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De acordo com o governo canadense, o país pretende receber 1 
milhão e 233 mil novos residentes permanentes nos próximos meses. 
O agente de imigração e fundador da Cebrusa Northgate, uma das 
maiores empresas de imigração do Brasil, Daniel Braun, esclarece 
as principais dúvidas para os interessados em morar no Canadá para 
trabalhar ou estudar.   

Deseja morar no Canadá? Especialista 
responde às principais dúvidas

Desde o início de abril, os clientes das instituições financeiras partici-
pantes do PIX já podem controlar o limite dos recursos que usarão em 
suas transações e optar pela redução ou aumento do valor disponível 
para transferências e pagamentos. Essa nova funcionalidade está sendo 
oferecida aos usuários para proporcionar maior comodidade e facilidade 
em suas transações financeiras, aprimorando ainda mais a segurança da 
ferramenta.  

PIx permite ajustar limites para transações 
financeiras

Visando o mercado de cannabis nacional, a Productora Uruguaya 
de Cannabis Medicinal, PUCMed, promete importar do Brasil medica-
mentos à base de canabidiol com preços mais acessíveis, a partir do 
segundo semestre. A produtora conta com parceria com a Cannabis 
Company Builder (CCB), primeira aceleradora de startups da América 
Latina voltada para o mercado da cannabis, que desembarcou em solo 
brasileiro neste mês. Além da parceria, a PUCMed planeja trabalhar 
com preços reduzidos por conta de sua verticalidade e das vantagens 
possibilitadas pela aliança estratégica entre Brasil e Uruguai.   

Produtora uruguaia visa facilitar venda de 
medicamentos à base de canabidiol

Foto de Markus Spiske no Pexels

Negócios em Pauta

SP cria fase de transição e libera comércio 
no fim de semana

O governo de São Paulo decidiu liberar o comércio e os serviços 
no estado, numa nova fase que foi chamada de transição e que foi 
estabelecida entre as fases Vermelha e Laranja do Plano São Paulo. 
Essa liberação, no entanto, será gradual. Na primeira semana, entre os 
próximos dias 18 e 23, as atividades comerciais serão permitidas, mas 
só poderão funcionar com capacidade limitada a 25% e entre as 11h e 
19h. Já na semana seguinte, entre os dias 24 e 30, além das atividades 
comerciais, também serão liberadas as atividades do setor de servi-
ços. Com isso, restaurantes e similares, salões de beleza e barbearias, 
atividades culturais e academias poderão reabrir. Com exceção das 
academias, o horário de funcionamento também será das 11h as 19h. 
Já as academias poderão funcionar das 7h às 11h e das 15h às 19h. O 
limite para todas essas atividades é de 25% de sua capacidade. Parques 
e clubes também serão reabertos nessa etapa, informou o governo. Já 
bares continuam proibidos nessa fase de transição.    Leia a coluna 
completa na página 3

Foto: Ravena Rosa/ABr
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Transformar estudantes e profissionais 
talentosos em empreendedores

@No Brasil, é crescente o número de grandes organizações dispostas 
a investir em novos empreendedores, para ajudar suas ideias a de-

colar. Ainda dá tempo de alcançar esse sonho: terminam no próximo dia 
22 de abril as inscrições para o programa Radar Empreenda – do Banco 
Santander em parceria com a empresa global de inovação corporativa The 
Bakery –, que distribuirá bolsas de R$ 2 mil por mês a universitários e 
empreendedores iniciais que querem investir em seus próprios negócios, 
tendo por base desafios provenientes de áreas do Banco e/ou coligadas 
do Grupo Santander. O site é o https://radarempreenda.com.br/. A par-
ticipação no Radar Empreenda pode representar um grande salto na 
carreira dos universitários e uma experiência significativa para aqueles 
formados nos últimos cinco anos (empreendedores iniciais), já que a 
indústria bancária segue como o maior investidor privado em tecnologia 
no Brasil e no mundo, de acordo com a Pesquisa Febraban de Tecnologia 
Bancária 2020. nscrições no portal www.radarempreenda.com.br: Até 
22/04/2021 para universitários e empreendedores iniciais. Até 15/10/2021 
para startups e scale-ups.  Leia a coluna  completa na página 2
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As empresas adotantes do 
Simples Nacional possuem 
a opção da prorrogação do 
prazo para pagamento dos 
tributos referentes aos meses 
de março, abril e maio.

Mas, é interessante para as em-
presas realizarem essa opção? 

Essa medida tem o objetivo de mi-
nimizar os impactos da pandemia da 
Covid-19 para as micro e pequenas 
empresas e Microempreendedores 
Individuais (MEI), podendo benefi-
ciar 17.353.994 contribuintes. 

Contudo, é importante frisar que o 
adiamento não representa nenhuma 
redução ou alterações de valores 
desse tributo, que deverão ser pagos 
mais adiante, necessitando assim de 
planejamento financeiro. "A pror-
rogação é um grande avanço diante 
a situação atual dessas empresas. 
Mas, é importante lembrar que as 
empresas precisam se organizar 
para esse adiamento, lembrando que 
muitos contribuintes se confundiram 
com o pagamento no adiamento que 
ocorreu em 2020, e ficaram sujeitos 
a juros e multas", alerta Robson 
Nascimento, consultor tributário da 
Confirp Consultoria Contábil. 

Robson explica que os valores que 
não forem pagos nesses meses po-
derão ser parcelados em duas vezes 
mais à frente, diferentemente do 
adiamento que ocorreu em 2020, o 
que possibilita que as empresas se 
organizem melhor para o pagamento. 

Simples Nacional - veja como 
as empresas devem se organizar

•  o período de apuração março de 
2021, com vencimento original 
em 20 de abril de 2021, poderá 
ser pago em duas quotas iguais, 
com vencimento em 20 de julho 
de 2021 e 20 de agosto de 2021; 

•  o período de apuração abril de 
2021, com vencimento original 
em 20 de maio de 2021, poderá 
ser pago em duas quotas iguais, 
com vencimento em 20 de se-
tembro de 2021 e 20 de outubro 
de 2021; 

•  o período de apuração maio de 
2021, com vencimento original 

em 21 de junho de 2021, po-
derá ser pago em duas quotas 
iguais, com vencimento em 22 
de novembro de 2021 e 20 de 
dezembro de 2021; 

"A orientação é aproveitar 
esse adiamento para reforçar o 
fluxo de caixa, mas que separe 
em alguma aplicação o dinheiro 
necessário para o pagamento pos-
terior. Lembrando que o cenário 
de retomada econômica ainda é 
muito nebuloso no país, assim é 
importante ter capital de giro", 
finaliza o consultor da Confirp.  
Fonte: AI/Grupo Alliance. 
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TECNOLOgIAS EMERgENTES SãO 
ESSENCIAIS PARA O NEgóCIO

    Leia na página 6

REIMAgINAR ESTRATégIAS TECNOLógICAS

Veja como será realizada a prorrogação segundo o CgSN 

Mortalidade por Covid
A taxa de mortalidade por Covid-19 

no Brasil ultrapassou a dos Estados 
Unidos, país que, em termos absolutos, 
tem o maior número de óbitos causados 
pela doença em todo o mundo. Segun-
do a Universidade Johns Hopkins, os 
EUA somam 565.298 mortes desde o 
início da pandemia, contra 365.444 
do Brasil, porém, com uma população 
mais de 50% maior, sua taxa de mor-
talidade agora é menor que a do país 
sul-americano: 172,2 óbitos para cada 
100 mil habitantes contra 173,2 (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/tecnologias-emergentes-sao-essenciais-para-o-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-17-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-17-a-19-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-17-04-2021-18-04-2021-19-04-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pix-permite-ajustar-limites-para-transacoes-financeiras-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/deseja-morar-no-canada-especialista-responde-as-principais-duvidas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/negocios/produtora-uruguaia-visa-facilitar-venda-de-medicamentos-a-base-de-canadibiol/
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OpiniãO
Uma história sobre o 
poder transformador 

da educação

Ao comemorar 
ontem (16), 69 
anos de existência, 
a Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie (UPM), que 
ganhou este status 
em decreto de 1952 
do então presidente 
da República, Getúlio 
Vargas, referenda 
concretas razões 
para sua longevidade 
e reconhecimento 
nacional e 
internacional: 

A permanente ino-
vação, em sintonia 
simultânea com os 

avanços do ensino e das 
ciências; altos índices de 
empregabilidade dos seus 
formandos; oportunidades 
de estágio para os alunos 
vivenciarem o ambiente 
empresarial; alto índice 
de pesquisas; ambiente 
pluralista, humanitário e 
respeitoso à diversidade; e 
corpo docente de altíssimo 
nível, que também presta re-
levante serviços à economia 
e ao país com sua produção 
acadêmica e P&D. 

Muitas vezes, a contribui-
ção da UPM à sociedade 
transcende às áreas de seus 
campi, como se observa, 
por exemplo, nas ações de 
extensão que tem desen-
volvido no enfrentamento 
dos impactos da Covid-19. 
Ademais, mantém ótimas 
e frutíferas parcerias com 
instituições estrangeiras, 
abrindo portas para que 
seus alunos façam inter-
câmbios, do mesmo modo 
que recebe estudantes de 
outros países. 

Os desafios intrínsecos 
a qualquer atividade que 
tenha a atribuição de trans-
formar a sociedade, como o 
ensino, têm sido enfrenta-
dos com muita determina-
ção por nossa universidade, 
sempre em linha e, muitas 
vezes, até se antecipando 
às mudanças demográficas, 
políticas, culturais, sociais 
e tecnológicas. Por isso, a 
pesquisa e a permanente 
busca por inovação sempre 
foram um diferencial positi-
vo. Nossos professores são 
fundamentais para o êxito 
desse modelo acadêmico. 

Os resultados de todo 
esse trabalho são muito 
evidentes no contexto da 
pandemia que estamos 
enfrentando. A UPM de-
monstrou rápida capacida-
de de resposta: ajustou a 
prática pedagógica e muitos 
dos processos acadêmico-
-administrativos de suas fa-
culdades; investiu muito em 
capacitação dos docentes 
e na comunicação; auxilia 
hospitais; e vem produzindo 
pesquisas de alto nível volta-
das à busca de alternativas 
para atravessarmos a difícil 
situação sanitária, social e 
econômica. 

A humanidade vivencia 
um momento de medo, 
pressão e sofrimento. Por 
isso, como entidade con-
fessional cristã e comuni-
tária, nossa universidade 
está respondendo ao papel 

social que se espera da 
academia numa conjuntu-
ra de extrema gravidade. 
Outro tema marcante na 
história da UPM refere-se 
à inclusão socioeconômica. 
Exemplo disso é o Programa 
de Atenção e Orientação 
aos Discentes (Proato), 
que se ocupa do atendi-
mento psicopedagógico, 
principalmente dos alunos 
com alguma dificuldade de 
aprendizagem, equiparando 
oportunidades e quebrando 
barreiras para seu sucesso 
acadêmico. 

Esse atendimento está 
sendo mantido durante a 
crise do novo Coronavírus. 

Além disso, a instituição 
é filantrópica por voca-
ção, ofertando um número 
considerável de bolsas 
de estudo. Dentre tantas 
iniciativas, também me-
rece ênfase uma surgida 
na pandemia, intitulada 
Benefício Conectividade, 
destinada à distribuição de 
chips com pacotes de dados 
de internet para os alunos 
acompanharem as aulas 
online. Esses são exemplos 
do espírito mackenzista de 
promover uma comunidade 
solidária, dinâmica, criativa, 
colaborativa e inovadora. 

Todos esses preceitos que 
caracterizam a cultura da 
instituição são frutos das 
trocas de experiência e 
conhecimento com alunos, 
professores, profissionais 
de grandes empresas, re-
presentantes de governos, 
de pessoas de outros países 
e organizações da socie-
dade civil. São interações 
fortemente inspiradas no 
propósito de fazer bem a 
tudo e a todos! Ficamos 
contentes com o sucesso 
dos outros, pelos prêmios 
recebidos por nossos pro-
fessores e as conquistas de 
nossos alunos. 

O acolhimento e o cuida-
do com o próximo sempre 
estiveram presentes na 
história da UPM, que se es-
pelha na origem do Colégio 
Presbiteriano Mackenzie, 
fundado, em 1870, pelos 
missionários presbiterianos 
norte-americanos George e 
Mary Ann Annesley. O casal 
criou em São Paulo uma 
escola totalmente inovadora 
à época, na qual não havia 
discriminação étnica, so-
cial ou de quaisquer tipos, 
espancamento de alunos e 
outras práticas do Século 
19 inaceitáveis no ensino. 

A cultura do Mackenzie 
sempre foi a de promover 
a transformação da vida 
dos cidadãos e da socieda-
de por meio da educação. 
Agregamos a essa tradição, 
de modo permanente, a ino-
vação, a pesquisa, a ciência 
e a contemporaneidade dos 
processos pedagógicos. 

