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Celso Fernandes Bento e de Claudia Alves Fernandes Ben-
to. A pretendente: MARIA VITÓRIA BURITI DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
bióloga, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/07/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Valdinei Luiz dos Santos e de Eliane Buriti dos Santos.

O pretendente: ROBERTO CASTRO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
vendedora, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1953), residente e domiciliado na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filho de José Benedito dos Santos e de Flôr de Maio Santos. 
A pretendente: IVETE ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/04/1967), residente e domiciliada na Vila Curuçá, São 
Paulo, SP, filha de Pedro Alves de Souza e de Valdira Dias de Souza.

O pretendente: FLAVIO RAMYRES TEIXEIRA VIEIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, 
profissão analista fiscal, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Flavio Vieira Ribeiro e de Silmara de 
Fatima Teixeira Ribeiro. A pretendente: LARISSA GABRIELA GONZALEZ DE AGUIAR, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Walmir de Aguiar e de 
Barbara Andrea Gonzalez Valdes de Aguiar.

O pretendente: HALISSON MOTA CARNEIRO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/07/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ebmael Siqueira Carneiro e de Antonia Aurileia Neri da Mota Siqueira 
Carneiro. A pretendente: APARECIDA SABRINA PEREIRA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profissão operadora de telemarketing, nascida em Manari, PE, no dia (22/01/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ademar Germano da Silva 
e de Maria Lafaete Pereira da Silva.

O pretendente: MATHEUS FARIA DOS SANTOS, estado civil solteiro, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (15/02/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
filho de Idelson Faria dos Santos e de Marli Maria dos Santos. A pretendente: KAMYLA 
GOMES PINHEIRO, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (23/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Eudes Menezes Pinheiro e de Maria Claudia Gomes da Silva.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

FERNANDO PEREIRA DE MELO, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido no Sub-
distrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/018.FLS.012 CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta (01/01/1980), residente e domiciliado Rua 
Francisco Bollini, 93, apartamento 32-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Carlos Pereira de Melo e de Gildete Silveira de Melo. LILIAN 
REIS DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/163.FLS.150V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (09/02/1979), residente e domiciliada 
Rua Francisco Bollini, 93, apartamento 32-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José dos Reis da Silva e de Jovita da Silva.

ANDERSON SANZIANI, estado civil divorciado, profissão gerente de vendas, nascido 
em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no dia vinte e um de 
dezembro de mil novecentos e setenta e três (21/12/1973), residente e domiciliado Ave-
nida Professor João Batista Conti, 1045, bloco C, apartamento 54, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Vilson Sanziani e de Cleo-
nilde Sanziani. MICHELE LIRA ALMEIDA, estado civil divorciada, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de maio de mil novecen-
tos e oitenta e três (14/05/1983), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista 
Conti, 1045, bloco C, apartamento 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de José Silva Almeida e de Maria Salete da Luz Lira Almeida.

MAICON FERREIRA DE SANTANA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Sátiro Dias, Estado da Bahia (CN:LV.A/014.FLS.056-SÁTIRO DIAS/BA), Sátiro Dias, 
BA no dia vinte e um de abril de mil novecentos e noventa e oito (21/04/1998), residente 
e domiciliado Rua Cintra, 446, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Cleriston Jandelson de Santana e de Sidália Ferreira de Santana. 
ANNY LOIS DA SILVA ARANHA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/178.FLS.247-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa e oito (04/04/1998), residente e 
domiciliada Rua Cintra, 446, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Andre Alves Aranha e de Maria do Socorro Viana Lima.

CLAUDIONOR BATISTA DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Distrito de Ipuçaba, Município de Oliveira dos Brejinhos, Estado da Bahia (CN:LV.A/001.
FLS.037-IPUÇABA/BA), Oliveira dos Brejinhos, BA no dia seis de fevereiro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (06/02/1988), residente e domiciliado Avenida Professor João Batista 
Conti, 1378, apartamento 51-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de João Martins de Araújo e de Rosalina Batista de Araújo. DANIELA DA 
CONCEIÇÃO COIMBRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/096.FLS.086V-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de maio de mil novecentos e noventa e cinco (22/05/1995), residente e domiciliada Rua 
Francisco de Soutomaior, 915, bloco 03, apartamento 72, Jardim Miriam, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Aparecido de Souza Coimbra e de Maria de Lourdes Conceição Coimbra.

RAMON MENDES MARTINS, estado civil solteiro, profissão radialista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/058.FLS.022-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de julho de mil novecentos e noventa e cinco (26/07/1995), residente e domiciliado 
Rua Cintra, 1197, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de João de Deus Mendes Martins e de Maria Ynez Ferreira Martins. VITORIA LEAO 
BERNAL, estado civil solteira, profissão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/496.FLS.233-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de setembro de mil novecentos e noventa e oito (02/09/1998), residente e domiciliada 
Rua Telêmaco Borba, 170, Vila Vessoni, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Milton 
Florentino Bernal e de Maria da Conceição da Silva Leao Bernal.

ROBSON EMANOEL DE SOUSA BARBOSA, estado civil divorciado, profissão porteiro, 
nascido em Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytaca-
zes, RJ no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e sessenta e nove (24/05/1969), 
residente e domiciliado Rua Padre Carmelo, 299, Parque Califórnia, Campos dos Goyta-
cazes, Estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, RJ, filho de José Barbosa e de 
Cecilia de Sousa Barbosa. ERENILDA FARIAS DE ARAUJO, estado civil divorciada, pro-
fissão do lar, nascida em Limoeiro, Estado de Pernambuco, Limoeiro, PE no dia quatorze 
de maio de mil novecentos e sessenta e nove (14/05/1969), residente e domiciliada Rua 
Noventa e Nove, 929, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Argemiro Firmino de Araujo e de Maria Severina de Farias.

