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Falar de dinheiro é um assunto que pode causar angústia e re-
ceio na maioria dos brasileiros, em face do cenário que estamos 
enfrentando, de alta na inflação e de crise econômica. Muitos então 
resolvem fugir da conversa e acabam soltando frases que já se 
tornaram senso comum na população, reforçando mitos acerca do 
mercado financeiro. Por outro lado, muitos outros bravos guerreiros 
encontraram na atual crise uma oportunidade de fazer render seu 
dinheiro, mas como são iniciantes na área é comum se depararem 
com algumas dúvidas, já que existem várias alternativas.  

Consultor atesta que o mercado financeiro 
não é um bicho de sete cabeça

O futuro dos serviços financeiros é digital e focado em relaciona-
mentos pessoais e de longo prazo, ao invés de transações básicas. À 
medida que mais millennials e consumidores da geração Z começam 
a usar serviços financeiros todos os dias, é hora de redes financei-
ras e grandes bancos responderem rapidamente aos mais recentes 
desenvolvimentos técnicos e criar experiências personalizadas e 
relevantes durante toda a jornada do cliente.  

Como gerar confiança em seu negócio 
através da transformação digital 

A IBM anunciou novas capacidades para o IBM Watson desenvolvidas 
para ajudar as empresas a construír uma IA confiável. Essas capacida-
des expandem ainda mais as ferramentas do Watson desenhadas para 
ajudar as empresas a governar e explicar decisões baseadas em IA, 
aumentando a precisão dos insights, minimizando riscos e atendendo os 
requerimentos de privacidade e conformidade. Uma pesquisa autorizada 
pela IBM encontrou que a confiança, transparência e explicabilidade 
são as principais preocupações das empresas.  

Capacidades de Watson para ajudar empresas 
a construírem IA confiável

Foto de Ron Lach no Pexels

Negócios em Pauta

‘Ferrari’ dos caminhões 
A Barigüi Caminhões - concessionária DAF (grupo Paccar) acaba de 

entregar um lote com dez caminhões da lendária marca Peterbilt, sonho 
de consumo de todo caminhoneiro ao redor do mundo. A importação foi 
realizada por um grupo de empresários – alguns colecionadores – de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Cada unidade 
tem valor estimado em torno de R$ 2 milhões e vieram dos Estados 
Unidos, onde são produzidos. Os veículos são equipados com cama de 
casal, TV e frigobar na cabine. Os caminhões chegaram pelo Porto de 
Paranaguá e são os primeiros e únicos do gênero no Brasil. O grupo 
Paccar é líder global em tecnologia no projeto, fabricação e suporte ao 
cliente de caminhões premium leves, médios e pesados com as marcas 
Kenworth, Peterbilt e DAF. Em 2011 a DAF chegou ao Brasil e, em dois 
anos, construiu sua planta em Ponta Grossa, no Paraná. No Paraná e 
Santa Catarina, a DAF tem como parceiro representante o Grupo Bari-
güi, que existe desde 1993 e é o maior revendedor de veículos novos e 
seminovos do Sul do Brasil.    Leia a coluna completa na página 3
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AGROtic 2021

@OA Huawei, líder mundial em Tecnologia de Comunicação e 
Informação (TIC), participa da 7ª edição do AGROtic, congresso 

virtual que reúne especialistas do agronegócio e de tecnologia digital. 
Realizado de 03 a 06 de maio, o evento online contará com a presença 
de dois executivos da Huawei que abordarão as inovações para a pro-
dutividade e a conectividade no campo. A inscrição é gratuita e pode 
ser feita pelo site do evento (https://www.eventos.momentoeditorial.
com.br/live-agrotic-2021-inscricao/). Nesta terça-feira (04), Marcelo 
Motta, Chief Security Officer (CSO) da Huawei para a América Latina, 
participará do debate “Conectividade, a chave da inovação”, às 9h30. 
A questão da conectividade no campo e as projeções de cobertura 
para as áreas rurais nos próximos anos serão discutidas neste debate, 
que será mediado pela jornalista Wanise Ferreira e contará, também, 
com a presença de executivo da TIM, representante da Anatel e outras 
empresas.  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/live-agrotic-2021-inscricao/

Ao comercializarmos a nossa 
marca, investimos gastos e 
energia para atingir o público-
alvo e atender as expectativas 
dos clientes, que estão cada vez 
mais exigentes.

De acordo com uma pesquisa da PwC, 
empresa de consultoria e auditoria, 

84% das pessoas disseram que a experi-
ência no ato da compra é tão importante 
quanto o produto a ser adquirido. 

Ou seja, além de oferecer os melhores 
itens, as companhias precisam causar um 
impacto positivo do primeiro contato até 
o pós-venda. Dada a devida importância, 
podemos definir o pós-venda em dois tipos: 
ativo e receptivo. No primeiro, a empresa 
entra em contato com consumidor alguns 
dias após a compra para solicitar informa-
ções a respeito da satisfação em relação 
à experiência, o que envolve a gestão do 
produto e o atendimento. 

O objetivo é descobrir pontos que po-
dem ser melhorados e ajudar o usuário a 
aproveitar ao máximo o serviço adquirido. 
Já no segundo, a companhia coloca uma 
equipe de atendimento à disposição para 
tirar dúvidas e dar suporte. Para isso, é 
fundamental disponibilizar múltiplos canais 
de fácil acesso para que o cliente possa 
enviar solicitações, críticas e sugestões. 

Acompanhando as mudanças no compor-
tamento do consumidor e a transformação 
no mercado, acho bacana pontuar algumas 
formas de você tornar o seu pós-venda mais 
eficiente, a fim de mostrar os benefícios 
que algumas ações podem trazer para o 
seu negócio. 

A primeira delas é a satisfação do con-
sumidor. Cada vez os clientes querem se 
identificar e aproximar da marca, dando 
prioridade para atendimentos mais huma-

A importância do pós-venda na 
fidelização dos clientes
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O QuE A suA EMPREsA APRENDEu E 
vEM APRENDENDO COM A PANDEMIA?  

    Leia na página 6
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nizados. De acordo com um relatório do 
Sebrae divulgado pela FecomercioSP em 
2019, consumidores fiéis são responsáveis 
por até 65% das vendas de uma empresa. 
Segundo a mesma pesquisa, 85% das 
empresas brasileiras nunca fizeram um 
pós-venda. 

Segundo Philip Kotler, considerado o 
pai do marketing, "conquistar um novo 
cliente custa de cinco a sete vezes mais 
que manter um atual", ou seja, do ponto de 
vista financeiro, fidelizar um consumidor é 
mais interessante do que adquirir um novo. 

Para calcular esse valor, iremos usar 
a métrica CAC (Custo de Aquisição de 
Clientes), que é a soma de todos os custos 
e despesas da empresa usados para adquirir 
um comprador - criação e campanhas de 
anúncios, e-mail marketing, produção de 
conteúdo, links patrocinados, telemarke-
ting, participação em eventos, treinamento 
das equipes, salários, infraestrutura ofere-
cida aos vendedores e comissões - dividido 
pelo número de clientes. 

O resultado da conta é o valor final do 
que foi investido em cada um. Para garantir 
um bom pós-venda, também é fundamental 
que as empresas disponham de equipes 
de Sucesso do Cliente (Customer Suc-
cess), departamento dedicado somente 

à experiência de compra. Dessa forma, 
os especialistas vão buscar alcançar os 
resultados esperados por meio da intera-
ção, mantendo um padrão de qualidade 
no atendimento e elevando esse processo. 

Outro ponto que devemos levar em con-
sideração é o famoso "boca a boca". Cliente 
feliz é o melhor vendedor do mundo. Quan-
tas vezes você falou tão bem de um serviço 
que acabou influenciando outras pessoas 
do seu círculo a fazer a mesma compra? 
Para isso, é possível torná-lo promotor da 
sua marca. Claro que é necessário estudar 
muito e ter uma equipe capacitada para 
te ajudar a atingir bons resultados no 
pós-venda. 

Nesse quesito, fazer parcerias pode 
funcionar muito bem. Envie ofertas e des-
contos exclusivos para indicarem amigos 
e mande recompensas pelas indicações. 
Pesquisas indicam que o pós-venda é res-
ponsável pela maior parte do faturamento 
de uma empresa. Sendo assim, fica clara 
a importância desse procedimento estra-
tégico para a manutenção do seu negócio. 
Invista e colha bons frutos desse processo. 

(Leandro Campos é CEO e cofundador da Nvoip, 
startup de telecomunicações que oferece ao 

mercado uma plataforma de comunicação de voz, 
SMS e API para pequenas, médias 

e grandes empresas). 