Comemoramos os 69 anos 
da UPM com a esperança 
de que o Brasil e o mundo 
vençam o mais rapidamente 
possível a pandemia e que 
o ensino em nosso país 
converta-se, de modo de-
finitivo, no grande fator de 
seu desenvolvimento com 
justiça social. 

(*) - É o reitor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM).

Marco Tullio de Castro Vasconcelos (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

gência de dados, com suporte 24 horas. O produto – pioneiro dentro 
do segmento MPE – é destinado ao Brasil inteiro e a todos os tipos 
de negócios interessados em oferecer Wi-Fi para seus clientes, como 
bares, cafés, restaurantes, supermercados, lojas de varejo etc. Segundo 
uma pesquisa da Technomic, 65% dos consumidores esperam que os 
estabelecimentos ofereçam Wi-Fi gratuito. No entanto, os negócios 
enfrentam uma série de dificuldades para responder a essa demanda de 
uma maneira eficiente e que agregue inteligência a partir da coleta de 
dados e informações relevantes. Entre as principais dores identificadas 
está a complexidade de lidar com múltiplos fornecedores nas etapas 
de obtenção do link da internet, compra, instalação e manutenção de 
roteadores, suporte técnico e contratação do software de inteligência.

Vigilância empresarial confiável 
e de alta resolução

@A D-Link lançou hoje sua nova linha de  Soluções de Vigilância,  
incluindo um gravador de vídeo de rede e seis câmeras de vigilância 

ao ar livre. Fornecendo recursos avançados, como vídeo de alta resolução, 
eficiência de armazenamento, alta flexibilidade e gerenciamento simples, 
essas soluções são adequadas para empresas de todos os tamanhos e 
todas as empresas verticais. O Gravador de Vídeo de Rede PoE Do D-
-Link H.265 (DNR-4020-16P) oferece vigilância poderosa e profissional 
com 16 portas PoE, um orçamento de energia de 120W e uma porta 
Gigabit Ethernet para garantir largura de banda e confiabilidade sufi-
cientes. Os usuários podem transmitir simultaneamente de 16 canais 
em tempo real, bem como gravar e reproduzir imagens a qualquer hora, 
em qualquer lugar. Com suporte para 4K de ultra-alta definição, o DNR-
4020-16P garante experiências de visualização da mais alta qualidade. 
O DNR-4020-16P também possui H.265 (High Efficiency Video Coding) 
para maior eficiência, economizando até 50% mais armazenamento em 
comparação com os padrões anteriores. À medida que as empresas têm 
demandas crescentes por mais câmeras e imagens de maior qualidade, 
o armazenamento pode ser expandido até 16 TB com suas duas portas 
SATA de 3,5". O aplicativo móvel JustConnect+ permite a visualização 
e gerenciamento em movimento. Este gravador de rede também é com-
patível com ONVIF para suportar câmeras D-Link e suporte montável 
para fácil instalação em qualquer lugar.

Axis e Ingram Micro formam uma aliança

@Com o objetivo de expandir o mercado de videovigilância no Brasil, 
América Central, Caribe e América do Sul, a Axis Communications 

acrescentou a Ingram à sua carteira de distribuidores autorizados. Isso 
permitirá ao fabricante desenvolver e estender uma importante rede de 
mais de 12 mil canais para a geração de novos projetos de segurança 
eletrônica. Em conjunto, ambas empresas irão impulsionar soluções 
de vídeo e áudio na rede, além de potencializar um núcleo de solução 
de segurança que se materializa no software de gestão de vídeo (VMS) 
AXIS Camera Station. Por outro lado, buscarão a incorporação de ana-
líticos e a popularização de intercomunicadores 2N. A incorporação 
da Ingram Micro à rede de distribuidores permitirá complementar e 
potencializar o Programa de Canais da Axis no Brasil, ampliando de 
maneira importante o acesso a soluções, produtos e serviços para um 
novo grupo de clientes, somando um parceiro para a Axis que ajudará 
a alcançar os objetivos e metas para o negócio de 2021.

Guardicore oferece microssegmentação para a 
mais difundida das plataformas legadas

@A Guardicore, empresa de segmentação que oferece soluções 
disruptivas para o tradicional mercado de firewalls, oferece novos 

recursos que estendem a segurança por Zero Trust e microssegmen-
tação ao mais difundido conjunto de servidores, aplicativos e sistemas 
operacionais legados de todo o mercado. As empresas que já utilizam a 
plataforma Guardicore Centra para proteger data centers híbridos que 
incluem servidores legados e podem agora estender as políticas Zero 
Trust e de microssegmentação aos servidores IBM iSeries AS / 400 (ht-
tps://www.guardicore.com/cloud-security-platform/#section_platform).

Algar Telecom lança solução ponta a ponta de 
Wi-Fi para pequenas, médias e grandes empresas

@A Algar Telecom (empresa de telecomunicações e TI do Grupo 
Algar), em conjunto com a Intelbras e a startup WiFeed, está 

lançando uma solução ponta a ponta de Wi-Fi para atender de pe-
quenas até grandes empresas. Batizada de Smart Connect, ela une 
instalação da rede, infraestrutura e software de marketing e inteli-

Quatro estratégias de marketing essenciais 
para um e-commerce deslanchar

Especialista em e-commerce fala sobre a importância de utilizar uma boa estratégia de marketing para 
compreender as reais necessidades dos clientes e estabelecer relacionamentos duradouros

A pandemia não dá sinais de trégua 
e mais uma vez muitos comer-
ciantes entram em dificuldades 

profundas por conta do lockdown. A 
transformação digital se torna ainda 
mais imprescindível: não há outro cami-
nho para que o comércio se mantenha 
firme e atenda o consumidor de maneira 
segura, sem nenhum impeditivo.

Falar é fácil, mas aqueles que ex-
perimentam o universo digital sabem 
que há muito o que aprender. “Erguer 
um e-commerce não depende apenas 
de fazer os investimentos corretos, 
mas também de traçar estratégias de 
marketing inteligentes”, afirma Mar-
celo Dantas, CEO da Estrela10, um 
dos maiores sites de vendas do Brasil, 
com faturamento de R$ 500 milhões 
em 2020 – dos quais 80% foram obtidos 
por meio dos principais marketplaces 
(B2W, Mercado Livre, Carrefour, Ama-
zon, Via Varejo e Magalu).

Dantas listou quatro estratégias de 
marketing que não podem ficar de 
fora para um e-commerce deslanchar. 
São elas:

Marketing logístico
Tudo o que o consumidor deseja é re-

ceber em casa os produtos comprados 
dentro do prazo prometido. Quando 
todo o processo é transparente — da 
separação e embalagem até o rastre-
amento do produto em tempo real, 
uma relação de confiança e satisfação 
é estabelecida. “Ninguém esquece a 
sensação de ser respeitado em todo o 
processo de compra, nem surpreendido 
com uma entrega ágil e sem imprevis-
tos”, afirma Dantas.

Para ele, os serviços têm tanta rele-
vância quanto os próprios produtos; por 
isso, oferecer uma boa experiência ao 
cliente é o maior diferencial de um co-
mércio eletrônico. “Muito mais do que 
a entrega, o processo logístico lida com 
necessidades e expectativas”, acredita.

Marketing digital
O conceito pode até parecer simples, 

mas marketing digital dentro do e-
-commerce é um assunto extenso e que 
demanda conhecimento e dedicação. 
Ele significa entregar o conteúdo certo, 
para a pessoa certa e na hora certa. 
“Existem 134 milhões de brasileiros 
conectados à internet atualmente. 
Como encontrar seu consumidor em 

Freepik

meio a uma multidão desta grandeza? 
É aí que entra a estratégia de marketing 
digital”, esclarece o CEO da Estrela10.

Existem muitas estratégias de marke-
ting digital que podem ser adotadas no 
segmento de e-commerce, como SEO, 
Inbound Marketing, e-mail marketing e 
redes sociais. “Hoje, este tipo de inicia-
tiva é uma regra para que o seu negócio 
tenha relevância”, acredita.

Marketing de relacionamento
São as ações voltadas para manter 

o público fiel e em constante relacio-
namento com sua empresa. “Por meio 
deste relacionamento próximo com 
seus clientes, você terá feedbacks cons-
tantes sobre seus produtos e serviços, o 
que permitirá sua melhoria contínua”. 
Outra vantagem do marketing de rela-
cionamento é que, por meio dele, seus 
clientes tornam-se defensores da sua 
marca, trazendo novos clientes por meio 
do chamado “marketing boca a boca”.

Para iniciar um programa de marke-
ting de relacionamento, é preciso contar 
com um banco de dados atualizado com 
as informações de seus clientes mais 
importantes e que não podem deixar de 
participar do seu programa de relacio-
namento. Com os dados atualizados, é 
possível verificar os clientes que fazem 
compras frequentes e priorizá-los nos 
lançamentos, ofertas, etc. “Você pode, 
por exemplo, criar benefícios para os 
clientes mais engajados ou até mesmo 
um sistema de pontuação que propor-
cione alguma vantagem”, ensina o CEO.

Marketing de performance
Trata-se do marketing baseado em 

desempenho, no qual suas ações são 
100% mensuráveis. Por exemplo, 
para um e-commerce, o marketing 
de performance está relacionado 
a indicadores de vendas. “Mas ele 
não considera apenas o que seria o 
principal indicador de um negócio. 
Todas as ações são construídas com 
foco nos resultados que devem gerar, 
por isso diferentes métricas e KPIs 
são acompanhados”, revela Dantas.

Ele explica que, no caso do e-com-
merce, os indicadores de vendas são 
os indicadores finais. Porém, outros 
números também são relevantes, como 
cliques em anúncios, taxa de conversão 
de leads, custo por lead (CPL), custo 
por aquisição (CPA).

“No marketing de performance, 
todas as campanhas criadas e ações 
desenvolvidas devem ser rastreadas 
para que seja possível tomar uma 
decisão mais assertiva sobre o negó-
cio”. Entre os benefícios da execução 
de campanhas de marketing de de-
sempenho, estão a rastreabilidade, 
baixo risco e ROI alto, consequência 
de um planejamento voltado ao de-
sempenho.

Dantas menciona alguns canais mais 
adequados: Google Adwords e demais 
ações de CPC Ads, anúncio em redes 
sociais, Native Ads, marketing de afilia-
dos, presença em redes sociais, e-mail 
marketing, SEO, etc.
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D - Vagas de Trabalho 
A Estrela10, um dos maiores sites de vendas do Brasil, acaba de abrir 
21 postos de trabalho em diferentes áreas. São cinco posições para 
desenvolvedor web, quatro vagas para analista comercial, dez vagas 
para suporte ao cliente e duas vagas para estágio em Direito. As con-
tratações são para trabalhar na Cidade de Marechal Rondon (PR). A 
única exceção são as posições de desenvolvedor, que contam com a 
possibilidade de trabalho 100% remoto. Para este cargo, a empresa so-
licita conhecimentos em POO e MVC, banco de dados relacional (SQL), 
HTML, CSS, Javascript, GIT, desenvolvimento ágil e boas práticas, além 
de bom relacionamento interpessoal, facilidade de trabalhar em equipe 
e agilidade na execução das demandas. Todos os currículos devem ser 
enviados para (cv@estrela10.com.br). 

E - Consumo de Chocolate
Em 2020, a taxa de penetração da categoria de Chocolates cresceu 
1,5% com relação ao ano anterior, atingindo 82,6% dos lares brasi-
leiros, segundo pesquisa encomendada pela Abicab e realizada pelo 
Instituto Kantar. A frequência de compra cresceu 9,3% no período, 
aumentando de 7,5 para 8,2 a quantidade de vezes em que o brasilei-
ro foi aos pontos de vendas nos últimos doze meses. Bom resultado 
também para o faturamento do setor de chocolates que apresentou 
um incremento de 2,4% em comparação com o ano anterior, repre-
sentando um montante superior a R$ 11 bilhões, valor estipulado pelo 
consumo doméstico. Na divisão por segmentos, Bombom permanece 
representando o maior volume com quase 134 mil em toneladas, 
seguido por Tablete que apresentou um aumento de 4,42%, em 
relação a 2019, e alcançou um volume de aproximadamente 86 mil 
toneladas em 2020. 

F - Jogos Digitais
Mais um golaço para a indústria brasileira de jogos digitais! O game 
brasileiro de tower defense Skydome será lançado na Europa Oci-
dental e América do Norte pela gamigo group, publisher alemã que 
já publicou mais de 30 MMOs (Massively Multiplayer Online Game) 
e mais de 500 jogos casuais pelo mundo. Skydome é publicado no 
Brasil pela Nomad EGL, empresa criada pela desenvolvedora Kinship 
e a agência de marketing esportivo e entretenimento Octagon Brasil, 
e está disponível de graça no país nas plataformas Steam e Nuu-
vem.”Skydome é um jogo genuinamente nacional, mas nossa ideia 
sempre foi publicá-lo em outros países”, conta João Gava, cofundador 
da Kinship e CEO da Nomad EGL. 