JOHNNY CARVALHO COSTA, estado civil solteiro, profissão tatuador, nascido no Sub-
distrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/127.FLS.258 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (22/02/1992), residente e 
domiciliado Rua Teodósio de Araújo, 20, B, Limoeiro, nesta Capital, São Paulo, SP, filho 
de Heleno Ferreira da Costa e de Maria Aparecida Maciel de Carvalho. PAULA KARINE 
BERNARDELLI BARROS, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/211.FLS.014 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um 
de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (21/09/1994), residente e domiciliada 
Rua Pindaibal, 45, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mar-
celo Luiz dos Santos Barros e de Rosangela Bernardelli.

          
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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: GUSTAVO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Diadema, SP (Registrado no Subdistrito Santo Amaro, São Paulo, SP), no dia 
18/01/1995, residente e domiciliado em  Santo Amaro, São Paulo, SP, filho de Airton Souza 
da Silva e de Liane Patricia Souza da Silva. A pretendente: QUÉZIA FUZETO OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profissão atendente, nascida nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 
14/12/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos 
de Souza Oliveira e de Maria Cecilia Fuzeto Oliveira. Obs.: Edital de Proclamas enviado 
ao Oficial de Registro Civil próximo ao endereço do contraente.

O pretendente: GUSTAVO SANTIN CHRISTINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 13/02/1994, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Emerson Christino da Silva e de Ludmyla 
Santin Christino da Silva. A pretendente: RAÍSSA CONTRIMAS REZENDE, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 23/08/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Rezende e de 
Soraia Contrimas Rezende.

O pretendente: RAUL FIRMINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão piloto de 
avião, nascido nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 26/08/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Severino Firmino de Souza e de Maria de 
Fátima de Souza. A pretendente: CAMILA CARVALHO DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão comissária de voo, nascida em Salvador, BA (Registrada em Pirajá, BA), no 
dia 22/10/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Zezito 
Barbosa da Silva e de Luzinete Almeida de Carvalho.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: BENEVAL FERREIRA DA SILVA, nascido em Ibateguara - AL, no dia 
(18/02/2000), profissão ajudante geral, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio José da Silva e de Josefa Severino 
Ferreira. A pretendente: ISABELLI TITTZ, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, 
no dia (03/08/1990), profissão professora, estado civil solteira, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Oscar Tittz e de Maria Rosa Del Padre Tittz.

          
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

Especialista da Kaspersky 
explica que informações podem 
ser usadas para golpes mais 
direcionados, como o spear 
phishing.Os dados vazados de 
cerca de 8 milhões de usuários 
brasileiros do Facebook podem 
ser utilizados em ataques mais 
direcionados, alertam espe-
cialistas da Kaspersky. Entre 
as informações que foram ex-
postas na internet no último 
fim de semana estão o número 
de identificação da conta (ID), 
nome, apelido (nickname), ci-
dade, país, número de telefone 
associado à conta, e estado civil 
do usuário. Para se proteger, os 
analistas trazem algumas dicas 
importantes.

Segundo Fabio Assolini, 
analista sênior de segurança da 
Kaspersky no Brasil, é possível 
que essas informações sejam 
usadas por criminosos para a 
aplicação de golpes como o spear 
phishing (mensagens falsas 
direcionadas) ou tentativas de 
roubo de contas.

“Os ataques de spear phishing 
são uma possibilidade, uma vez 
que os números de telefone 
celular e nomes associados às 
contas são conhecidos. Além 
disso, com os IDs do Face-
book, os nomes dos usuários 
podem ser recuperados, e os 
criminosos podem usar isso 
para assumir o controle total 
das contas”, alerta Assolini. O 

especialista fala ainda sobre o 
uso desses dados para ataques 
de engenharia social: “Eles 
podem se passar pela vítima e 
pedir ajuda financeira a amigos 
e familiares, ou espalhar malwa-
re para os amigos da vítima e, em 
seguida, roubar seu dinheiro.”

Para se proteger de ataques 
desse tipo, o analista recomen-
da cuidado extra ao receber 
mensagens que pareçam es-
tranhas, mesmo que aparente-
mente tenham vindo de alguém 
de confiança. “Um sinal de que 
o e-mail não é da pessoa que 
afirma ser são erros gramaticais 
ou ortografia estranha. Não cli-
que em links ou baixe arquivos 
em mensagens suspeitas, ainda 
que pareça ter vindo de alguém 
conhecido, pois pode ser que 
esta pessoa tenha tido a conta 
roubada ou falsificada por cri-
minosos”, explica Assolini.

Para proteger as informações 
pessoais online, a melhor coisa a 
se fazer é limitar os tipos de in-
formação que você compartilha 
nas plataformas de mídia social. 
No Privacy Checker, ferramenta 
online da Kaspersky disponível 
gratuitamente, o usuário poderá 
conhecer como definir melhor 
as configurações de privaci-
dade de suas contas em redes 
sociais e ter o melhor nível de 
segurança. A ferramenta está 
disponível em (https://privacy.
kaspersky.com/).

Como se proteger de 
possíveis ataques com dados 

vazados do Facebook
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