Poupatempo em Ação
Desde ontem (3), as 82 unidades 

do Poupatempo em todo o Estado de 
São Paulo voltaram a funcionar com 
expediente normal, de acordo com cada 
localidade. Para evitar aglomerações, 
por conta da pandemia, os serviços 
oferecidos são aqueles que não podem 
ser feitos nas plataformas digitais, como 
emissão de RG, transferência interesta-
dual e a mudança na característica de 
veículos, por exemplo. Para ser atendido 
é obrigatório agendamento prévio pelo 
portal (www.poupatempo.sp.gov.br). 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-que-a-sua-empresa-aprendeu-e-vem-aprendendo-com-a-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/a-bussola-da-opiniao-publica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/capacidades-de-watson-para-ajudar-empresas-a-construirem-ia-confiavel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/consultor-atesta-que-o-mercado-financeiro-nao-e-um-bicho-de-sete-cabeca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-gerar-confianca-em-seu-negocio-atraves-da-transformacao-digital/
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A bússola da 
opinião pública

Todos os dias ouvimos 
ou lemos sobre os 
danosos efeitos 
da pandemia nas 
classes que povoam a 
pirâmide social. 

Os efeitos estarão na 
lista prioritária dos 
fatores que influen-

ciarão o processo decisório 
do eleitor em 2022, daí a 
conveniência de um olhar 
analítico sobre a questão. 
Pesquisa recente do Institu-
to Locomotiva dá conta de 
que cerca de 5 milhões de 
brasileiros saíram da classe 
média C para a classe baixa. 

As classes médias com 
cerca de 100 milhões de 
pessoas, abrigam três gru-
pamentos, com ganhos en-
tre R$ 3 mil e R$ 10 mil; pela 
primeira vez em 10 anos, 
a faixa com renda familiar 
entre R$ 265 e R$ 2,2 mil, 
ou seja, 47% da população, 
desce um degrau na escada. 
A par da perda de renda, 
essa classe média sofre o 
forte choque causado por 
perda de status. 

Sabe-se que o sonho de 
uma família é não apenas 
garantir sua posição na pirâ-
mide social, mas tentar subir 
mais um degrau, alcançando 
um andar mais alto. O trau-
ma psicológico decorrente 
dessas perdas se traduz 
em acentuada sensação de 
desconforto, insegurança, 
ansiedade, com sequelas 
sobre comportamentos e 
atitudes. Se a tendência de 
queda bater no segundo 
semestre do próximo ano, 
teremos um eleitor de classe 
média profundamente con-
trariado. 

Por lógica simples, trata-
-se de um perfil tendente 
a votar em candidatos 
abrigados nas roças da 
oposição. Ora, dos cerca 
de 150 milhões de eleitores 
brasileiros, o grupamento 
reunido sob o teto de cons-
cientização política provém 
das áreas da classe média. 

Se considerarmos três fai-
xas de classes médias – C, B 
e A (menor, médio e maior 
poder aquisitivo), veremos 
que aí se abrigam profis-
sionais liberais, pequenos 
e médios proprietários, 
comerciantes e comerciá-
rios, servidores públicos de 
todas as esferas e poderes, 
autônomos, que perderam 
suas vagas no mercado de 
trabalho, enfim, pessoas 
que acompanham a políti-
ca de forma mais estreita, 
discutem fatos do cotidiano, 
tecem loas e críticas aos 
protagonistas da cena insti-
tucional. São tais figurantes 
os principais sopradores do 
balão da Opinião Pública. 

Esse balão,  lembre-se, é 
formado pelos inputs - car-

gas informativas, interpre-
tativas e opinativas - que 
batem no sistema de cogni-
ção de participantes da vida 
social. Os fatos – notícias, 
ações, boatos – entram 
em tubas de ressonância, 
sendo uma voltada para o 
nivelamento da compreen-
são e outra para exageros e 
exacerbação. 

Ou seja, as pessoas ten-
dem a nivelar os inputs 
que lhes chegam pelo co-
nhecimento de política, 
pela compreensão sobre 
o disse-disse das ruas. Ou 
a superdimensionar as 
versões que conhecem, 
sendo, neste caso, canais 
de propagação de exageros. 
A massa amalgamada de 
pensamentos – de todos os 
tipos e portes - forma o balão 
da Opinião Pública.

Papel de destaque terão 
as lideranças comunitárias. 
Cada comunidade, seja na 
esfera horizontal (bairro, re-
gião) ou vertical (profissio-
nais liberais, gêneros), pos-
sui uma liderança, alguém 
de destaque, sendo essas 
referências boas fontes de 
expressão e pensamento. 
Comportam-se como tubas 
da Opinião Pública.

Haverá, portanto, uma 
tendência maior e é esta 
que produzirá o discurso 
eleitoral de 2022. As classes 
médias, sob esse entendi-
mento, darão o tom do ano 
eleitoral. 

É evidente que as margens 
exercem influência, mas 
sua forma de pensar liga-
-se mais à micropolítica, o 
atendimento às demandas 
do cotidiano, alimento mais 
barato, transporte rápido e 
barato, eficaz atendimento 
na saúde sem filas, educa-
ção de qualidade. O nível 
de conscientização segue o 
fluxo das demandas, preen-
chidas ou não. Também tais 
nichos serão influenciados 
pelo caldeirão que ferverá 
no andar acima.

Referimo-nos, aqui, à co-
nhecida tese sobre o poder 
de irradiação de ideias das 
classes médias. A força da 
pedra jogada no meio da 
lagoa. Formam-se marolas 
que correm até as margens. 
Essas ondas de opinião aca-
bam sendo internalizadas 
pelas margens carentes, en-
grossando os dutos centrais 
do pensamento da Opinião 
Pública. 

São fatores, tendências, 
posicionamentos periodica-
mente aferidos por pesqui-
sas de opinião. Em suma, 
senhores protagonistas do 
teatro político, entrem no 
palco com os olhos e ouvidos 
colados à Opinião Pública.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Oportunidade para estudantes conhecerem e 
atuarem na área de QA

@A Prime Control, que foi considerada pelo relatório ISG Provi-
der Lens™ Next-gen Application Development & Maintenance 

(ADM) Services 2020 como uma concorrente em ascensão na disputa 
entre grandes players de tecnologia, tem trabalhado para incentivar 
os estudantes da área a conhecer e atuar no campo de qualidade de 
softwares. Por meio do programa PrimeExperts, a empresa desenvolveu 
parcerias com universidades de ensino como Universidade Para Todos 
(UPT), UNIBRASIL, UniCuritiba, Universidade Metodista de São Paulo 
(UMESP) e Positivo. Além de disponibilizar cursos gratuitos para os 
estudantes que têm interesse na área, o programa possibilita que esses 
alunos passem por um processo seletivo para disputar uma vaga no 
time da Prime Control como estagiários ou trainees.

Inscrições para novo programa de aceleração

@A aceleradora Overdrives, que é mantida pelo Grupo Ser Educa-
cional - um dos maiores grupos brasileiros de educação superior, 

acaba de abrir inscrições para o novo programa de aceleração que vai 
selecionar até cinco startups brasileiras de qualquer região do país. Os 
interessados terão até o dia 30 de maio para submeter os seus projetos 
pelo endereço http://overdrives.com.br/#programadeaceleracao. Cada 
equipe selecionada receberá  aporte no valor de 120 mil reais e terá 
capacitação profissional e conexão com o mercado global de inovação. 
O foco da seleção é identificar startups em início de operação, ou 
seja, com produto inicial no mercado e primeiros clientes em uso. O 
programa acontecerá de maneira remota por conta da pandemia do 
novo Coronavírus e startups de qualquer região do Brasil, voltadas a 
qualquer segmento econômico podem se inscrever.

Tecnologias fundamentais 
para a implementação de uma 

estratégia de open banking
O open banking, ou o sistema financeiro aberto, é uma tendência já presente e irreversível, que promoverá a 
criação de produtos financeiros cada vez mais personalizados e individualizados, aumentando a competitividade 
entre os players do mercado.

Jorge López Morales (*)

Para que as instituições bancárias 
consigam surfar com sucesso 
na onda do open banking e 

promover a inovação sustentável, é 
fundamental seguir uma estratégia de 
negócio orientada a API. Para quem 
não está familiarizado com a sigla, as 
APIs são as interfaces que permitem a 
fácil conexão de uma plataforma com 
outros sistemas.

No cerne de cada API estão os dados. 
Por isso, ter acesso rápido a eles é o 
primeiro ponto de partida em qualquer 
processo. Porém, embora toda fintech 
deseje que seus dados sejam ágeis, 
eficientes e escaláveis, a maioria ain-
da lida com um pântano de dados em 
seus sistemas, ou seja, um complexo 
labirinto de barreiras organizacionais 
de dados históricos, recentes, tempo 
real e de streaming.