A - Empresas Familiares 
A FGV Educação Executiva promove na terça-feira (20), um webinar 
sobre valoração de negócios familiares, com a participação do sócio-fun-
dador da Arpoador Capital, Augusto Sales, especializado em negócios, 
fusões, aquisições e joint venture. O mercado brasileiro de compra e 
venda de empresas está aquecido com as operações de fusões e aqui-
sições (M&A) batendo recordes sucessivos. Segundo a PwC Brasil, de 
janeiro a novembro de 2020, foram 909 transações, representando um 
crescimento de 14% comparado ao mesmo período do ano anterior.  O 
evento, aberto ao público tem como moderadores o coordenador dos 
cursos de Formação Executiva em Finanças da FGV, Diego Ozorio, e o 
sócio da Arpoador Capital, Marcus Teixeira. Quanto vale o seu negócio? 
Como preparar um negócio familiar para venda? Horário: 14h. Inscrição: 
(https://evento.fgv.br/negociofamiliar). 

B - Graduação Presencial
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicou a lista (ht-
tps://bit.ly/3acpLrV) dos candidatos convocados na primeira chamada 
para ingresso nos cursos de graduação presenciais, por meio do SiSU. 
Os convocados deverão requerer a matrícula entre os próximos dias 
19 e 23, e enviar a documentação para as comissões, de acordo com a 
modalidade escolhida no momento da inscrição pelo SiSU. Para efetu-
ar o requerimento de matrícula no formato remoto, o candidato deve 
atentar-se às orientações presentes na folha de rosto da publicação de 
convocação. Os requerimentos devem ser feitos em (https://sistemas.
ufscar.br/siga/candidato/login.xhtml) e exigem do candidato o acesso 
ao e-mail cadastrado no momento das inscrições do Enem e do SiSU. 

C - Design & Negócio 
Com foco na apresentação de inovações que surgiram durante o cenário 
da pandemia, o festival online ‘A Hora do Café: Design & Negócio em 
debate’ promete trazer rico conteúdo criativo para o setor. Com apre-
sentação de Márcia Croce, atuante no segmento de joias, bijuterias e 
folheados o formato dinâmico do projeto estimula os participantes a 
terem reflexões e provocações do que o período pós-pandemia vai exigir 
de cada um de nós, o que é destacado pela profissional. A ideia é que, 
tanto no âmbito acadêmico como profissional, o Webinar possibilite um 
momento de transformações e muito aprendizado, que serão úteis para 
trilhar novos caminhos em 2021. Com foco na cadeia produtiva de joias, o 
evento online nos próximos dias 27, 28 e 29, trata reflexões e discussões 
sobre tendência, processo criativo e estratégia pós-pandemia. Para se 
inscrever, acesse: (http://ahoradocafeoficial.com.br/).

G - Segmento de Mortadelas
A Perdigão, presente na mesa das famílias brasileiras há mais de 80 anos, 
registrou resultados positivos no segmento de mortadelas. A marca atingiu 
41,6% de market share valor em 2020, assegurando a liderança isolada 
na categoria, segundo levantamento feito pela Nielsen, que confirma a 
estratégia assertiva da Perdigão. A submarca Premium OURO, carro 
chefe da marca nas categorias de frios e embutidos, conhecida por seu 
sabor inconfundível e pela sua defumação natural, também consolidou 
sua liderança no segmento, com 25,9% de market share valor. Ainda 
em 2020, além da Mortadela OURO Tradicional, a Perdigão passou a 
oferecer mais duas versões do produto: ervas finas e azeitona verde. 

H - Segurança Pneumática 
Com o foco em auxiliar técnicos, engenheiros e projetistas na área de 
elétrica a compreenderem as novas tecnologias na área de segurança 
hidráulica e pneumática, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (Abimaq), preparou curso no próximo dia 23,  das 9h 
às 17h. Neste treinamento, Sidney Esteves Peinado, Diretor Técnico da 
Fast Solution, com 40 anos de experiência na área de engenharia elétrica 
e automação, apresentará tópicos como introdução básica à  hidráulica/
pneumática; verificação dos requisitos de segurança às normas ISO 4413 
e ISO 4414; requisitos de segurança funcional em conformidade com a 
norma ISO 13849; arquiteturas de ligação; nível de desempenho requerido; 
e cálculo e verificação do nível de desempenho avançado. Mais informações 
e inscrições (http://bit.ly/curso-nr12-pneumatica-hidraulica).

I - Vagas em Tecnologia 
A Knewin, maior PRTech da América latina, anuncia mais de 20 vagas nas 
áreas de tecnologia. As oportunidades são para desenvolvedores Java, C# 
e PHP com conhecimento em inteligência artificial, especificamente em 
machine learning e P.O.s (Product Owner). Com sede em Florianópolis,  
adaptou o processo seletivo e a imersão dos recém-contratados e todo 
o período de trabalho para o modelo remoto. Os colaboradores poderão 
atuar em home-office e qualquer pessoa do Brasil poderá se candidatar 
às vagas. A Knewin, que completa dez anos de atuação em 2021, é res-
ponsável por desenvolver soluções de monitoramento de notícias e de 
redes sociais para cerca de mil clientes de vários segmentos, incluindo 
comunicação e marketing, em quatro países.  Para realizar a inscrição 
o candidato precisa entrar no link: (https://knewin.gupy.io/) 

J - Varejo e Indústria
A Souk é um marketplace que conecta as indústrias aos varejistas. Na plata-
forma, as negociações acontecem em um modelo de leilão, com a atribuição 
de valor feita pelos compradores. Já são mais de 22 mil varejistas cadastrados 
e um portfólio que inclui indústrias como Seara, Tirolez, Nestlé DPA e Massa 
Leve. Atualmente, a Souk comercializa 2,5 mil toneladas de produtos por mês 
com um ticket médio de R$ 2 mil. Criado em 2018, o marketplace tinha como 
objetivo inicial agilizar o escoamento de produtos próximos ao vencimento. 
Porém, a plataforma foi além, promovendo uma mudança de paradigma no 
modelo de negócios de distribuição e venda de produtos, ampliando a oferta 
para itens com validade regular. Saiba mais em: (www.souk.com.br). 

Indústria 4.0 e a transição 
da automação para a 
integração cibernética

Robôs e inteligência 
artificial trabalhando 
cada vez mais nas 
empresas. Parece 
uma frase de  ficção 
científica, ou uma 
previsão futurista não 
é mesmo?

Mas essa é a realidade 
e o futuro que está 
acontecendo hoje, 

agora nas empresas, e não só 
nas gigantes.  Empresas de 
todos os portes e segmentos 
precisam se redesenhar e 
se adequar à aplicação de 
tecnologias avançadas, para 
não perderem competitivi-
dade diante da 4ª. revolução 
industrial. Grandes mudan-
ças estão acontecendo e a 
demanda por soluções ino-
vadoras que proporcionem 
operações mais eficientes, 
inteligentes e ágeis é uma 
grande prioridade no mundo 
dos negócios hoje. 

A expectativa é que a alta 
escala de produtividade 
tenha um impacto compa-
rável ao que muitos setores 
viveram com a internet e a 
chegada das redes sociais, 
operações de ecommerce 
e as transações bancárias. 
Uma verdadeira revolução 
criando novos modelos de 
negócios e novas profissões.

Costumo dizer que temos 
a oportunidade de fazer esta 
revolução de forma amigável 
e responsável. 

Se teremos cada vez mais 
as máquinas cuidando de 
processos repetitivos e si-
tuações que já conhecemos, 
temos a oportunidade das 
pessoas cuidarem das tare-
fas mais nobres utilizando o 
que o humano tem de melhor 
em suas habilidades como 
pensamento crítico, solução 
de problemas, criatividade e 
inteligência emocional, dian-
te de situações de incertezas 
e situações desconhecidas 
que precisam de análise e 
tomada de decisão.

O futuro está sendo cons-
truído no agora e já temos 
como tendência tecnológica,  
as automações de processos 
e a inteligência artificial. 

Temos visto as empresas 
dedicadas a melhorar seus 
processos utilizando o RPA 
(Robotic Process Automa-
tion) como um grande motor 
para alavancar sua compe-
titividade no mercado com 
ganhos de agilidade, grandes 
volumes de execução, asser-
tividade, redução de erros, 
custos e retrabalhos em suas 
operações.

As empresas enxergam 
grande eficiência e opor-
tunidade de expansão com 
esses benefícios, o que 
gera um grande impacto 
no mercado. Não só o RPA 
com processos repetitivos 
mas, hoje já trazemos robôs 
de processos com machine 
learning encapsuladas au-
xiliando em processos de 
predição, classificação  onde 
podemos por exemplo na 
área financeira ou supply 
chain trazer uma operação 
com mais ações preventivas 
e corretivas.  

A inteligência artificial 
combinada ao RPA é a 
grande estrela do mercado 
e temos feito coisas incríveis 
através da combinação des-
sas duas tecnologias.

“Temos muito trabalho 
pela frente para que possa-
mos avançar na corrida por 
automações e tecnologias 
disruptivas. 

Estamos todos vivendo 
uma grande curva de apren-
dizado, numa velocidade 
extremamente acelerada, 
estamos criando novas pro-
fissões, formando novos pro-
fissionais a todo momento 
e investindo esforços em 
redesenhar, não apenas as 
unidades de negócios, mas 
de forma amigável precisa-
mos redesenhar a cultura 
das empresas, preparando 
as pessoas que hoje já an-
seiam por mais tecnologias, 
trabalhando a seu favor. 

Precisamos entender a 
operação atual das empresas 
e transformá-la de forma 
responsável, criando tra-
balhos, empresas e pessoas 
melhores”.

(*) - É CEO da Redesig 
(@redesignconsultoria).

Daniele Soares (*)

O setor manteve suas operações dentro de padrões seguros, 
contribuindo para a preservação do meio ambiente e a geração 

de emprego e renda para milhares de famílias.

Apesar das dificulda-
des enfrentadas pelo 
Brasil por conta da 

pandemia, como a inter-
rupção de atividades de 
coleta seletiva em diversos 
municípios e a suspensão do 
trabalho de cooperativas e 
catadores, a cadeia de latas 
de alumínio para bebidas 
apresenta resultado muito 
positivo. 

É o que mostra o índice de 
reciclagem de latas de alu-
mínio, que em 2020 atingiu 
a marca de 97,4% permane-
cendo-se estável em relação 
a 2019, mantendo o Brasil 
entre os líderes mundiais 
em reciclagem de latinhas. 
Em números, isso significa 
que foram recicladas 391,5 
mil toneladas, ou, aproxi-
madamente 31 bilhões de 
unidades. A reciclagem da 
lata é uma referência de 
economia circular no Brasil e 
no mundo, com a renovação 
infinita da embalagem. 
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Brasil entre os líderes de reciclagem 
de latas de alumínio para bebidas

A reciclagem de latas de alumínio em 2020 atingiu a marca de 97,4% permanecendo estável em relação 
a 2019, mantendo o Brasil entre os líderes mundiais em reciclagem de latinhas

manteve suas operações 
dentro de padrões seguros, 
contribuindo para a preser-
vação do meio ambiente e a 
geração de emprego e renda 
para milhares de famílias”, 
afirma Alfredo Veiga, dire-
tor de Metais da Novelis e 
coordenador do Comitê de 
Reciclagem da ABAL 

“Somos o terceiro maior 
mercado mundial de latas 
de alumínio. Em 2020 che-
gamos a quase 32 bilhões de 
latas consumidas no Brasil e, 
mesmo assim, mantivemos 
o índice acima de 97%. É a 
consolidação da escolha do 
mercado e do consumidor 
pela lata de alumínio como 
a embalagem mais adequada 
a diversas bebidas e a mais 
sustentável. Esse contexto 
coloca o setor de Latas 
em um padrão mundial de 
excelência em Economia 
Circular”, completa Cátilo 
Cândido, presidente exe-
cutivo da Abralatas. (ABr) 

O índice de reciclagem 
foi apresentado oficialmen-
te em 31 de março pela 
ABAL (Associação Brasileira 
do Alumínio) e Abralatas 
(Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Latas de 
Alumínio) ao Ministério do 
Meio Ambiente (MMA). 
Em novembro de 2020, 
as associações firmaram o 
“Termo de Compromisso de 
Logística Reversa de Latas 
de Alumínio para Bebidas” 

com o Ministério, no qual 
garantem a manutenção do 
índice de reciclagem das 
latinhas no patamar de 95%, 
em cumprimento à Política 
Nacional de Resíduos Sóli-
dos (PNRS). 