No mundo do open banking, nada 
acontece sem a API para integrar um 
serviço, uma função ou parte dos dados. 
Então, a forma como as empresas do 
open banking gerenciarão suas APIs é 
uma questão essencial para que consi-
gam ser ágeis e inovadoras. A tecnologia 
por trás do gerenciamento de APIs ajuda 
as empresas a criar, produzir, proteger e 
analisar o conjunto de rotinas e padrões 
de programação como produtos.

Outra inovação que veio para ficar 
é o uso de tecnologias de análise para 

A
I/T

IB
C

O
 S

of
tw

ar
e curadoria contínua de dados. As empre-

sas do Open Banking terão acesso às 
informações de contas, dados pessoais 
sensíveis, interações consentidas e ou-
tros dados, o que faz do gerenciamento 
de metadados um aspecto crucial em 
um projeto de arquitetura, conside-
rando como todos os elementos (APIs, 
BI, ciência de dados e virtualização 
de dados) podem interagir com estes 
metadados.

E, finalmente, há a ciência de dados 
em streaming. O machine learning tra-
dicional treina modelos com base em 
dados e esta abordagem considera que 
o mundo permanece essencialmente o 
mesmo, isto é, que os mesmos padrões, 
anomalias e mecanismos observados no 
passado continuarão no futuro.

Um conhecido caso de sucesso é 
o da AA Ireland, uma das maiores 
seguradoras da Europa, com solu-
ções para automóveis, viagens e re-
sidências, que usa ciência de dados 
em streaming para gerar modelos 
de precificação dinâmica e avaliação 
de riscos. Em vez de usar modelos 
preditivos estáticos, a AA Ireland usa 
as condições atuais do mercado, au-
mentando ou diminuindo descontos, 
por exemplo. Essa tecnologia ajuda 
a explicar oportunidades e riscos 
existentes no mercado naquele mo-
mento, não dependendo de previsões 
baseadas nos cenários passados.

(*) É vice-presidente de vendas da TIBCO Software 
na América Latina.

entendimento contínuo das informa-
ções. Ferramentas de business intelli-
gence de autoatendimento ajudam os 
humanos a entender mais facilmente 
seus dados. Porém, essas ferramentas 
analisam apenas o que já aconteceu. 
Analisar dados históricos gera padrões e 
os mecanismos observados no passado 
continuarão no futuro.

Já a governança e a gestão de me-
tadados são parte de uma cultura que 
não pode ser imposta a fórceps por 
regulamentações, fornecida apenas 
pela tecnologia ou terceirizada. Mas a 
tecnologia pode facilitar uma cultura de 

A Dahua Technology, a maior empresa 
global de segurança eletrônica de capital 
privado, traz ao Brasil solução inovadora 
de Monitoramento de Tráfego que já é 
utilizada amplamente em diversas capitais 
e em cidades com alto tráfego de veículos 
em países como (China, Polônia, Mongólia, 
Sérvia, Laos entre outros). Trata-se da 
Plataforma Intelligent Transportation Sys-
tem (ITS) que faz a gestão inteligente do 
tráfego de veículos por meio de tecnologias 
como Inteligência Artificial, além do uso de 
equipamentos e softwares que controlam 
semáforos para evitar congestionamentos, 
promovem identificação de veículos (pelo 
reconhecimento da placa, modelo, cor e 

Solução líder mundial de monitoramento inteligente do tráfego de veículos
A novidade possui um software custo-

mizado para as empresas e tecnologias 
utilizadas no Brasil, traz informações em 
português e permite a integração com 
sistemas diversos, como por exemplo sis-
temas que apontem o limite de peso por 
eixo, no caso de caminhões que realizam 
o transporte de cargas.

Dentre outras funcionalidades da nova 
solução está o reconhecimento de placas 
em tempo real, registro de entrada/saída de 
veículos, avaliação da trajetória, configuração 
de armazenamento e pesquisa de registro 
para táticas de investigação de veículos atuais 
e futuras, avaliação de atividades noturnas, 
entre muitas outras possibilidades.

marca), identificam veículos com motoristas 
transgressores das leis de trânsito e ajudam a 
segurança pública na localização de veículos 
roubados ou procurados.

Parte da plataforma ITS Solutions da 
Dahua Technology, que está sendo ofertada 
de maneira inédita pela Dahua Technology 
no Brasil, é o DSS-C9500, um sistema que 
inclui a câmera inteligente, uma solução de 
big data embarcada e ainda, um software de 
gestão para análise de tráfego que oferece 
ferramentas de reconhecimento avançado, 
análise de vídeo estruturada e mineração de 
dados, com alertas em tempo real, indicados 
no mapa de monitoramento oferecido pelos 
dashboards da solução.

Programa de formação de jovens talentos 
em tecnologia

Para suprir essa demanda na área 
de tecnologia, a Conexa Saúde, player 
de saúde digital e maior plataforma 
de telemedicina da América Latina, 
em parceria com a Resília, empresa 
de educação em tecnologia, acaba 
de lançar o Programa Formação 
Talentos Tech, com capacitação 
técnica e comportamental de jovens. 
“Os jovens indicados pela Resília 
passaram por entrevistas com nossos 
profissionais e, inicialmente, oito 
foram selecionados e começaram a 
trabalhar como assistentes em diver-

sas equipes de TI aqui dentro da em-
presa. Nosso objetivo é formar bons 
profissionais de tecnologia, inserindo-
-os já no dia a dia de uma empresa 
em pleno crescimento. Queremos 
lapidar esses talentos, ajudando-os a 
desenvolver habilidades e oferecendo 
conhecimentos técnicos e comporta-
mentais. O suporte próximo de um 
tutor é uma grande oportunidade 
para jovens no início da carreira”, 
explica Paula Gallo, Chief Human 
Resources Officer da Conexa Saúde 
(https://www.conexasaude.com.br/).

Jorge López Morales

‘Revolução da Longevidade’ aproxima população madura e 
novas tecnologias

Desconstruir conceitos equivocados 
sobre o envelhecimento é uma das princi-
pais necessidades da contemporaneidade. 
Fenômeno mundial, o amadurecimento da 
população já é visto em ¼ da população. 
No Brasil, dados obtidos no último censo 
do IBGE, revelaram que aproximadamente 
13% da sua população tem idade superior 
aos 60 anos e 25%estão na faixa dos 50 anos.

Denominada “Revolução da Longevi-
dade”, a população madura com carteira 
assinada e idade superior aos 65 anos, 

aumentou cerca de 43% entre os anos 
de 2013 e 2017. Economicamente ativa, 
essa parcela da população está cada vez 
mais atenta às tecnologias, produzindo 
conteúdo e ocupando novos espaços 
digitais. Segundo dados do IBGE, o Brasil 
detém a quinta maior população de idosos 
do mundo, enquanto a Bahia ocupa o sétimo 
lugar em aumento da população idosa do 
país. “Existe uma cultura do envelhecimen-
to ativo saindo enfim da invisibilidade so-
cial, com isso uma revolução da longevidade 

já está acontecendo no mundo. A população 
envelheceu! Os idosos de amanhã, são os 
maduros de hoje”, pontua Rosa Correia, 
CEO do Instituto Amadurecer.

Conscientes que as demandas do dia a dia 
não são atendidas em virtude da falta de 
produtos direcionados às necessidades da 
população madura, o Instituto Amadurecer 
– entendeu essa demanda e lançou uma 
plataforma de impacto social a serviço da 
longevidade (www.institutoamadurecer.
com.br).
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proximidade com os principais e potenciais clientes da companhia e 
também com o Porto de Norfolk, importante centro portuário no país. 
O mercado norte-americano é um dos maiores e mais estáveis do mundo 
e também um dos mais importantes para as exportações da companhia. 
A empresa fornece tubos, vergalhões e laminados de Cobre e suas ligas 
para as indústrias do setor automobilístico, refrigeração, construção 
civil, vestuário, segurança, telecomunicações, mecânica, entre outras 
(www.termomecanica.com.br).

E - Bolsas de Estudo  
Estudantes que concluíram o ensino superior e querem dar continuidade 
à sua formação acadêmica agora contam com mais uma opção de bolsa 
de estudos. O programa Cactvs Educa oferece auxílio financeiro para 
alunos de mestrado e doutorado, com valores de R$ 1.500 e R$ 2.200, 
respectivamente. É uma iniciativa do banco digital Cactvs, uma instituição 
financeira que se dedica a promover o crescimento do microempreen-
dedor. O programa de bolsas de mestrado e doutorado objetiva ampliar 
as oportunidades para que alunos universitários deem continuidade aos 
seus estudos. As regras detalhadas para a seleção estão disponíveis no 
site (cacctvs.com.br/educa/bolsa-de-estudos ). 

F -  Programa de Estágio
A BP Bunge Bioenergia, uma das maiores companhias do setor sucro-
energético do país, reabriu as inscrições para estudantes de graduação 
interessados em seu Programa de Estágio. A iniciativa, voltada à forma-
ção de profissionais que poderão iniciar atuação futura nos quadros de 
colaboradores como assistentes ou analistas da companhia, é destinada 
a pessoas que estejam cursando uma dentre diversas áreas de formação 
e que tenham previsão de concluírem seus cursos entre julho de 2022 e 
julho de 2023. Como pré-requisitos, deverão ossuir bons conhecimentos 
do Pacote Office; Cursar a graduação no período noturno para poder 
cumprir a carga horária do estágio, com tempo hábil para desloca-
mento entre a residência, a localidade onde atuará como estagiário e a 
universidade, e ter disponibilidade de residir na cidade ou próximo às 
localidades onde atuarão. Inscrições e mais informações: (http://linktr.
ee/estagiobpbunge). 

G - Operador Aéreo 
A Itapemirim Transportes Aéreos foi aprovada no processo de certifi-
cação junto à Anac. Com isso, o Grupo passa a ter oficialmente o Cer-
tificado de Operado Aéreo (COA) e ganha concessão para operar voos 
comerciais de passageiros em todo território nacional. O fato comprova 
que a Itapemirim cumpre todas as normas, padrões e regulamentos da 
agência para operar voos regulares de passageiros no país, além de ser 

A - Cursos de Tecnologia
Com o objetivo de oferecer capacitação profissional e impulsionar a 
geração de emprego em tecnologia, a Microsoft une-se ao Programa 
Minha Chance, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado/SP 
para oferecer 1,2 mil vagas gratuitas em trilhas de ensino Fundamen-
tos do Microsoft Computação em Nuvem (AZ-900) e Fundamentos de 
Inteligência Artificial (AI-900). O programa destinará mil vagas para 
estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais e 200 para jovens da comunidade em geral. A seleção 
será feita por meio de uma prova online, em que os candidatos poderão 
optar pelos dias 8 ou 9 de maio. Inscrições até sexta-feira (7), em: (bit.
ly/MicrosoftMinhaChanceENTER).

B - Open Banking
Buscando novas práticas e ferramentas que podem ajudar no avanço 
do open banking, o Open Finance Awards, premiação organizada 
pela Innovation Latam em parceria com a Cantarino Brasileiro, busca 
identificar as melhores soluções que podem contribuir com o projeto, 
selecionando e analisando diversas startups que desejam apresentar 
os seus serviços e produtos voltados para o segmento financeiro, de 
seguradoras e varejo. Os empreendedores poderão se inscrever em 
sete diferentes categorias: Soluções para o Ecossistema de Pagamentos; 
Soluções Financeiras e Agregadoras; Soluções em Marketplace; Soluções 
em Investimentos; Soluções em Marketing; Soluções de Integradores 
de Tecnologias e Soluções para ESG. Inscrições e outras informações: 
(https://innovationawardslatam.com/ch/open-finance-hub#advantages).

C - Petróleo e Gás 
Maior evento de petróleo e gás da América Latina, a Rio OIl & Gas será 
realizada entre 26 e 29 de setembro. Programada para setembro de 2021, 
a conferência teve sua data transferida após o Conselho de Adminis-
tração do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) analisar todos os 
cenários relacionados à pandemia. A decisão marca também a volta da 
conferência a um ano par, pelo qual ficou tão conhecida no calendário 
de eventos de óleo e gás e do Rio de Janeiro. O evento seguirá com o 
formato híbrido - presencial e digital. O local também será mantido, no 
Píer Mauá. Outras informações: (https://hub.riooilgas.com.br/signin).

D - Centro de Distribuição
A Termomecanica está dando mais um passo importante na sua estra-
tégia de expansão para mercados internacionais. A líder no setor de 
transformação de Cobre e suas ligas e também na fabricação de pro-
dutos em Alumínio investiu na abertura de um Centro de Distribuição 
na Carolina do Norte, no sudeste dos EUA. A região foi escolhida pela 

um atestado em relação aos padrões de segurança da companhia aérea. 
O início das vendas das passagens aéreas deve acontecer em breve, 
diretamente pelo site (www.voeita.com.br) e em agências de viagem. 
A data de início dos primeiros voos comerciais da companhia também 
deve ser anunciada em breve, assim como as rotas que a Itapemirim irá 
operar. Os Airbus A320 estão sendo reconfigurados para 162 assentos, 
o que permitirá mais espaço individual a todos os passageiros. 

H - Engenharia Elétrica 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica Interunidades 
da Unesp recebe, até o próximo dia 12, inscrições para ingresso de alu-
nos regulares no curso de mestrado acadêmico, com início no segundo 
semestre de 2021. Os candidatos deverão selecionar até dois orienta-
dores em, no máximo, duas linhas de pesquisa. O programa tem quatro 
linhas de pesquisa: “Dispositivos e Circuitos”, “Sinais e Comunicação”, 
“Sistemas Mecatrônicos” e “Sistemas de Energia”. Interessados deverão 
se inscrever pelo Sistema de Pós-Graduação da Unesp, preencher o 
Questionário Aluno Regular 2021 e o formulário de esboço de projeto. 
Ao se inscrever, os candidatos deverão enviar os seguintes documentos 
em formato PDF: comprovante de pagamento da taxa de inscrição no 
valor de R$ 76, currículo Lattes, documento de identificação com foto, 
histórico escolar e diploma de curso de graduação. Mais informações 
em: (https://bit.ly/2RsJBZh).

I - Máquinas Têxteis 
A Delta Máquinas Têxteis comemora 14 anos e a posição de referência 
em soluções para  para a indústria 4.0 na América Latina, alinhando 
automação, gestão de dados e padronização de processos inteligentes. 
De 2007 para cá, a companhia com sede em Pomerode/SC conquistou 
seu espaço com planos audaciosos, como o deste ano, prevendo cresci-
mento de 50%, mesmo diante das dificuldades impostas pela pandemia. 
Seu portfólio conta com mais de 50 produtos aplicados aos processos 
de tecelagem plana, malharia circular, estamparia, acabamento e con-
fecção, além de projetos de automação exclusivos, de acordo com cada 
necessidade. Atualmente, atende mais de 300 empresas localizadas 
no Brasil, Argentina, Paraguai, Peru, Equador, Colômbia, El Salvador, 
Honduras, Guatemala e México. 

J -  Locaweb no Ibovespa
A Locaweb, uma das empresas pioneiras em soluções Business to Busi-
ness (B2B) para transformação digital de negócios no Brasil, tem, desde 
ontem (3), suas ações na carteira do Índice Bovespa, principal índice na 
B3, composto pelas ações com o maior volume negociado nos últimos 12 
meses. Suas ações ingressam na posição 49 dentre 84 listadas e passam 
a compor o índice com participação de 0,557%. Para Rafael Chamas, 
CFO da Locaweb, “a presença no Ibovespa aumenta a visibilidade da 
companhia, possibilitando a procura de um maior número de fundos de 
investimentos pelos papéis da empresa”. Ao longo dos últimos anos, a 
empresa realizou seis aquisições, fortalecendo a atuação em diversos 
mercados como o de e-commerce, marketing cloud, hospedagem, cloud 
computing, pagamentos e aplicativos mobile. Possui mais de 2.500 mil 
funcionários, atende mais de 400 mil clientes e 20 mil desenvolvedores 
parceiros. 

Não parem as máquinas!

Aprendemos várias 
coisas durante a 
pandemia. Lavar as 
mãos com frequência, 
usar máscara e álcool 
em gel, manter o 
distanciamento social 
e…que a indústria 
alimentícia não pode 
parar

Em casa ou na rua, o 
brasileiro precisa se 
alimentar. E bem! 

Por isso, as marcas de ali-
mentos saudáveis não só 
cresceram durante o ano 
de 2020 e nesse começo 
de 2021. Elas se transfor-
maram. Para atender ao 
cliente, mesmo com todas 
as restrições. Para manter a 
comida na mesa do brasilei-
ro em meio às dificuldades 
- financeiras e logísticas. 
Para sobreviver. 

E essa revolução só foi 
possível graças ao empenho 
e à dedicação de milhares 
de pessoas. Não apenas da 
marca que represento ou 
dos nossos fornecedores, 
mas de toda uma cadeia 
produtiva que não parou 
nem um segundo. Se parou 
foi para respirar ou para 
pegar impulso. Porque se 
teve algo que ficou evidente 
nesse período tão turbulen-
to é que as máquinas foram 
feitas para produzir. E se 
tem uma coisa que o Brasil 
faz bem é isso. A inovação 
corre em nossas veias. 