“Os dados mostram como a 
estrutura de reciclagem de la-
tas no Brasil é sólida. E como 
os nossos investimentos em 
centros próprios de coleta e 
de reciclagem geram resul-
tados significativos. O setor 

As contas públicas do Governo Central (Tesouro 
Nacional, Previdência Social e Banco Central) deverão 
fechar 2022 com déficit primário de R$ 170,47 bilhões. 
A meta fiscal consta do Projeto da Lei de Diretrizes Or-
çamentárias de 2022, enviado ao Congresso Nacional. 
O déficit primário representa o resultado das contas 
do governo desconsiderando o pagamento dos juros da 
dívida pública. Com o déficit previsto para o próximo 
ano, esse será o nono ano seguido de contas públicas 
no negativo.

O projeto prevê déficits até pelo menos 2024, totalizando 
11 anos seguidos de resultados negativos. O texto projeta 
déficit de R$ 144,97 bilhões em 2023 e de R$ 102,2 bilhões 
em 2024. Apesar de mais um resultado negativo para o 
próximo ano, o déficit é inferior à meta de R$ 247,1 bilhões 
estipulada para este ano. A meta fiscal para 2021 pode 
ser afrouxada conforme a necessidade de gastos com o 
enfrentamento à pandemia da Covid-19.

A alta da inflação a partir do segundo semestre do 
ano passado aliviou as restrições impostas pelo teto 
federal de gastos em 2022, depois de um limite severo 
imposto para 2021. O PLDO permitirá o aumento de 
R$ 107 bilhões no teto de gastos para o próximo ano, 
de R$ 1,485 trilhão em 2021 para R$ 1,592 trilhão em 
2022. A alta, de 7,2%, equivale à estimativa de infla-
ção pelo IPCA acumulado entre julho de 2021 e junho 
de 2022. O valor está um pouco mais otimista que as 
projeções do mercado financeiro, que estimam que 

Governo estima déficit primário 
de R$ 170,47 bilhões em 2022

a inflação acumulada em 12 meses chegará a junho 
entre 7,5% e 8%.

Neste ano, os gastos públicos federais poderão crescer 
apenas 2,13%, equivalente ao IPCA acumulado entre 
julho de 2019 e junho de 2020. Com as restrições das 
atividades econômicas nos primeiros meses da pandemia 
da Covid-19, a inflação oficial caiu no primeiro semestre 
do ano passado, empurrando para baixo o índice usado 
para corrigir o teto de gastos. No segundo semestre, o 
IPCA disparou com a alta dos alimentos, mas essa alta só 
se refletirá no limite de gastos para 2022 (ABr).

O déficit primário representa o resultado das contas do governo 
desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública.
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Qual é o seu futuro 
profissional?

Para o jovem de hoje 
é evidente que muitas 
profissões serão 
extintas nos próximos 
anos

Quando se via à beira 
de uma das mais sé-
rias escolhas de suas 

vidas, na fase de optar qual 
curso universitário seguir, 
no passado, a geração baby 
boomers – que hoje tem en-
tre 55 e 75 anos – pensava 
em tomar uma decisão base-
ada em garantir o sustento 
da família, além de avaliar 
sobre as probabilidades em 
passar no exame vestibular 
e, por fim, no prazer que 
teria em aprender aquele 
ofício. 

Um outro fator de atração 
para certas profissões era 
o glamour que elas gera-
vam entre os jovens. Não 
raro, apareciam na lista 
dos cursos mais desejados, 
opções que não ofereciam 
boa remuneração, mas que 
apresentavam boas chances 
de se obter aprovação no 
vestibular ou que tinham 
o gostar e a realização 
profissional como fatores 
preponderantes na decisão.

Já a geração Z, dos nas-
cidos após os anos 2000, 
examina os possíveis cursos 
com critérios semelhantes 
a de seus pais ou avós. 
Porém, com uma diferença 
determinante: o futuro das 
carreiras. Isso porque para 
o jovem de hoje é evidente 
que muitas profissões serão 
extintas nos próximos anos 
ou décadas, devido ao avan-
ço da tecnologia, e outras 
tantas profissões vão ter 
papel de destaque.

Esse raciocínio é cor-
retíssimo, pois é preciso 
analisar que, se novas ati-
vidades surgiram recente-
mente, profissões tradicio-
nais tendem a desaparecer, 
assim como tantas outras 
vão passar a existir. E aí 
está o ponto crucial a ser 
ponderado pelos jovens. 
Isso porque máquinas e 
programas já substituem 
uma série de atividades 
e, daqui para frente, vão 
substituir mais ainda uma 
série de funções. 

Ou seja: decidir qual 
profissão seguir hoje deve 
ser encarado como uma 
tomada de decisão seríssi-
ma, que deve ser estudada 
atentamente, a partir de 
informações embasadas, em 
vez de simples palpites. Da-
dos objetivos é que devem 
nortear a escolha. Dialogar 
com professores é um bom 
caminho. Procurar fazer 
contato com profissionais 
de destaque em suas ativi-
dades também. 

E outra boa dica é pesqui-
sar em fontes de informação 
com credibilidade. Por fim, 
os consultores de Recursos 
Humanos e headhunters 
podem também trazer uma 
inestimável contribuição 
para a escolha profissional.

O fato é que se puder-
mos antecipar o avanço da 
tecnologia nas próximas 
três décadas, ficaremos 
estarrecidos. Para se ter 
uma ideia da dimensão do 
que estamos falando, basta 
dizer que a internet de uso 
amplo e pessoal – a rede 
www – é de 1992. 

Ou seja: sequer completou 
trinta anos de existência. 
Já as redes sociais foram 
todas criadas nos idos dos 
anos 2000. Por sua vez, os 
celulares surgiram no Bra-
sil na década de 90 e eram 
verdadeiros “dinossauros” 
quando comparados aos 
modelos atuais. Bastaram, 
portanto, apenas trinta 
anos para o mundo passar 
por essa grandiosa revolu-
ção tecnológica. E, há bem 
pouco tempo, se iniciou 
outra grande mudança: a 
Era da Indústria 4.0 ou 4ª 
Revolução Industrial. 

Ela compreende áreas 
como Inteligência Artificial 
(IA), Internet das Coisas 
(IoT), Learning Machine, 
Robótica, Bigdata, além das 
impressões em 3D, nanotec-
nologia, computação quân-
tica, entre outros campos 
do conhecimento. Eles se 
misturam, pois são todos 
interligados. O fato é que o 
futuro ninguém consegue 
prever, mas as tendências, 
sim. Veículos autônomos, 
tele-entregas por drones, 
comida feita por robôs 
domésticos, sistemas de in-
teligência artificial operada 
por cognição são alguns dos 
avanços esperados para os 
próximos anos. 

Existe uma frase popular 
que diz “É bom, mas é ruim. 
É ruim, mas é bom”. Assim, 
apesar de difícil, tende a 
se dar melhor quem em-
preender e investir nessas 
áreas inovadoras. Ou seja, 
será bom para quem desde 
já estiver atento às futuras 
oportunidades mercadoló-
gicas. Mas, será ruim para 
quem não estiver capacita-
do e atento às mudanças. 

Em síntese, em vez de 
dizer que os mais fortes so-
brevirão, podemos acreditar 
que os mais aptos e prepa-
rados vão dominar o mundo 
profissional. Cabe, portanto, 
questionar: que futuro você 
vislumbra para si?

(*) - Formado em Administração de 
Empresas, com MBA em Finanças e 
Governança Corporativa e Pós MBA 

em Inteligência Empresarial. 
É também autor do livro Gestão Sem 

Estresse (Ed. Casa do Escritor). 

Marco Juarez Reichert (*)
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Bernardo Borzone (*)

O RCS (Rich Communica-
tions Service) é um proto-
colo de comunicação entre 
operadoras de telefonia 
móvel que tem o objetivo 
de oferecer um sistema de 
mensagens de texto muito 
mais completo, que forneça 
conteúdo multimídia. A 
tecnologia trouxe um novo 
padrão de comunicação 
digital para o mercado, 
permitindo que empresas 
e pessoas se comuniquem 
de forma mais simples e 
eficiente. 

Ele funciona de forma 
similar ao SMS, porém com 
mais recursos para que 
a experiência do usuário 
seja muito mais interativa 
e personalizada.

Criado pela Associação 
Mundial das Operadoras 
(GSMA), hoje, conta com 
toda a expertise da gigante 
Google. A proposta do RCS 
é permitir que as marcas 
consigam personalizar e 
atestar a autenticidade de 
suas comunicações através 
do logotipo e selo de verifi-
cação, que agora pode ser 
inserido diretamente na 
mensagem. 

Na prática, as vantagens 
vão muito além. O RCS 
aceita recursos multimídia, 
como imagens, vídeos, 
áudios e gifs, tornando a 
comunicação mais leve e 
atrativa. Interação fácil é o 
grande destaque da ferra-
menta. O usuário consegue 
responder com apenas um 
clique, escolhendo rapi-
damente entre as opções 

Ele funciona de forma similar ao SMS, 
porém com mais recursos.

A retomada estimada representa 
cerca de 54% dos microempreendedores individuais e micro e 

pequenas empresas do Brasil.

A pesquisa também 
contou com dados po-
pulacionais do IBGE e 

com informações do crono-
grama para entrega de vaci-
nas do Ministério da Saúde.

A retomada estimada re-
presenta cerca de 54% dos 
microempreendedores indi-
viduais e micro e pequenas 
empresas do Brasil, negócios 
estes que, no geral, atuam 
em setores menos atingi-
dos pela crise e que teriam 
uma reação rápida diante 
da maior imunização da 
população, como comércio 
de alimentos, negócios pet, 
oficinas e peças, indústria de 
base tecnológica, educação, 
saúde, etc.

Até 24 de maio todos os 
idosos com mais de 60 anos 
de idade e todos os profis-
sionais da saúde estariam 
totalmente imunizados con-
tra o Coronavírus. Em julho, 
mais especificamente no 
dia 6, o grupo de vacinados 
seria ampliado, incluindo-se 
profissionais da educação, 
segurança, transportes, 

As diferenças entre 
Drop Shipping e 
Cross-Border

O Drop Shipping, termo 
bastante conhecido no Brasil, 
é uma operação que consiste 
em criar uma loja virtual local, 
vendendo produtos de ter-
ceiros com origem de outros 
países, em sua grande maioria, 
da China. 

“Muitos empreendedores 
que iniciam suas jornadas no 
canal digital acabam optando 
por essa modalidade de ne-
gócio”, diz Felipe Dellacqua, 
especialista em e-commerce e 
sócio da VTEX, multinacional 
que provê plataformas de e-
commerce para um quarto das 
lojas virtuais do país. 

Dessa forma, podemos di-
zer que o Drop Shipping é 
uma espécie de marketplace 
Cross-border, que vende pro-
dutos de sellers internacionais 
apenas para o mercado local. 
Diferente dessa modalidade, 
o Cross-Border nada mais é 
que um tipo de operação de 
e-commerce em que se vende 
para outros países. Este é um 
dos mercados que mais cresce 
na digitalização do varejo. 

Já imaginou ter o seu catálogo 
em português em diferentes 
línguas e vender para outros 
países podendo ganhar muito 
mais com a sua operação? “Com 
o Cross-border, é possível ter o 
seu estoque no Brasil, com um 
catálogo de produtos em inglês 
precificado em dólar e um ca-
tálogo em espanhol precificado 
em euro, por exemplo, para 
atender a diferentes públicos 
no mundo inteiro. 

Considerado a última bar-
reira ou o último estágio de 
maturidade de uma operação 
online, o e-commerce Cross
-border permite vender para 
mercados ainda maiores que 
o Brasil, ganhar crescimento 
e ter rentabilidade maior”, 
afirma o especialista. Fonte 
e mais informações: (www.
vtex.com). 

Com vacinação, 
54% das PMEs podem retomar 

faturamento até agosto
Um estudo feito pelo Sebrae,  a partir de dados da Fiocruz, aponta que cerca de 9,5 milhões de pequenas 
empresas podem vir a retomar o nível de atividade anterior à pandemia até o mês de agosto, caso o 
ritmo de vacinação seja acelerado
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ão acelerar a imunização da 
população com certeza é 
o caminho para sairmos da 
crise”, avalia o executivo.

O estudo ainda indica 
alguns dos setores que apre-
sentariam um retorno mais 
lento ao patamar registrado 
antes do início da pandemia 
da Covid-19 mesmo diante 
da aceleração da vacinação. 
É o caso dos segmentos de 
Artesanato, Bares e Restau-
rantes e Moda. 

Segundo o levantamen-
to, tais atividades só re-
tomariam as atividades 
pré-pandemia por volta de 
11 de outubro, data em que 
está prevista a imunização 
de 100% das pessoas com 
mais de 25 anos de idade. O 
setor de Beleza só atingiria 
a retomada total do fatura-
mento anterior à pandemia 
em 27 de outubro, enquanto 
os setores de Turismo e 
Economia Criativa devem 
retomar o faturamento ante-
rior à crise apenas em 2022. 
Fonte: (bia@comuniquese1.
com.br).

indústrias e pessoas com 
comorbidades. 