Afinal, quando tudo pa-
rece estar indo bem, surge 
algum imprevisto e pre-
cisamos nos reinventar. 
Foi o que toda indústria 
alimentícia fez. Não ape-
nas no parque fabril, mas 
no backstage também. O 
home office, tão comum 
em outros setores, chegou 
pra valer na nossa área. Já 
era um movimento natural, 
que iniciamos há alguns 
anos, mas a pandemia 
acelerou esse processo 
de forma vertiginosa. E 
necessária.  

Para implementar essa 
nova forma de trabalhar, 

num curto espaço de tem-
po, foi importante ter em 
mente dois pilares funda-
mentais. O primeiro é a 
cultura organizacional e o 
segundo a tecnologia. No 
campo organizacional, a 
grande preparação passou 
pelos gestores, que preci-
saram aprender a liderar 
seus times a distância, 
concentrando sua atenção 
nos resultados - num pro-
cesso que chamamos de 
Open Mind. 

Além disso, foi necessário 
que as empresas criassem 
canais de comunicação 
aberta com seus colabora-
dores, nos quais eles pudes-
sem de forma virtual viver 
a realidade da organização, 
ter acesso ao que acontece 
e se sentir parte do todo. 
Que, de casa, soubessem 
o que acontecia no chão 
de fábrica, na logística de 
distribuição, no ponto de 
venda e na estratégia dos 
representantes comerciais. 
Ou seja, que mesmo longe, 
estivessem conectados ao 
propósito corporativo da 
marca. 

Para isso, as indústrias 
precisaram investir muito 
e deixar num segundo 
plano o lado máquina para 
se mostrarem humanas - 
com programas voltados 
à saúde física e mental 
dos colaboradores, assim 
como a concessão de um 
apoio financeiro extra para 
melhorias infraestrutura de 
comunicação e também de 
gestão de dados.

Em suma, apesar das 
dificuldades e dos inúme-
ros desafios que surgiram 
nesse tempo, seguimos 
trabalhando e ajudando a 
alimentar o povo brasilei-
ro. Sem esmorecer. Sem 
desistir. Sem parar as má-
quinas. Até porque parar 
não estava entre as escolhas 
possíveis. 

Afinal, como bem disse 
Platão bem antes dessa e 
de outras pandemias: “A 
necessidade é a mãe da 
inovação”.

 
(*) - É diretor de inovação e 

transformação da Jasmine Alimentos.

Rodolfo Tornesi Lourenço (*)

Expectativa de alta de 0,75 ponto percentual está no boletim Focus. 

A previsão está no bo-
letim Focus de ontem 
(3), pesquisa divul-

gada semanalmente pelo 
BC, com a projeção para 
os principais indicadores 
econômicos.

Em abril, a diretoria do 
BC já havia sinalizado alta 
de 0,75 ponto percentual na 
taxa Selic. Para o mercado fi-
nanceiro, a taxa continuará a 
subir nas reuniões seguintes 
e encerrará 2021, em 5,5% 
ao ano.

Para o fim de 2022, a 
estimativa é de que a taxa 
básica suba para 6,25% ao 
ano. E para o fim de 2023 e 
2024, a previsão é de 6,5% ao 
ano. O BC usa a Selic como 
principal instrumento para 
controlar a inflação. Quando 

Empresas avaliam que teletrabalho 
trouxe benefícios para todos.

O sistema de trabalho home office 
(teletrabalho), adotado por grandes 
empresas, públicas e privadas, em fun-
ção da pandemia, apresenta tendência 
de permanência na maioria das com-
panhias, mesmo após uma futura volta 
à normalidade. Um dos exemplos é a 
mineradora Vale. A gerente executiva e 
líder do programa Jornada Vale, Josilda 
Saad, informou que em 2019, antes do 
início da pandemia no Brasil, a Vale 
havia decidido estabelecer um sistema 
de trabalho mais flexível, adotando, uma 
vez por semana, o trabalho em forma 
remota. Mas a adesão era muito baixa.

Com a pandemia, a Vale colocou 
todas as funções administrativas e de 
suporte operacional no regime remoto 
em todas as suas instalações no mundo 
desde 13 de março de 2020. Ao final 
do primeiro mês no novo sistema, a 
companhia constatou que não houve 
redução do volume de transações de 
atividades, embora as equipes tenham 
tido que se adequar. Atualmente, 18 
mil profissionais da Vale trabalham de 
forma remota, o que equivale entre 24% 
e 25% dos funcionários da companhia. 

Pesquisa realizada em junho de 2020 
com os empregados da mineradora 
identificou um grau de favorabilidade 
ao trabalho remoto de 73%. “Foi uma 
surpresa bastante positiva, com 73% 
das pessoas se dizendo satisfeitas e 

Maior leilão da história 
trará o 5G ao Brasil

Muito mais do que uma internet mais 
rápida, a tecnologia 5G, que deverá 
chegar ao Brasil até o fim do ano, irá 
revolucionar toda a sociedade e os 
meios produtivos. “Não se trata de 
mais um G e sim de um guarda-chuva 
que envolve e potencializa outras 
tecnologias”, afirma o presidente da 
Anatel, Leonardo Euler de Moraes, 
em entrevista ao programa Brasil em 
Pauta, na TV Brasil.

De acordo com Moraes, a tecnologia 
5G será a catalisadora de outras tecno-
logias como a Internet das Coisas, inte-
ligência artificial, robótica, inteligência 
mista e aumentada. Tudo graças à sua 
baixa  latência, que é o tempo que os 
dados demoram para trafegar. “No caso 
do 5G, esse tempo é menor do que um 
piscar de olhos”. O edital do leilão 5G 
está no Tribunal de Contas da União 
(TCU) para análise e deve ser lançado 
até o fim deste ano. “Vamos liberar a 
outorga do direito de uso da frequência, 
que são essas vias por onde os sinais 
trafegam”, diz o presidente da Anatel.

Segundo ele, esse não será um leilão 
arrecadatório. Isso porque além da 
implantação do 5G, as empresas terão 
compromissos de investimentos como 
a cobertura de internet em estradas 
brasileiras e em localidades que ainda 
não contam com internet nenhuma. 
“Espera-se que, em 20 anos, sejam de 
mais de  R$ 40 bilhões em investimen-
tos”, diz (ABr).

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

Mercado financeiro espera que 
Selic suba para 3,5% ao ano

O mercado financeiro espera que a taxa básica de juros, a Selic, suba 0,75 ponto percentual para 3,5% 
ao ano, na reunião do Banco Central (BC), marcada para hoje (4) e amanhã (5)

de 3,25%. A projeção para 
2021 está próxima do limite 
da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. 

O centro da meta, definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 3,75% para 
este ano, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou 
para baixo. Ou seja, o limite 
inferior é de 2,25% e o supe-
rior de 5,25%. As instituições 
financeiras  elevaram a pro-
jeção para o crescimento da 
economia brasileira este ano 
de 3,09% para 3,14%. Para o 
próximo ano, a expectativa 
para o PIB passou de 2,34% 
para 2,31%. A expectativa 
para a cotação do dólar se 
mantém em R$ 5,40 ao final 
deste ano (ABr).

o Copom aumenta a taxa 
básica de juros, há reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupança, 
desaquecendo a economia.

A previsão do mercado 
financeiro para o IPCA 

deste ano foi ajustada de 
5,01% para 5,04%. Esse foi o 
quarto aumento consecutivo 
na projeção. Para 2022, a 
estimativa de inflação passou 
de 3,6% para 3,61%. Tanto 
para 2023 como para 2024 
a previsão para o índice é 

Trabalho em home office tende a 
continuar após fim da pandemia

produtivas trabalhando remotamente”, 
disse a líder do programa Jornada Vale. 
Segundo Josilda, esse foi um sinal for-
te para implantar o programa, que se 
traduz em um novo modelo de trabalho 
mais flexível, seguro e colaborativo 
para os empregados e que combina 
home office com hubs, ou espaços de 
colaboração. 

Uma pesquisa mais recente feita pela 
Vale mostrou que o índice de aprovação 
do home office subiu de 73% para 80%, 
pois reduziu para muitas pessoas o tem-
po excessivo gasto com deslocamentos 
até o local de trabalho. “Os funcionários 
vislumbram a possibilidade de interagir 
nos hubs e não querem mais a obriga-
toriedade de ir ao trabalho no modelo 
tradicional. É o lado positivo: a união 
das famílias com a jornada de trabalho 
e a gestão da própria família” (ABr). 