Caso a vacinação siga por 
grupos de idade, 100% das 
pessoas com mais de 40 
anos serão imunizadas até 
o dia 18 de agosto, data em 
que estima-se a chegada de 
dois terços da população 
imunizada com as duas do-
ses da vacina. “A vacinação 
é o principal caminho para 
a retomada da economia do 

país e a disponibilidade das 
doses é fundamental para a 
população”, comenta Tho-
mas Carlsen, COO e co-fun-
dador da mywork, startup 
de controle de ponto online 
e gestão de Departamento 
Pessoal. 

“Embora a pandemia tenha 
mudado muitos hábitos de 
consumo e a tendência seja 
a retomada do comércio 
com poucas aglomerações, 

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: RAFAEL LACERDA SOARES, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia 
(26/06/1993), profissão técnico administrativo, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudio Pereira Soares e de Maria dos Reis 
Lacerda. A pretendente: ANA PAULA ZWEIMAN COELHO, nascida nesta Capital, Bom 
Retiro - SP, no dia (22/08/2000), profissão estudante, estado civil solteira, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Fernando Sergio Gimenes Coelho 
e de Ivete Zweiman Coelho.

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

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

RCS: a evolução do mercado 
de mensageria
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sugeridas pelo remetente. 
Isso permite que as marcas 
desenhem experiências 
completas e estimulem ainda 
mais o engajamento. Além 
disso, as taxas de conversão 
são altas e os relatórios de 
envio e leitura são bastante 
completos.

As vantagens não são só 
para quem envia as men-
sagens, mas também para 
quem as recebe. O usuário 
pode interagir, respondendo 
apenas com alguns cliques 
nas opções pré-programa-
das, tudo de forma automa-
tizada, sem a necessidade da 
intervenção humana. Com 
isso, o nível de engajamento 
costuma ser maior, poden-
do ter resultados até cinco 
vezes melhor que um SMS.

Boa parte desse sucesso 
é creditado ao fato de que o 
consumidor consegue iden-
tificar rapidamente quem é a 
empresa que está enviando a 
mensagem e sua política de 
privacidade. Outra questão 
é que a navegação é em-
barcada, não ocorrendo o 

tradicional envio de um 
link que direciona o cliente 
para outra página – que 
normalmente tende a des-
pertar desconfianças sobre 
possíveis fraudes.

Essa tecnologia está 
abrindo as portas para um 
novo formato de comuni-
cação, mais dinâmico, inte-
rativo, atrativo e confiável. 
Ela chega para ampliar o 
leque de soluções de comu-
nicação digital, permitindo 
o desenvolvimento de ex-
periências mais completas, 
independente do perfil da 
empresa ou do objetivo da 
comunicação. 

As marcas que já estão 
criando ações com o RCS 
estão caminhando a passos 
largos para construir uma 
conexão mais direta e de 
muito mais fidelidade com 
seus clientes.

(*) - É diretor de receitas responsável 
pelas áreas de Customer Success, 

Comercial e Marketing na 
Pontaltech, empresa especializada 

em soluções integradas de voz, 
SMS, e-mail, chatbots e RCS (www.

pontaltech.com.br).

O Inmetro publicou, no Diário 
Oficial da União de ontem (16) uma 
portaria que detalha alguns aspec-
tos sobre como deverá ser feita a 
inclusão de brindes ou vale-brindes 
na venda de produtos. A portaria 
entrará em vigor no dia 1º de junho 
de 2021. As regras valem tanto para 
o caso de produtos de natureza di-
ferente do objeto original, como no 
caso do brinde ser uma quantidade 
a mais do mesmo produto. 

Ao permitir a inclusão de brinde ou 
vale-brinde “de natureza diferente 

do produto nelas contido”, a portaria 
nº165, acrescenta que isso poderá ser 
feito desde que não cause nenhuma 
alteração na quantidade líquida no-
minal declarada antes de se efetuar 
a promoção.

“Quando o brinde referir-se a 
uma quantidade do produto em 
comercialização, deverá perma-
necer inalterada a quantidade 
nominal declarada antes de se 
efetuar a promoção, indicando-se 
adicionalmente, de forma clara, a 
quantidade entregue como brinde”, 

diz a portaria ao acrescentar que, 
na verificação quantitativa, é que 
deverá ser considerado o somatório 
dos valores nominais. 

A portaria acrescenta que, quando 
o brinde estiver anexado ao exte-
rior da embalagem, “as informações 
obrigatórias relativas ao produto em 
comercialização deverão estar perfei-
tamente visíveis”. Por fim, o Inmetro 
alerta que a infringência desses dis-
positivos sujeitarão os infratores a 
penalidades já previstas na legislação 
brasileira (ABr).

Regras para inclusão de brindes na venda de produtos

www.netjen.com.br
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DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A. - CNPJ: 62.277.041/0001-87
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação

São convocados os acionistas da DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A., com sede social à Avenida Margi-
nal Direita do Tietê, 800, a se reunirem em assembleia geral ordinária,  nesta Capital, às 10:00 horas do dia 28 de abril 
de 2021. Por conta da pandemia do COVID-19 a reunião será através de vídeo conferência, a fim de tratarem da se-
guinte ordem do dia: 1) Aprovar as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras publicadas 
em 10/04/2021 relativas ao exercício findo em 31/12/2020. São Paulo, 15 de abril de 2021.

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2021, às 12 horas, na 
sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condo-
mínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo 
(“Assembleia”), a fi m de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. 
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores In-
dependentes, todos referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; 1.2. destinação dos resultados 
apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e 1.3. fi xação da remuneração 
anual e global dos administradores da Companhia; 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1. extinção do 
Conselho de Administração da Companhia, com a consequente destituição de todos os seus membros; 2.2. reforma 
dos artigos 11 ao 20, 27, 34 ao 36 e 40 do Estatuto Social da Companhia, em razão da extinção do Conselho de Ad-
ministração da Companhia, caso aprovada; 2.3. eleição da Sra. Ana Karina Bortoni Dias para o cargo de diretora sem 
designação especial e ratifi cação da composição da Diretoria da Companhia, caso aprovada a extinção do Conse-
lho de Administração da Companhia; e 2.4. consolidação do Estatuto Social da Companhia. Os documentos relati-
vos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 

São Paulo, 15 de abril de 2021.
Angela Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

Edital de 1ª e 2ª Praças - de bem imóvel e para intimação dos requeridos Reinaldo Abrão Zaiba 
(CPF: 674.894.608-59) e Palmira Gonzales Perez Marar Zaiba (CPF: 164.912.068-07), os 
coproprietários Marta Cristina Marar Zaiba Farah (CPF: 087.849.348-40), Edson Lotf Farah (CPF: 
667.336.508-00), Valeria Cristina Marar Zaiba Curuchi (CPF: 091.209.218-10), Sergio Luiz 
Curuchi (CPF: 030.877.558-93), Jorge Miguel Zaiba (CPF: 655.687.378-00), Terezinha de Jesus 
Zaiba Marar dos Santos (CPF: 035.765.868-06), Neusa Marar Thomaz (CPF: 945.095.498-49), 
Jorge Abrão Mendonça Marar Zaiba (CPF: 116.814. 448-52), Auricleia Ferreira de Sousa Zaiba 
(CPF: 125.239.428-44), Alexandra Marlenak Mendonça Marar Zaiba (CPF: 131.921.938-16), 
Agnaldo Bauermann Schunck (CPF: 083.461.818-41), Barbara Mendonça Marar Zaiba (CPF: 
293.778.078-40), o terceiro Interessado Gyorgy Kovari (CPF: 192.350.118-68), e demais 
interessados, expedido na Ação Pelo Rito Sumário, Processo nº 1112216-87.2014.8.26.0100/01, 
em trâmite na 20ª Vara Cível do Foro Central da Capital Do Estado de SP, requerida por 
Condomínio Edifício Garagem Automá tica Florêncio de Abreu (CNPJ: 54.199.351/0001-00). A 
Dra. Raquel Machado Carleial de Andrade, MMª. Juíza de Direito da 20ªVC do Foro Central da 
Capital do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, Faz 
Saber que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ROSSI 
LEILÕES (www.rossileiloes.com.br), nas condições seguintes: 1 - Descrição do Imóvel - Lote 001 - 
Apartamento nº 43, localizado no 4º andar ou 5º pavimento do EDIFICIO ALBION, com entrada 
pelo nº 1.438 da Avenida Rangel Pestana, no 6º Subdistrito-Brás desta Capital, com a área útil de 
61,23 metros quadrados e uma área construída de 75,23 metros quadrados, correspondendo-lhe 
uma quota parte ideal de 1.588,90% no terreno e nas demais coisas de uso comum do Edifício. 
Contribuinte nº 003.015.0092-4. Matrícula nº 67.142 do 3º CRI de São Paulo. ÔNUS: Constam da 
referida matrícula, conforme Av.7(18/06/2014), Penhora de Parte Ideal (14,2857%) do imóvel em 
favor de Condominio Edifício Garagem Florêncio de Abreu, Processo nº 0200975-
25.2006.8.26.0100, 33ªVC do Foro Central da Capital do Estado de SP. AV.8(14/09/2016), 
Penhora de Parte Ideal (14,2857%) do imóvel em favor de GYORGY KOVARI, Processo n 
0628296-48.1998.8.26.0100, 31ª Vara Cível do Foro Central da Capital do Estado de São Paulo. 
AV.9(21/08/2019), Penhora Exequenda. Observação: Conforme artigo 843 do CPC, tratando-se de 
penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à 
execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Reservada ao coproprietário ou ao 
cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. 
Visitação: Não há visitação. 2 - Avaliação total do bem: R$ 234.743,28 (dezembro/2020 - 
Conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP), que será atualizada a 
época da alienação. 3 - Débito Exequendo - R$ 46.182,58 (janeiro/2019). 4 - Datas das Praças 1ª 
Praça começa em 10/05/2021 às 11h00min, e termina em 13/05/2021 às 11h00min; com inicio 
imediato à 2ª Praça, com encerramento dia 04/06/2021 às 16h00min. 5 - Condições de Venda - 
Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior que a avaliação (1ª Praça) 
ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da avaliação (2ª Praça). Caso 
não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação 
parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos termos do Art. 22, parágrafo 
único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o 
restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de 
maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 
895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC, e prazos conforme AI 2132770-30.2017.8.26.0000 do TJ/SP). 6 
- Pagamento - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito 
judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, 
respectivamente, no prazo de até 24 horas da realização da praça. Em até 5 horas após o 
encerramento da praça, cada arrematante receberá e-mail com instruções para depósito (Art. 884, 
IV do CPC). 7 - Comissão do Leiloeiro - 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não 
incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no 
prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento da praça na conta do Leiloeiro Oficial: Ugo 
Rossi Filho CPF 073.597.398-96, Banco Itaú, Agência 3004, C/C 00089-3 (Art. 884, parágrafo 
único do CPC e Art. 24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32). 8 - Do 
Cancelamento/Suspensão da Praça após a Publicação do Edital - Em caso de acordo ou 
adjudicação do bem, o devedor pagará ao leiloeiro oficial a comissão de até 2% do valor da 
avaliação. 9 - Débitos e Obrigações do Arrematante - Eventuais débitos de IPTU/ITR (mediante 
apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa), terão preferência sobre os 
demais, sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas vincendas até a realização da 
alienação (Art. 323, Art. 908, §§ 1º e 2º do CPC e Art. 130, parágrafo único do CTN). O bem será 
alienado em caráter ad corpus e no estado de conservação em que se encontra, sendo a 
verificação de documental, de gravames/credores e de área, sob responsabilidade do 
arrematante, bem como de eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários 
para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências 
serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, "caput", §§ 1º e 2º e Art. 903 do CPC). Os 
valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de 
inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das 
medidas legais cabíveis. 10 - Dúvidas e Esclarecimentos - Pessoalmente perante o Oficio onde 
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Avenida Fagundes 
Filho, 191, Ed. Houston 4º andar, SP, ou ainda, pelo telefone (11) 5594-7785 e e-mail: 
ugo@rossileiloes.com.br. Para participar acesse www.rossileiloes.com.br. Ficam os requeridos 
Reinaldo Abrão Zaiba e Palmira Gonzales Perez Marar Zaiba, os coproprie tários Marta Cristina 
Marar Zaiba Farah (CPF: 087.849.348-40), Edson Lotf Farah (CPF: 667.336.508-00), Valeria 
Cristina Marar Zaiba Curuchi (CPF: 091.209.218-10), Sergio Luiz Curuchi (CPF: 030.877. 558-93), 
Jorge Miguel Zaiba (CPF: 655.687.378-00), Terezinha de Jesus Zaiba Marar dos Santos (CPF: 
035.765.868-06), Neusa Marar Thomaz (CPF: 945.095.498-49), Jorge Abrão Mendonça Marar 
Zaiba (CPF: 116.814.448-52), Auricleia Ferreira de Sousa Zaiba (CPF: 125.239.428-44), 
Alexandra Marlenak Mendonça Marar Zaiba (CPF: 131.921.938-16), Agnaldo Bauermann Schunck 
(CPF: 083.461.818-41), Barbara Mendonça Marar Zaiba (CPF: 293.778.078-40), e o terceiro 
Interessado Gyorgy Kovari (CPF: 192.350.118-68), e demais interessados, Intimados das 
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da 
Penhora realizada em 31/05/2019. Dos autos não constam recursos ou causas pendentes de 
julgamento. Dúvidas e esclarecimentos: Pessoalmente no Ofício onde tramita o processo, ou com 
a empresa gestora do leilão eletrônico. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de março de 2021 