Uma nova onda de 
crescimento em 

Tecnologia da Informação

Muito se tem falado 
sobre a aceleração 
dos processos de 
transformação digital 
provocada pela 
pandemia e o quanto 
isso deve influenciar 
negócios e hábitos 
daqui para a frente 

Com as mudanças 
nos processos de 
negócios e hábitos 

pessoais, a realidade que 
vivemos no último ano - e 
que continua aí - tem tido 
impactos também no cres-
cimento das empresas de 
tecnologia, que tem sido 
bastante positivo. Desde 
que passamos a investir em 
empresas de tecnologia da 
informação, em 2008, cria-
mos nossa atuação junto a 
empresas ligadas à econo-
mia digital e com foco no 
mercado B2B. 

E quando olhamos para as 
empresas que se encaixam 
nesse perfil, percebemos 
que muitas das tecnologias 
criadas por elas podem ser 
incorporadas, como de fato 
foram, nos processos ope-
racionais do dia a dia com 
resultados muito positivos. 

O fato é que a adoção da 
tecnologia da informação 
(TI), e a implantação de pro-
cessos mais estruturados 
de transformação digital, 
já vinha acontecendo há 
algum tempo, mas em ritmo 
muito menor, seja por causa 
de limitações no orçamento 
ou de resistência dos cola-
boradores. Isso mudou radi-
calmente com a pandemia, 
que obrigou quem já estava 
em processo a acelerar o 
ciclo; e quem não estava a 
entrar o quanto antes. 

O resultado é a digitali-
zação da economia e dos 
processos de negócios. Esse 
novo foco teve impacto 
direto nos investimentos 
feitos em companhias de 
TI e em seu crescimento. 
Olhando para nosso port-
fólio e o crescimento de 
nossas companhias nos 
últimos anos, percebemos 
um crescimento médio de 
18% ao ano, com algumas 
destas empresas crescendo 
mais de 100% ao ano. 

Muito deste crescimen-
to deve-se ao fato de que 
alguns setores, que antes 
eram reativos ou muito 
lentos em relação ao uso da 
tecnologia, estarem agora a 

adotando de forma massiva. 
Isso fica muito claro nas 
áreas de saúde e finanças, 
por exemplo. Além disso, 
assistimos a algumas que-
bras de paradigmas, mesmo 
em setores acostumados a 
investir em TI. 

O que dizer quando vemos 
o banco Itaú anunciar que 
vai migrar 100% de seus 
sistemas para a nuvem pú-
blica da AWS? Seria possível 
imaginar isso há três anos? 

De novo, olhando para 
nosso portfólio, vemos um 
crescimento mais acelerado 
em frentes como a migração 
de empresas para platafor-
mas digitais. 

A Sky.One, que atua 
junto aos fornecedores de 
ERP, modernizando suas 
plataformas e permitindo a 
acesso a elas via nuvem, é 
um exemplo. A companhia 
registrou um crescimento 
de 68% em 2019 e de 71% 
em 2020. O percentual 
fica mais impressionante 
se compararmos aos doze 
meses a partir de março, 
quando começou a pande-
mia: crescimento de 94% 
em 2020. 

É interessante notar que 
estes números não repre-
sentam um suspiro, mas 
uma tendência que tem 
se mostrado inevitável. 
E isso acontece por dois 
motivos. Primeiro, porque 
os usuários perceberam 
as vantagens que o uso da 
tecnologia da informação 
traz aos seus negócios e não 
querem perder isso. Depois, 
eles também já perceberam 
que um passo atrás pode 
significar perda de espaço 
para a concorrência. 

Está claro que, entre em-
presas que se digitalizaram 
e as que ainda resistem, o 
nível de desempenho de 
umas contra as outras só 
tende a aumentar, deixando 
as segundas fora do merca-
do. A pandemia deu início a 
uma corrida que está longe 
de terminar e que colocou 
a tecnologia no centro das 
estratégias de negócio de 
empresas de todos os se-
tores. 

Com isso, os índices de 
crescimento das empresas 
de TI devem se manter 
altos por bastante tempo, 
mantendo a atratividade 
do setor para investidores. 
Esse é o nosso caminho 
hoje. 

(*) - É cofundador e CEO da Invest 
Tech (www.investtech.com.br).

Maurício Lima (*)
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A pandemia gerou gran-
de impacto na eco-
nomia brasileira e 

prova disso é resultado de 
uma pesquisa do Sebrae, 
revelando que quase um 
ano após o surgimento do 
novo Coronavírus, 67% dos 
pequenos negócios estão 
funcionando com mudanças 
por conta da pandemia e 
73% do total geral dos seg-
mentos tiveram queda no 
faturamento mensal.

O empresário Bruno Rafael, 
dono de uma loja de roupas – 
um dos setores mais afetados 
pela crise – diz que precisou 
se reinventar para manter o 
negócio funcionando. 

“A pandemia nos impactou 
com resultados negativos, 
nossas vendas caíram. Ti-
vemos que mudar o nicho, 
nossas camisas eram volta-
das para eventos, tivemos de 
focar em profissões, signos 
e diversificamos nosso leque 
de produtos até para poder 
sobreviver a esse período 
da pandemia”, disse Rafael. 

Segundo a pesquisa, entre 

Se o pequeno negócio não passar segurança para o seu cliente, 
ele vai ter muita dificuldade.

A retomada rápida e segura das 
atividades de pequenos negócios
Entre os segmentos mais afetados pela pandemia estão a Economia Criativa, Educação e o Turismo, 
que continuam com alta interrupção de funcionamento
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ventilado; respeitar um dis-
tanciamento mínimo de um 
metro e meio entre as pes-
soas nos estabelecimentos; 
usar máscara e fazer com 
que os clientes sigam esse 
protocolo. 

O sentido é proteger o 
empresário, os empregados 
dessa pequena empresa e, 
obviamente, o consumidor. 
Se o pequeno negócio não 
passar segurança para o seu 
cliente, ele vai ter muita di-
ficuldade”, afirmou Moreira.

Ao todo, o Sebrae elaborou 
orientações para a retomada 
das atividades de 36 seg-
mentos de micro e pequenas 
empresas. Além disso, fo-
ram produzidos sete vídeos 
com dicas gerais, sugestões 
para os gestores públicos 
nos municípios e, também, 
cuidados a serem adotados 
pela população. Tudo para 
um retorno mais rápido e 
seguro dos pequenos negó-
cios. Para mais informações 
acesse: (www.sebrae.com.
br/cuidados).

os segmentos mais afetados 
pela pandemia estão a Eco-
nomia Criativa, Educação e 
o Turismo, que continuam 
com alta interrupção de 
funcionamento. Além dis-
so, Turismo, Academias e o 
setor de Beleza são os tipos 
de empresas com maior 
percentual de queda de 
faturamento.

Apesar da importância 

Empresas investem na evolução dos seus colaboradores tendo 
como base central a educação corporativa.

Com os produtos e serviços 
cada vez mais parecidos e a 
competição acirrada, uma 
das únicas maneiras das 
empresas conquistarem e 
manterem vantagem com-
petitiva sustentável no mer-
cado de atuação é por meio 
do desempenho das pessoas 
no desenvolvimento das suas 
atividades profissionais. 
Com isso, grandes corpora-
ções, como a Pormade, uma 
das maiores fabricantes de 
portas do Brasil, investe na 
evolução dos seus colabora-
dores tendo como base cen-
tral a educação corporativa. 

A pandemia na empresa 
é vista como um acelerador 
do futuro. A companhia 
não deixou de investir na 
educação e qualificação dos 
colaboradores, tendo como 
premissa principal que a ges-
tão de pessoas é o principal 
diferencial competitivo, ain-
da mais em um momento de 
instabilidade. “O investimen-
to em educação corporativa 
não diminuiu, pelo contrário. 
Estamos passando por um 
grande processo de digita-
lização e transformação, o 
que exige uma equipe ainda 
mais preparada e inovadora. 

Para 2021, nossa meta é 

Educação corporativa é o diferencial 
das empresas inovadoras

corporativa, sendo que a 
grande maioria está voltada 
ao mercado de vendas dire-
tas ao consumidor final, ou 
seja, o B2C, onde a empresa 
tem crescido em torno de 
60% ao ano. “Quanto mais 
investirmos na qualificação 
profissional, melhor será a 
capacidade competitiva e 
criativa de toda a organi-
zação. Acreditamos muito 
na força transformadora da 
educação”, reforça. 

Claudio Zini, diretor-pre-
sidente da Pormade Portas, 
defende que a educação é o 
organismo vital das empresas 
inovadoras. “O aprendizado 
é o capital do amanhã. Não 
aprendemos para trabalhar, 
mas, sim, trabalhamos para 
aprender, pois a carreira pro-
fissional virou uma jornada 
de aprendizado e isso é o 
pilar de sustentação de toda 
companhia”, comenta. Para 
ele, a inteligência coletiva é 
a maior riqueza do ser huma-
no. “Quanto mais preparado 
estiver o colaborador, mais 
motivado e apto ele estará 
a nos ajudar a superar os 
desafios que possam surgir 
no caminho”, finaliza. Fonte 
e outras informações: (www.
pormade.com.br). 
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ampliar os recursos na área 
e direcionar, aproximada-
mente, R$ 300 mil para o 
aprendizado e desenvolvi-
mento profissional”, explica 
Rafael Jaworski, diretor de 
RH da Pormade Portas. De 
acordo com ele, a companhia 
está ampliando a plataforma 
de EAD, com a criação de 
trilhas de aprendizado. As 
lives corporativas realizadas 
nas redes sociais da Pormade, 
bem como as teleconferências 
e reuniões online funcionam 
como um termômetro para 
verificar a evolução dos quase 
900 colaboradores. 

“A verba será destinada aos 
cursos para ampliar ainda 
mais o conhecimento dos 
nossos colaboradores com 
destaque para soft skills e digi-
talização de processos. Com o 
crescimento do atendimento 
direto aos clientes, é cada vez 
mais fundamental, precisa-
mos ampliar as capacidades, 
habilidades e competências 
dos profissionais, preparando
-os para realizar suas ativida-
des com excelência”, explica. 

Conforme Jaworski, a Por-
made tem inúmeras inovações 
sendo implementadas, reflexo 
do investimento em educação 

para a economia em reto-
mar as atividades, é preciso 
manter alguns cuidados 
para que o estabelecimento 
possa continuar em funcio-
namento. Pensando nisso, o 
Sebrae elaborou protocolos 
de retomada das atividades.

Algumas dicas são desta-
cadas pelo economista e as-
sessor da Diretoria Técnica 
do Sebrae, Rafael Moreira. 

Se você é um empreendedor sabe a im-
portância da contratação de empregados 
para a sua empresa. O processo envolve 
diversos pontos como: a divulgação da 
vaga, a seleção dos currículos, análise dos 
perfis, entrevistas e por fim o registro do 
empregado. Com as alterações nas leis 
trabalhistas e adaptação dos modelos de 
contratos adaptados aos tempos de pan-
demia, a relação da empresa com seus 
colaboradores mudou. 

Parceria e comprometimento são essen-
ciais para resultado positivo e manutenção 
de performance. Com a digitalização e a 
agilidade nos processos, é preciso se ade-
quar à nova realidade, como explica Luana 
Menegat, CEO da Razonet Contabilidade 
Digital: “Quando falamos em registro 
a contabilidade faz parte do processo! 
Normalmente, os contadores oferecem 
serviços comuns para as empresas, como 
a contratação de empregados, folha de 
pagamento, rescisão, férias, impostos da 
folha e outros serviços. O diferencial da 
contabilidade digital e que traz grandes 
impactos positivos dentro das empresas 
é a assessoria na gestão trabalhista”. 

A Razonet, por exemplo, também ofere-
ce para as empresas planilhas de custos; 
modelos de documentos como a declara-
ção de vale transporte; modelo de contrato 
de trabalho; planilha de análise de custos, 
que informa o quanto esse empregado irá 
custar para a empresa ao longo do ano; 
entre outros documentos que fazem a 
gestão da empresa. São essas ferramentas 
que possibilitam ao empregador propor-
cionar transparência e agilidade no RH, 
possibilitando mais tempo para atender 
demandas e benefícios aos colaboradores. 

“É importante lembrar que as empresas 
precisam ficar atentas às mudanças nas 
legislações. A pegada de uma startup de 
contabilidade digital, como a nossa, pro-
picia enviar informativos e orientações 
para que os gestores das empresas fiquem 
dentro da legislação, auxilia com conteúdo 
no blog, vídeos da Universidade Razonet, 
podcast e muito mais. Hoje, as empresas 
precisam ser assertivas e ter uma gestão 
correta dos recursos humanos, o que pode 
até ser realizado pelo aplicativo”, explica 
a CEO. Fonte: (www.razonet.com.br).

Como a contabilidade digital 
impacta na gestão trabalhista

Vivaldo José Breternitz (*)

Um grupo de hackers roubou cerca 
de 250 gigabytes de dados do Depar-
tamento de Polícia de Washington, e 
está ameaçando divulgar esses dados 
caso não receba um resgate - esse tipo 
de crime é chamado ransomware. Os 
dados que seriam divulgados, entre 
outros, referem-se a nomes de infor-
mantes e detalhes sobre operações em 
andamento, o que os torna ainda mais 
sensíveis; o grupo, chamado Babuk 
Locker, já divulgou na internet amos-
tras do material roubado. A quadrilha 
é conhecida desde janeiro e seus 
ataques são voltados a organizações 
de grande porte, que tem capacidade 
de pagar resgates muito altos. 

O Departamento de Polícia disse 
apenas que tomou conhecimento de 
acessos não autorizados a suas bases 
de dados, que está procurando conhe-
cer qual o real impacto do ataque e 
investigando o caso em parceria com 

o FBI. O mais preocupante é que esse 
é o terceiro departamento de polícia 
dos Estados Unidos a ser atingido por 
cibercriminosos em seis semanas, o 
que demonstra a audácia e competên-
cia técnica dos atacantes; talvez por 
ter atingido a capital do país, o caso 
tenha mais repercussões. 

Às dificuldades de ordem técnica 
para combater esse tipo de crime, 
junta-se o fato de que frequentemente 
os hackers estão baseados em outros 
países e os resgates, quando pagos, 
normalmente o são em criptomoedas, 
tornando ainda mais difícil identificar 
e punir os atacantes. Talvez a melhor 
alternativa seja mesmo reforçar as 
medidas de segurança, embora os 
bandidos estejam sempre um passo 
à frente, quer em termos de tecno-
logia empregada, quer em termos de 
estratégias. 

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

Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Os hackers estão cada vez 
mais audaciosos



Cerca de 70% dos MEI 
não entregaram a declaração anual

Como lidar com 
demissões em massa?

Com o início 
da pandemia, 
as dificuldades 
financeiras que 
o Brasil já vinha 
sofrendo foram 
agravadas com o 
reconhecido estado de 
calamidade pública

Essas dificuldades têm 
sido devastadoras para 
milhares de empresas, 

fazendo com que muitas sejam 
obrigadas a tomar decisões 
drásticas para impedir prejuí-
zos irreversíveis: as demissões 
em massa. Essas demissões 
não são definidas por um nú-
mero mínimo ou máximo de 
trabalhadores desligados, mas 
sim pelo seu impacto social. 

Afinal, as consequências 
de uma demissão em larga 
escala impactam não somente 
o próprio funcionário e sua 
família, mas o todo em que ele 
está inserido, desencadeando 
o efeito em cascata em todo o 
ecossistema que gira em torno 
da empresa – como fornece-
dores, canais de distribuição, 
impostos que são pagos ao 
munícipio e até mesmo aos 
pequenos comércios que 
orbitam em torno de uma 
grande empresa e dependem 
de seus colaboradores para se 
manterem abertos. 

Os prejuízos de uma demis-
são em massa são inegáveis e 
incalculáveis no curto prazo, 
em muitos casos. Ainda assim, 
essa tem sido a única opção 
para muitas empresas. Segun-
do dados divulgados em agosto 
de 2020 pela Pesquisa Pulso 
Empresa: Impacto da Covid-19 
nas Empresas, 44,8% das or-
ganizações nacionais sentiram 
severos impactos negativos em 
seu funcionamento durante a 
pandemia. 

Dentre elas, as empresas 
de pequeno porte foram as 
mais atingidas, representando 
44,9% do total registrado. Para 
piorar, a Pnad Contínua, feita 
pelo IBGE, informou que a 
taxa de desemprego no Brasil 
ficou em 14,2% no trimestre 
encerrado em janeiro, o maior 
já registrado desde 2012. Em 
um cenário onde ainda não ve-
mos uma perspectiva positiva 
de recuperação, é importante 
tomar alguns cuidados para 
que haja o menor impacto pos-
sível tanto para as empresas 
quanto para os funcionários.

Em um primeiro momento, 
é importante que as empresas 
tenham tentado ao máximo 
se aproveitar de todas as ini-
ciativas criadas pelo Governo 
Federal a fim de minimizar 
os impactos causados pela 
pandemia – seja pelo uso do 
auxílio emergencial, suspen-
são de contratos por tempo 
determinado ou pela redução 
da carga horária dos colabora-
dores. Mesmo empresas que 
já estavam em crise anterior-
mente, precisam demonstrar 
boa vontade em preservar 
empregos nesse momento. 