Dez Asas Participações S.A.
CNPJ Nº 17.456.871/0001-17 - NIRE 35.3.0044785.9

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Dez Asas Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia geral 
ordinária, que se realizará no dia 27 de abril de 2021, às 12:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 
2.092, 15º andar, conjunto 153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação 
de contas dos administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras 
da companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) destinação do 
resultado do exercício referido em “a” supra; Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores 
acionistas, na sede social, os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas, 
inclusive os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020. São Paulo, 17 de abril de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

Filoo Licenciamento de Software S.A
CNPJ nº 13.509.469/0001-00 - NIRE 35.3.004.4760-3

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Filoo Licenciamento de Software S.A
(“Companhia”), para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada, em 1ª convocação,
no dia 17.05.2021, às 10:00 horas. Tal Assembleia será realizada na Rua Ferreira de
Araújo, nº 221, conjuntos 94 e 95, Pinheiros, cidade de São Paulo, estado de São Paulo,
CEP 05428-000, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as
demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, e
(ii) reeleição e eleição de diretores. A Companhia informa aos Senhores Acionistas que o
relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório da auditoria relati-
vos aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2020 estão à disposição dos Senhores
Acionistas na sede da Companhia. São Paulo/SP, 17 de abril de 2021. Clarissa Rossetti
e Marcos Thadeu Ferraz Barreto - Diretores.                                         (17, 20 e 21)

OSA Participações S.A. 
CNPJ/ME 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284

Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, que deverá se realizar às 9h 
do dia 26/04/2021, na sede em São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 513, 4º Andar, Vila Olímpia - 
CEP 04551-909, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO: (i) tomar as con-
tas dos administradores, examinar, discutir e votar Demonstrações Financeiras e do Relatório da 
Administração, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020. SP, 15/04/2021. À Diretoria.

RCB MELLÃO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N° 09.516.458/0001-72 - NIRE 353.003.595.00

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da RCB Mellão Participações S.A. convocados a se reunir em AGO, que se reali-
zará no dia 27 de abril de 2021, às 11:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conjunto 
153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, 
exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da companhia, relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; (c) fixação 
da verba global destinada à remuneração anual dos membros da diretoria; e Comunicamos que se encontram 
à disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos e informações pertinentes às matérias a 
serem deliberadas, inclusive os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício 
social encerrado em 31/12/2020. São Paulo, 17 de abril de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

SPM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ N° 00.567.209/0001-31 - NIRE 35.3.0031749.1

Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da SPM Participações S.A. convocados a se reunir em assembleia geral ordinária, que 
se realizará no dia 27 de abril de 2021, às 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.092, 15º andar, conjunto 
153, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) prestação de contas dos administradores, 
exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras da companhia, relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) destinação do resultado do exercício referido em “a” supra; (c) fixação 
da verba global destinada à remuneração anual dos membros da diretoria; e Comunicamos que se encontram à 
disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documentos e informações pertinentes às matérias a serem 
deliberadas, inclusive os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. São Paulo, 17 de abril de 2021. Marcos Mellão Alves de Lima - Diretor.

Ativo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  1.166.084,83 5.437.571,72
Caixa e Equivalentes a Caixa  415.770,44 284.706,48
Clientes  44.371,80 67.051,00
Estoques  308.160,00 4.687.744,50
Imóveis a Venda  396.113,11 396.113,11
Adiantamento a Empregados 
 e Representantes  1.669,48 1.956,63
Não Circulante  16.201.872,51 7.734.495,70
Créditos com Pessoa Ligadas  13.445.994,92 -
Depósitos e Cauções  8.829,59 8.829,59
Investimentos  2.559.753,39 2.559.753,39
Imobilizado  187.294,61 5.165.912,72
Total do Ativo  17.367.957,34 13.172.067,42

Passivo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  2.521.162,64 872.674,62
Fornecedores  9.047,68 39.790,62
Obrigações Trabalhistas e Sociais  124.862,46 195.021,29
Obrigações Tributárias  1.813.210,59 37.862,71
Adiantamento de Clientes  574.041,91 600.000,00
Não Circulante  2.658.045,21 8.829.473,77
Créditos de Pessoa Ligadas  2.658.045,21 8.829.473,77
Patrimônio Líquido  12.188.749,49 3.469.919,03
Capital Social  13.005.197,00 13.005.197,00
(-) Prejuízos Acumulados  (816.447,51) (9.535.277,97)
Total do Passivo  17.367.957,34 13.172.067,42

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2020
  2020/R$ 2019/R$
Receita Operacional Líquida  12.324.152,02 4.296.318,72
(-) Custos dos Produtos Vendidos  (6.303.671,39) (3.646.882,50)
Lucro Bruto  6.020.480,63 649.436,22
Despesas Administrativas  541.194,35 625.897,48
Impostos e Taxas  19.028,34 9.987,32
Outras Despesas Operacionais  - 215.175,00
Lucro / Prejuízo Operacional  5.460.257,94 (201.623,58)
Resultado financeiro  (4.686,87) (6.420,14)
Outras Receitas  5.502.219,26 29.200,00
Lucro/Prejuízo Antes dos Efeitos Fiscais  10.957.790,33 (178.843,72)
Contribuição Social e Imposto de Renda  2.238.959,87 122.587,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício  8.718.830,46 (301.430,72)
Lucro Líquido por Ação  0,000931 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Reservas  Total do
  Capital de Prejuízos Patrimônio
  Social Lucros Acumulados Líquido
Em 31/12/2018  13.005.197,00 - (9.233.847,25) 3.771.349,75
Resultado do Exercício  - - (301.430,72) (301.430,72)
Em 31/12/2019  13.005.197,00 - (9.535.277,97) 3.469.919,03
Resultado do Exercício  - - 8.718.830,46 8.718.830,46
Em 31/12/2020  13.005.197,00 - (816.447,51) 12.188.749,49

Demonstração dos Fluxos de Caixa
  2020/R$ 2019/R$
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Lucro Líquido do exercício  8.718.830,46 (301.430,72)
Ajuste por:
Depreciações e Amortizações  - 308.475,56
Lucro Liquido Ajustado  8.718.830,46 7.044,84
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  22.679,20 (67.051,00)
Estoques  4.379.584,50 1.921.370,50
Outros ativos  287,15 65.240,49
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  (30.742,94) (20.470,18)
Obrigações Trabalhistas e Sociais  (70.158,83) (13.218,84)
Obrigações Tributarias  (19.418,96) (6.212,80)
Imposto de Renda e Contribuição Social  1.794.766,84 14.504,16
Outros Passivos  (25.958,09) (239.453,34)
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  14.769.869,33 1.661.753,83
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos
(Aumento) Redução de Empréstimos 
 e Adiantamento  (19.617.423,48) -
Alienação de Imobilizado  4.978.618,11 65.074,15
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  (14.638.805,37) 65.074,15
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  - (1.443.755,30)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  - (1.443.755,30)
Fluxo de caixa do exercício  131.063,96 283.072,68
Saldo no início do exercício  284.706,48 1.633,80
Saldo no final do exercício  415.770,44 284.706,48
Fluxo de caixa do exercício  131.063,96 283.072,68

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2020

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes 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, 03 de Março de 2021.

Notas Explicativas
1- Informações gerais: A Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S/A., 
criação e venda de bovinos para corte. 2- Resumo das principais políti-
cas contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 
com o CPC PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 3- Caixa e equivalentes a caixa, incluem depósitos bancá-
rios (R$415.770,44 em 2020 e R$284.706,48 em 2019). 4- Os estoques 
foram avaliados ao valor de mercado (pauta). 5- Outros ativos e passivos 
circulantes e não circulante: São demonstrados pelos valores de realiza-
ção (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorri-
das (passivos). 6- O Imobilizado esta demonstrado ao custo histórico de 
aquisição (R$408.477,04 em 2020 e R$8.368.175,35 em 2019), menos as A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

depreciações acumuladas (R$221.182,43 em 2020 e R$3.202.262,63 em 
2019). As depreciações e amortizações foram calculadas pelo método linear 
as taxas permitidas pela legislação tributária. 7- Outras receitas refere-se 
ao resultado na alienação de ativo imobilizado. 8- O capital social é de R$ 
13.005.197,00 totalmente integralizado e representado por 9.369.956.888 
ações ordinárias sem valor nominal. 9- As receitas e despesas são reconhe-
cidas no resultado pelo regime de competência. 10- O Imposto de Renda e 
Contribuição Social são apurados com base no lucro presumido.

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. - C.N.P.J. 50.612.704/0001-93

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
- ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes 
abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no 
prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos 
termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 
1761/4089”. Associado: H. S. DE C., CPF: ***.171.864-**, Matricula: 630128; Associada: L. A. S. S., CPF: 
***.050.018-**, Matricula: 630917; Empresa: A. O., CNPJ: **.*73.580/0001-**, Contrato: 4500031093; Em-
presa: M. G. P. 25405188859, CNPJ: **.*66.010/0001-**, Contrato: 4500042053; Empresa: J. & M. R. E S. A. 
LTDA, CNPJ: **.*69.992/0001-**, Contrato: 4500030928; Empresa: A. L. V V. - ME, CNPJ: **.*55.463/0001-**, 
Contrato: 4500011747; Empresa: D. B. DA S. 40134228839, CNPJ: **.*02.870/0001-**, Contrato: 4500042435.

Walter Longo – Alta Books – O incansável pu-
blicitário, professor, dirigente de diversas empresas 
nacionais e internacionais e também o mago do 
neologismo, apresenta nesta obra uma muito bem 

elaborada descrição da sociedade mundial atual frente às suas 
evoluções e revoluções. Lastreado em reais ocorrências, suas 
profundas e sábias análises, dão ao leitor um panorama por 
vezes caótico, ladeados por soluções factíveis ensejando ao 
leitor profunda reflexão. Como surgiram empresas do nada e 
hoje bilionárias fazem parte do seu rico cabedal analítico. Em 
suma: deve ser lido por governantes, políticos, administradores, 
empreendedores, estudantes e amantes de fatos reais, explica-
dos por um estudioso bem focado, como trata-se do digníssimo e 
laureado autor. “Exteligência – Tribalismo – Compartilhamento” 
estes são os termos basilares do Trilema . Sem “achismos” , 
mediante veracidade , elucida passado e ilumina o futuro, numa 
linguagem firme, clara, que permite rápido entendimento. O 
homem é realmente uma “fera”. Só lendo prá crer! Excelente!! 

Trilema Digital: As três grandes 
tendências que vão afetar sua vida 
e seus negócios

Maria Helena Pádua Coelho de Godoy – 
Libretteria - Um tema absoluta e prioritariamente 
essencial para os destinos de qualquer nação. Esse 
é o escopo dessa obra que relata o denodo de uma 
profissional voltada plenamente à educação, há duas 

décadas, e seu método que foi aplicado em alguns estados bra-
sileiros, nas escolas públicas, com notável êxito. Temos fartas 
notícias de que vários países saíram de sua longa estagnação 
para o intenso brilho do sucesso , devido ao maciço empenho 
e investimentos na área educacional em todos seus níveis. 
In terras Brasilis... bom , há todo um histórico de absurdos 
desmandos, erros e demais contundências, impeditivas de 
boas e determinantes práticas para o seu desenvolvimento, 
inclusive, há quem acredite que tal degradação possa ser um 
gesto pensado propositadamente para “dominar” o populacho . 
Será? Indicado para gestores de escolas públicas e particulares 

bem intencionados. 

Melhorar Resultados da Educação: 
Será que os gestores sabem?

Denise Becker – Kelly Kreis Taglieber (Ilustr.) 
- Philia – Uma deliciosa aventura permeada por muita 
cultura grega e seus deuses, além dos ensinamentos 
sobre educação e meio ambiente . Imaginem uma 

reunião dos deuses do Olimpo para decidir uma estratégia para 
diminuir o caos reinante na terra. Dois humanos, que não se 
conhecem, um na Itália, outro no Brasil, foram escolhidos para a 
quase impossível missão. Caprichos de Zeus. Voltado para jovens 
inteligentes e adultos sensíveis, pois a obra é puro encantamento!

Conexão Julieta

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

INTEGRITAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 05.505.174/0001-20 - NIRE 35.300.355.636
Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação

Ficam os senhores acionistas de Integritas Participações S.A. (Companhia) convocados a
se reunir em Assembleia Geral Ordinária (AGO) no dia 27 de abril de 2021 às 15h00, na sede
social, na Rua Botucatu, 430, Vila Clementino, São Paulo-SP, CEP 04023-061, para tratar da
seguinte ordem do dia: i) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e
votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exer-
cício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; ii) Deliberação acerca da destinação do
lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; iii) Delibe-
ração acerca das remessas de montantes à acionista FADHAU LCC; e iv) Deliberação sobre
a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 17 de abril de 2021
Luiz Augusto Prado Barreto - Presidente do Conselho de Administração

O profissional de De-
senvolvimento Web 
é um dos mais re-

quisitados no momento. De 
acordo com o levantamento 
realizado pela empresa de 
recrutamento Catho, com-
parando o período de março 
a agosto de 2019 e 2020, 
houve um crescimento de 
55% nas oportunidades de 
emprego para desenvolve-
dores web.  

O que faz um desenvolve-
dor web? O profissional faz 
parte de uma equipe que 
projeta, constrói e aper-
feiçoa aplicativos, sites e 
outros sistemas de software, 
estando envolvido em todas 
as áreas, do design ao teste 
do produto. É possível en-
contrar oportunidades de 
trabalho em empresas de 
pequeno a grande porte, de 
diferentes segmentos.

Para se destacar nesse 
mercado, é preciso ter qua-
lificação. Cursos e especiali-
zações fazem a diferença no 
momento da contratação. 
Para apoiar jovens que dese-

O profissional faz parte de uma equipe que projeta, constrói e 
aperfeiçoa aplicativos.

A análise de dados dos con-
sumidores do setor de óleo e 
gás para entender como se 
comportam no mercado é um 
desafio e uma prioridade para 
a indústria que está vivencian-
do uma jornada em direção à 
indústria 4.0, segundo o sócio 
líder de óleo e gás da KPMG, 
Anderson Dutra. 

De acordo com ele, a área 
tem um modelo de negócio 
realizado de empresa para 
empresa (business to busi-
ness) em que não é possível 
ter uma visão clara sobre a 
experiência do consumidor 
final. “A área de óleo e gás 
está passando por uma trans-
formação que foi acelerada 
fortemente pela pandemia, 
um movimento que não 
aconteceria nos próximos 
cinco anos. 

Com a mudança do compor-
tamento desse consumidor, 
é preciso entender como 
ele se comporta e começa 
a enxergar o que ele quer. 
É o tipo de análise que as 
empresas estão fazendo nos 
últimos anos”, analisa Dutra, 
para quem alguns fatores 
alteraram o comportamento 
do consumidor da indústria 
de óleo e gás. 

Segundo ele, o movimento 
de descarbonização em mui-
tos países foi um aspecto, 
seguido pela alteração da 
mobilidade com a diminuição 
do consumo de transporte 
público, além do fato de que 
o home office foi acentuado 

O comportamento do 
consumidor é um desafio para 

a indústria de óleo e gás

Desenvolvedor Web: já pensou 
em seguir essa carreira?

O que faz um desenvolvedor web? O profissional faz parte de uma equipe que projeta, constrói e 
aperfeiçoa aplicativos, sites e outros sistemas de software, estando envolvido em todas as áreas, do 
design ao teste do produto
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mais de 300 alunos desde 
2019, início da atuação no 
país. Desses, 84% foram 
inseridos no mercado de 
trabalho no prazo de 90 dias 
após a conclusão do progra-
ma. Entre os empregadores, 
88% afirmaram que os alunos 
da Generation Brasil têm 
performance acima da média 
de seus pares. Entre as em-
presas parceiras estão, entre 
outras, Itaú, Magazine Luiza, 
MercadoLivre, Sumup, MC1, 
Vittude e Loggi.

“A tecnologia é uma das 
áreas de trabalho mais pro-
missoras e a qualificação 
profissional destaca o inte-
ressado que deseja ingressar 
na área. A Generation Brasil 
tem como missão contribuir 
com a sociedade brasilei-
ra para que mais jovens 
tenham oportunidades de 
seguir uma carreira”, afirma 
Gabriela Paranhos, COO da 
Generation para a América 
Latina. Para mais informa-
ções, acesse: (www.brazil.
generation.org).

jam ingressar nesta carreira, 
a Generation Brasil, organiza-
ção independente e sem fins 
lucrativos, fundada em 2014 
pela McKinsey & Company, 
oferece o curso gratuito de 
Desenvolvedor Java Jr.

O curso é técnico, mas 
parte do currículo é desti-
nado ao desenvolvimento de 
habilidades socioemocionais 
e mentalidades, as chamadas 
soft skills. A carga é intensi-

va, de segunda a sexta. Das 
8h às 17h, com o objetivo 
de preparar o aluno para 
uma rotina profissional de 
trabalho real. O público-al-
vo são pessoas de 18 a 30 
anos, moradores da cidade 
de São Paulo e que tenham 
concluído o ensino médio e 
estejam desempregadas. De-
vido à pandemia, o processo 
seletivo e as aulas ocorrem 
de forma remota, online.

pela pandemia da Covid-19. 
O sócio complementa ainda 
que uma forma de analisar 
os dados desse cliente final 
é avaliar os aspectos de 
comportamento desses e 
converter as informações em 
ponto de vendas.

“A análise de dados e a 
inteligência artificial são uma 
tendência no setor. Coletar 
dados dos clientes com a 
sensorização dos equipamen-
tos, estruturar essas infor-
mações e colocar numa base 
para análise de dados para 
entender o comportamento 
do consumidor fazem parte 
dessa jornada de tecnologia. 
É o caminho que as empresas 
devem percorrer para ter um 
bom posicionamento de mer-
cado”, finaliza. Fonte: (www. 
kpmg.com.br). 
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 17 a 19 de abril de 20216

Cerca de 89,2% dos líderes de TI e negócios concordam 
que a Covid-19 causou mudanças significativas em seus 
processos operacionais, enquanto 87,3% diz que isso 

acelerou sua estratégia de transformação digital. Essas são as 
conclusões do 2021 Global Managed Services Report lançado 
hoje pela NTT Ltd., companhia global de serviços de tecnologia.

Mudanças nos processos operacionais, junto com a acelera-
ção da transformação digital, apresentaram às organizações 
uma oportunidade para reimaginar suas estratégias tecnoló-
gicas e como elas se alinham aos negócios. Aproximadamente 
92,4% dos times de TI concordam que a estratégia geral de 
tecnologia está alinhada totalmente (49,8%) ou parcialmente 
(42,6%) às necessidades dos negócios. Isso destaca como as 
equipes de TI se tornaram mais responsáveis às demandas 
organizacionais. 

Da mesma forma, levou as partes interessadas da empresa 
a acelerar os serviços e soluções já mantidos pela TI, como 
habilitar uma mão de obra distribuída para um público muito 
mais amplo. Entretanto, apesar de haver um alinhamento 
mais estratégico, algumas desconexões de prioridades entre 
o negócio e a TI ainda existem. 69,9% dos times de operações 
acreditam que a necessidade de estratégia de tecnologia que 
promova eficiência nos negócios é mais crucial, mas apenas 
48,0% das equipes de TI concordam. 

Damian Skendrovic, Vice Presidente Executivo da NTT 
Ltd. comenta, “Os desafios sem precendentes que a Covid-19 
impôs às organizações forçaram a questão do alinhamento 
entre negócios e TI para o centro das atenções. E ainda há 
trabalho a ser feito para garantir que as prioridades organi-
zacionais sejam compreendidas por todos. A TI está sob uma 
imensa pressão para cumprir os requisitos atuais, enquanto 
planeja, ao mesmo tempo, entregas e inovações futuras. Com 
tecnologia e agilidade na frente e no centro da conversa de 
negócios, o alinhamento de prioridades não é mais opcional, é 
fundamental para a sustentabilidade e resilência do negócio".

 
À medida que as organizações globais procuram fortalecer 

a resiliência, a pesquisa destaca diferenças significativas na 
abordagem. Enquanto alguns consideram otimização dos 
custos como uma forma de criar mais resiliência, outros estão 
focados em ser ousados e corajosos. Eles veem a pandemia 
como uma chance de tirar vantagem das oportunidades do 

Um ano após o início da pandemia, organizações globais passaram por grandes transformações à medida que buscavam 
fortalecer a resiliência, aumentar a agilidade e oferecer mais eficiência. 

Foto de ThisIsEngineering no Pexels

a prosperar. Para cumprir esse objetivo, eles precisam ser 
continuamente ousados e corajosos. 

“À medida que consolidamos nossa posição como a em-
presa de construção mais dinâmica do mundo, nós preci-
samos otimizar a organização de TIC para focar na entrega 
de novos produtos digitais e valor baseado em dados. Ao 
trabalhar com a NTT Ltd., temos total controle estratégico 
e visibilidade operacional, mas podemos confiar a eles a 
automação e a operação das cargas de trabalho baseadas 
no Microsoft Azure”.

 
“Embora nem todas as empresas vejam a ruptura como 

uma oportunidade, um terço ajustou o curso porque veem 
uma chance de fazer as coisas melhores e tirar proveito; 
particularmente em relação a habilitar uma força de trabalho 
mais distribuída e tecnologias inovadoras, disse Skendrovic.  
“Organizações ousadas e corajosas estão abordando a resili-
ência sob uma luz nova e inovadora; e parceiros tecnológicos 
confiáveis estão os ajudando a alcançar isso".

 
A pesquisa também destaca como a adoção de tecnologias 

emergentes e a habilidade de automatizar e implementar 
inovação em velocidade são as principais chaves estratégicas 
que sustentam o futuro dos negócios de sucesso. E enquan-
to 91,7% dos líderes de TI e de negócios concordam que 
tecnologias emergentes são essenciais para suas estratégias 
tecnológicas, apenas dois quintos (41,1%) acreditam que 
eles têm a tecnologia disponível para atender aos obejtivos 
imediatos da organização.

 
Isso traz à luz o cenário encontrado por muitas empresas 

globais. A necessidade de balancear as necessidades atuais, 
enquanto também investem em tecnologia e modernização de 
processos para capturar oportunidade de escala e evolução – 
em resumo, ser ousado e corajoso.

 
“Uma mudança rápida foi forçada às esquipes de TI. E en-

quanto as partes interessadas da empresa esperam exercer 
um grau de agilidade na execução – a TI está encarregada 
de gerenciar seus próprios desafios. Desde o gerenciamento 
da complexidade do fornecedor, que se estende ainda mais 
à integração de sistemas distintos, junto com tecnologias 
emergentes e a infraestrutura legada, passando por restri-
ções de orçamento e falta de habilidades para acompanhar 
as demandas de negócios”, diz Skendrovic.

 
À medida que a velocidade de entrada no mercado se 

torna o principal diferencial competitivo, a otimização dos 
esforços de transformação digital é crítica. As organiza-
ções que apresentam caracteríticas de ousadia e coragem 
têm 50% mais probabilidade de otimizar seus esforços de 
transformação digital e firmar parcerias com provedores 
de serviços gerenciados para obter mais da metade de seu 
suporte de TI.

 
Reduzir a pressão de montagem da administração da infra-

estrutura nas equipes de TI ao adotar uma cultura DevOps e 
automação da plataforma permite que a TI otimize os esforços 
de transformação com foco na inovação e, em última análise, 
resulta em melhor tempo médio de reparo (MTTR) e otimi-
zação de custos, bem como a entrega de melhoria contínua 
em toda a empresa. Skendrovic conclui, “Embora a mudança 
nem sempre seja percebida como positiva no momento, é 
importante lembrar que a transformação apresenta novas 
oportunidades de agilidade, escala e inovação". Fonte: (hello.
global.ntt).

mercado e de escalar, com 33,3% direcionando o foco em 
tecnologia para isso. 

Curiosamente, esse número sobe para 41,7% se uma empresa 
tem atualmente pelo menos três quartos da sua TI gerenciadas 
por terceiros. Se uma organização tiver pouco ou nada da sua 
TI gerenciada por outros, a porcentagem cai significativamente 
para apenas 25,7%. Cliente da NTT Ltd., a visão do ISG é se 
tornar a empresa de serviços de construção mais dinâmica do 
mundo, oferecendo lugares que ajudam pessoas e negócios 
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As concessionárias e o 
novo comportamento 

do consumidor
É verdade que a 
pandemia foi um dos 
grandes fatores por 
trás do desempenho 
das vendas de 
veículos: houve 
queda de 21,6% 
em 2020 quando 
comparadas com 
2019, segundo a 
Fenabrave

Mas também foi ela 
que acelerou ten-
dências e mostrou 

caminhos para contornar 
a crise: o principal, prestar 
atenção à transformação 
do consumidor. Segundo o 
estudo Perfil e Demandas 
do Novo Consumidor, da 
consultoria Boston Con-
sulting Group (BCG), a 
mudança de comportamen-
to do consumidor exigirá 
adaptação dos negócios no 
mundo pós-pandemia. Isso 
inclui reimaginar formatos 
e maneiras de incentivar 
as compras, analisar dados 
mais profundamente e tra-
zer vantagens aos clientes. 

De forma parecida, a 
Euromonitor Internatio-
nal, em pesquisa sobre o 
consumo em 2020 e 2021, 
indica que as empresas 
devem oferecer produtos 
e serviços de valor agre-
gado, repensar espaços 
físicos e digitais e adotar 
tecnologias que promovam 
experiências e interação 
diferenciadas. A partir de 
agora, apostar em novas 
experiências, agilidade e 
comodidade é o que vai 
garantir a saúde do negócio 
a longo prazo. 

No universo das conces-
sionárias, podemos fazer 
isso olhando primeiro para 
o retrovisor. Nos anos 80, 
cerca de 15% da receita 
de uma concessionária 
vinha do aftermarket (pós-
vendas), com serviços de 
manutenção e vendas de 
autopeças. O número re-
centemente cresceu para 
47,9%, segundo a National 
Automobile Dealers Asso-
ciation (NADA). 

Em paralelo, as vendas 
de seminovos cresceram 
13,1% em dezembro de 
2020 em relação ao mês 
anterior e 23,6% quando 
comparadas com o mesmo 
mês em 2019, de acordo 
com dados da Fenauto. A 
já significativa demanda 
por autopeças deve crescer 
ainda mais com a necessi-
dade de manutenção des-
ses veículos, que requerem 
mais atenção que os novos, 
fortalecendo ainda mais o 
pós-vendas como estraté-
gia de negócios. 

Existe, no entanto, um 
mito que diz que conces-
sionárias são mais caras 
do que os autocenters de 
bairro, seja para um ser-
viço ou produto. Isso faz o 
comprador do veículo não 
voltar para lá depois do fim 
do período de garantia e 
afasta até outros consumi-
dores, que acreditam estar 
economizando ao apostar 
na loja do bairro. 

Se colocarmos na ponta 
do lápis, porém, veremos 
que isso está longe de ser 
uma verdade absoluta: o 
serviço em uma concessio-
nária muitas vezes sai pelo 
mesmo preço ou até mais 
barato do que em outras 
lojas. 

Mesmo que o preço seja 
mais alto, de acordo com a 
NADA outros quatro pilares 

além dele garantem a re-
tenção dos consumidores: 
qualidade, valor, longevida-
de e reputação. 

As marcas que conse-
guem vender o que e 
quem elas são de maneira 
autêntica podem alcançar 
uma retenção de clientes 
acima de 80%, mesmo 
após a garantia. E é aí que 
as concessionárias largam 
na frente da concorrência, 
com nomes fortes e conhe-
cidos pela alta qualidade 
dos produtos e serviços. 

A Mercedes-Benz, por 
exemplo, lançou a linha 
de autopeças StarParts no 
final de 2018. Com preços 
mais acessíveis e focadas 
em veículos com mais de 
cinco anos, mas carregando 
qualidade, garantia e os 
quase cem anos de história 
e reputação da marca, con-
seguiu expandir o alcance 
para novos públicos e com-
petir em pé de igualdade 
com os concorrentes do 
aftermarket. 

Seguindo esse exemplo 
de sucesso, as conces-
sionárias devem, além de 
adotar uma nova prática e 
mentalidade no dia a dia, se 
posicionar nesse mercado 
com uma forte estratégia de 
comunicação e marketing. 

Já para reter os clientes 
no pós-vendas, a chave 
está no bom entendimento 
do negócio e do perfil do 
cliente aliados a um bom 
atendimento e prestação 
de serviço - este último 
parece óbvio, mas dados 
divulgados no NADA Show 
2020 indicam que ainda há 
muito caminho a percorrer: 
apenas 30% dos clientes 
estão muito satisfeitos com 
os serviços prestados pelos 
concessionários. 

Outro estudo, da Cox 
Automotive, realizado em 
2018 com 3.550 consumi-
dores e 404 trabalhadores 
de concessionárias, cons-
tatou que 30% dos clientes 
consideram a demora no 
serviço a principal frus-
tração com o pós-vendas. 
Neste cenário, o uso es-
tratégico da tecnologia é 
o caminho para oferecer 
o que é esperado por um 
consumidor que em 2021 
está mais exigente do 
que nunca, pedindo por 
agilidade, comodidade e 
atendimento de qualidade 
de ponta a ponta. 

A partir dela, o lojista 
automatiza partes buro-
cráticas da interface com 
o cliente, diminui ruídos 
de comunicação e analisa 
dados para entender como 
e quando abordar esse 
cliente. Ele ganha também 
ao operar com mobilidade, 
acesso instantâneo a infor-
mações que geram insights 
e um controle muito maior 
dos processos do dia a dia, 
além de capilarizar o negó-
cio cada vez mais com as 
vendas online. 

A digitalização pode ser 
o impulso natural para 
atender ao consumidor do 
pós-pandemia, mas, para 
transformar eventuais pon-
tos fracos em fortes ou até 
diferenciais competitivos, 
é preciso antes entender 
esse cliente e seu compor-
tamento. Aliando esses dois 
pontos, as concessionárias 
já têm o que é preciso para 
rodar os primeiros quilô-
metros no novo e mutável 
mundo de consumo de 2021 
- e adiante. 

(*) - É diretor de negócios do 
segmento automotivo da Linx.

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

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

O franchising deve atuar como um verdadeiro ecossistema, 
muito bem estruturado.

Claudia Bittencourt (*)             

Neste cenário, a evo-
lução das aplicações 
do franchising em di-

ferentes modelos e formatos 
tem permitido às empresas 
utilizar o máximo do poten-
cial existente em determi-
nados mercados, fincando 
a bandeira da marca em 
locais não explorados, com 
a operação e investimento 
realizados pelo franqueado. 

Franchising como um 
ecossistema - Porém, que-
ro focar no outro lado do 
mercado, que complementa 
muito o seu valor e tem o po-
der de gerar e potencializar 
oportunidades: o franchising 
como um ecossistema. O 
franchising pode se tor-
nar ainda mais relevante 
no mundo dos negócios, 
agregando valor não só ao 
processo de expansão em 
si, mas também na transfor-
mação, ampliação e inovação 
dos modelos de negócios em 
todos os segmentos e em 
qualquer parte do mundo. 

Para isso ele deve atu-
ar como um verdadeiro 
ecossistema, muito bem 
estruturado e com tecnolo-
gias para suportar todas as 
conexões e interações para 
fomento de novos negócios, 

Rio de Janeiro 
prorroga medidas 
restritivas até dia 27

A prefeitura do Rio de Janei-
ro decidiu prorrogar as medi-
das restritivas até o próximo 
dia 27. Entre elas, figuram a 
proibição da permanência de 
pessoas nas ruas das 23h às 5h e 
na areia das praias em qualquer 
horário. Boates e casas de show 
também continuam fechadas. 
Bares, restaurantes, comér-
cio e serviços não essenciais 
permanecem com restrições 
de horário.

Os bares e restaurantes, por 
exemplo, só poderão atender 
presencialmente os clientes 
até as 21h. O comércio não 
essencial poderá abrir das 
10h às 18h e os serviços não 
essenciais das 12h às 21h. 
Estabelecimentos culturais e 
de lazer, como museus, biblio-
tecas, zoológico e parques de 
diversões, só podem funcionar 
das 12h às 20h. Nos clubes 
sociais e esportivos, o horário 
é das 6h às 21h. A decisão de 
prorrogar as medidas restriti-
vas foi tomada para reduzir o 
ritmo de contaminação pelo 
novo Coronavírus, que provoca 
a Covid-19 (ABr).

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Cerca de 80% dos bitcoins minerados atu-

almente vem da China. Essa atividade está 
colocando em risco as metas de combate 
à mudança climática fixadas pelo governo 
daquele país, segundo um estudo publica-
do pela revista Nature. A China planeja se 
tornar neutra em carbono até 2060, sendo 
para isso necessária uma grande redução 
no uso de combustíveis fósseis. 

Esse risco ocorre em função do alto consu-
mo de energia exigido pela mineração de bit-
coins, sendo que na China, 40% do consumo 
de eletricidade usada para esse fim, provém 
da queima de carvão, combustível altamente 
poluente. O estudo da Nature concluiu que, 
se as coisas continuarem nesse ritmo, apenas 
a mineração de bitcoins na China gerará 130,5 
milhões de toneladas métricas de emissões 
de carbono até 2024, quase tanto quanto a 
totalidade das emissões de países como Itália 
e Arábia Saudita. 

A nível mundial, 0,6% da energia gerada 
deverá ser consumida pela mineração, 
mais que o consumo da Noruega, país com 
apenas 5 milhões de habitantes, mas com 
alto consumo de energia em função do cli-
ma muito frio. As empresas chinesas, com 

acesso à eletricidade e hardware baratos, 
processaram cerca de 79% das operações 
globais com bitcoins em abril de 2020, disse 
o estudo; isso envolve, além da mineração, 
o processamento das transações com essa 
criptomoeda. 

O governo chinês tentou, sem sucesso, 
desestimular a mineração de bitcoins por 
meio do aumento de impostos para os mi-
neradores, porém os altos lucros trazidos 
pela atividade tornaram essa medida inócua. 
Curiosamente, a China proibiu o comércio 
de criptomoedas em 2019 para evitar a lava-
gem de dinheiro, mas a mineração continua 
permitida. Alguns governos locais, como o da 
Mongólia Interior, estão tomando medidas 
para proibir a mineração, depois que a região 
não conseguiu cumprir as metas anuais de 
redução do consumo de energia. 

Ali, concentram-se 8% da capacidade de 
computação utilizada para minerar e pro-
cessar as transações de bitcoins em todo o 
mundo; nesse aspecto, ela supera os Estados 
Unidos. Agressão ao meio ambiente é mais 
um argumento em favor daqueles que lutam 
pela proibição das criptomoedas. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor da 
Faculdade de Computação e Informática da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

A tecnologia como aliada na 
evolução do franchising

Muito já se falou do poder do franchising, um modelo de negócio que vem evoluindo há décadas e que 
quanto mais é utilizado mais reforça a sua força e a capacidade de acelerar o crescimento e a escalabilidade 
de negócios em todo o mundo

possíveis de serem conheci-
das se houver uma tecnolo-
gia geradora de dados utili-
zada de forma sistemática e 
contínua para acompanhar 
todas as variáveis dos con-
sumidores ao longo de sua 
jornada.

A franqueadora deve fun-
cionar como a orquestradora 
do Ecossistema criado para a 
entrega da oferta de valor de 
sua marca, mas ciente de que 
a função de um ecossistema 
é gerar valor para todos os 
integrantes e se conectar 
com todos eles. Como fazer 
isso? 

Precisamos aplicar a pre-
missa de que um ecossis-
tema é uma plataforma 
digital. Sem tecnologia não 
tem ecossistema que fun-
cione, não tem conexões, 
interações, colaborações e 
geração de novos negócios 
em conjunto. Além disso, 
é fundamental ter uma go-
vernança clara, leve e fluida 
que não bloqueia processos 
e nem pessoas e obtém o 
máximo de produtividade e 
de colaboração.

(*) - É fundadora e presidente do 
conselho consultivo do Grupo 
Bittencourt, especializada em 

desenvolvimento, expansão 
e gestão de redes de 

franquias e negócios (https://
bittencourtconsultoria.com.br).

além do conhecimento em 
profundidade do perfil e 
característica de consumo 
de seus clientes.

Nesse processo de es-
truturar o ecossistema do 
franchising e suas conexões, 
alguns podem precisar de 
ajuda externa de especia-
listas no tema, uma vez que 
essa mudança não é apenas 
de mindset, mas de ação e 
conhecimento em diferentes 
frentes como tecnologia, 
pessoas, negociações, orga-
nização e liderança.  

Transformação digital 
- Importante frisar também 
que um ecossistema se 
tangibiliza por meio de uma 

plataforma digital, com uma 
proposta de valor central e 
clara para todos os parti-
cipantes e, portanto, sem 
transformação digital não 
há ecossistema.

A proposta de valor central 
é atender de forma eficien-
te, no tempo certo e com 
qualidade uma necessidade 
real do cliente. É preciso 
conhecer desde seus hábitos 
de consumo, preferências, 
comportamentos, forma de 
pensar, concorrentes que 
pesquisou ou comprou, 
meios de pagamento, frequ-
ência de compra ou uso dos 
serviços, etc.
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Mineração de bitcoins 
prejudica o meio ambiente