É importante dizer que não 
cabe uma mera alegação de 
que a pandemia ocasionou 
o desligamento coletivo, e a 
empresa deverá ter provas 

concretas de que se desvenci-
lhou de todas as medidas ne-
cessárias para evitar os desli-
gamentos. Caso a demissão em 
massa seja de fato inevitável, 
as empresas devem observar 
as normas previstas em nossa 
legislação e o entendimento 
jurisprudencial de cada região 
para esse processo. 

A despeito da alteração 
legislativa, que colocou a 
demissão coletiva no mesmo 
patamar de um desligamento 
individual, é recomendado 
que as empresas que neces-
sitem realizar este tipo de 
desligamento procurem o 
Sindicato de sua categoria 
para auxiliar no processo de 
desligamento de seus fun-
cionários, definindo a forma, 
prazos para pagamento, con-
trapartidas, etc.

Essa negociação é fun-
damental para que haja um 
alinhamento entre as partes e 
para que, com base no acordo 
coletivo estabelecido, sejam 
verificadas possibilidades de 
contrapartidas, como exten-
são do plano de saúde, oferta 
de cestas básicas, parcela-
mento do pagamento e mesmo 
a definição de um cronograma 
de demissão – tudo de acor-
do com a realidade de cada 
empresa. 

Todas essas ações devem 
ser muito bem documentadas, 
a fim de que, caso a empresa 
venha a ser processada, ela de-
monstre que esgotou todas as 
possibilidades de negociação 
antes de optar pela demissão 
em massa. 

Todos esses cuidados são 
indispensáveis para garantir 
um desligamento com meno-
res prejuízos para ambas as 
partes. Cabe destacar que, em 
2020, dentre 1.161.417 ações 
registradas pelo TST, 86.058 
tiveram causa direta com a 
Covid-19 – uma estatística que 
definitivamente, nenhuma 
empresa deseja fazer parte. 

E é válido lembrar que, 
depois de desligados, os cola-
boradores têm um prazo de até 
dois anos para reclamar seus 
direitos na Justiça, bem como 
o processo de desligamento 
poderá ser objeto de investi-
gação do Ministério Público 
do Trabalho e outros órgãos 
fiscalizadores. Por afetar um 
número significante de traba-
lhadores, com repercussões 
sociais, a demissão em massa 
deve ser sempre o último 
recurso para as empresas. 
Nesses casos, é importante 
demonstrar que foi feito o 
possível para a manutenção 
dos empregos, tendo os do-
cumentos que comprovem as 
suas ações. 

É preciso trabalhar sempre 
com a minimização dos im-
pactos tanto para a empresa 
quanto para os colaboradores 
que, mesmo com acesso ao 
FGTS e ao seguro-desempre-
go, não possuem perspectiva 
de recolocação no mercado a 
curto prazo, sendo os bene-
fícios do Governo paliativos 
temporários para o trabalha-
dor que terá que buscar novas 
fontes de subsistência.

(*) - É especialista em Direito 
do Trabalho e associada ao Marcos 

Martins Advogadosm 
(www.marcosmartins.adv.br).

Luara Rezende (*)
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Macerata - Administração e Participação Ltda
CNPJ/MF - 07.695.203/0001-99

Edital de Convocação
São convocados os senhores sócios da Macerata Administração e Participação
Ltda., para se reunirem em Assembleia Extraordinária, na sede social localizada na
Rua Aureliano Leal, nº 138, Água Fria, município e Estado de São Paulo, no dia 12 de
maio de 2021, às 09:00 horas em primeira convocação, ou às 11:00 horas em segunda
convocação, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Prorrogação do mandato dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
(efetivos e suplentes), até 31 de dezembro de 2021. b) Ratificação dos atos praticados
pela Diretoria Executiva. São Paulo (SP), 30 de abril de 2021. Joaquim Storani Neto
(Diretor-Geral), José Roberto Cazarin (Diretor-Secretário).                    (01, 04 e 05)

CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 19/04/2021
Data e Hora:19/04/2021 às 11hs. Local: Sede social à Rua Manoel da Nóbrega, 1280 - 3º andar - São Paulo - SP. 
Presença: Acionistas, representando a totalidade do Capital Social. Publicações: Dispensada. Mesa Diretora: 
Presidente, Sr. Naohiko Imagawa, Secretário, Sr. Gilson Tadashi Yamaoka. Ordem do Dia: Aprovação do Balanço 
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020, a destinação 
do resultado do exercício, a eleição da diretoria e a composição do conselho consultivo. Deliberações: Após exa-
minarem e discutirem os assuntos constantes da ordem do dia, os acionistas tomaram as seguintes deliberações: 
1) Por unanimidade de votos, foi aprovado o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relati-
vas ao exercício encerrado em 31/12/2020, publicado no DOESP, e no Jornal Empresas & Negócios ambos no dia 
26/03/2021. 2) Com relação ao prejuízo do exercício encerrado em 31/12/2020, no valor de R$ 19.596.242,98, foi 
deliberada para incorporação à conta de Prejuízo Acumulado, conforme Inciso III, §2, Artigo178 da Lei 6.404/76, 
ficando na conta de Prejuízo Acumulado o saldo de R$ 26.853.450,07. 3) Foi procedida a eleição da Diretoria, 
conforme § 1º. do Artigo 12º dos Estatutos Sociais da Empresa, com mandato de 02 anos, a vencer-se por ocasião 
da AGO de 2023, conservando entretanto em exercício até a posse de seus sucessores. Verificando-se tendo 
sido, reeleito para Diretor Presidente Sr. Naohiko Imagawa, casado, japonês, RNE n° G114066-V e CPF/MF 
n° 237.794.798-00, residente em São Paulo/SP e reeleito para diretor Sr. Gilson Tadashi Yamaoka, brasileiro, 
casado, RG. n° 15.560.202-0 e CPF n° 092.094.838-39, residente em São Paulo/SP. O Sr. Presidente escla-
receu ainda que as declarações de desimpedimento foram apresentadas conforme Artigo147 da Lei 6.404/76 
em conjunto com Termo de posse, e encontram-se como anexo à presente Ata.Em relação aos membros do 
Conselho Consultivo, foi eleito o Sr. Kazuyoshi Nitahara e reeleito Sr. Yushi Kikutani, ambos residentes no 
Japão. 4) Foi fixado o valor anual de até R$ 552.000,00, a título de honorário da Diretoria, para o ano de 2021, 
cabendo aos membros estabelecerem os honorários mensais de cada um. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. aa)Acionistas presentes Toda Corporation 
(representada pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa) e Sr. Naohiko Imagawa. declaramos estar conforme 
original lavrada em livro próprio. São Paulo, 19/04/2021. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente e Sr. Gilson Tadashi 
Yamaoka - Secretário. JUCESP n° 191.007/21-3 em 28/04/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., os Demonstrativos Financeiros, relativos aos Exercícios Sociais encerrados em 31 de Dezembro de 2020 e 2019.                                                                  A Diretoria

Balanço Patrimonial em 31/12/2020 e de 2019 
(Valores expressos em reais)

Demonstração do Resultado para os Exercícios 
Findos em 31/12/2020 e de 2019 (Valores expressos em reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercicios
Findos em 31/12/2020 e de 2019 (Valores expressos em reais)

Telma Nascimento Pontes - Sócia- CPF 053.981.168-86
Dulcieliton Jose Dias Meira-C.R.C. 1SP255093/O-0/CPF 072.672.458-03

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os 
Exercícios Findos Em 31/12/20 e de 2019 (Valores expressos em reais) 

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante
   Caixa e equivalentes de caixa 623.023 461.853
   Tributos a recuperar 64.685 64.586
   Contas a Receber - -
   Emprestimos/Adiantamentos 100.000 100.000
Total do Ativo Circulante 787.708 626.439
Ativo não circulante: Realizavel a longo prazo 
    Empréstimo Mútuo 160.000 160.000
 160.000 160.000
Permanente: Imobilizado liquido - -
   Participações em Controladas e Coligadas 4.442.883 4.652.883
Total do ativo não circulante 4.442.883 4.652.883
Total do Ativo 5.390.591 5.439.323

(+/-) Despesas e receitas operacionais 31/12/2020 31/12/2019
        Despesas Administrativas e comerciais (58.576) (90.962)
        Despesas Tributárias - -
        Despesas Financeiras (11.112) -
        Receitas Financeiras 20.927 77.706
        Outras receitas (despesas)operacionais - -
 (48.761) (13.256)
(=) Resultado operacional antes
          das participações societarias (48.761) (13.256)
Resultado de participações societarias
     Equivalencia patrimonial - 3.721.562
 - 3.721.562
Lucro(prejuizo antes da provisão para o IRPJ e CS (48.761) 3.708.306
(-) Impostos sobre o lucro - correntes - (3.121)
(=) Lucro liquido do exercício (48.761) 3.705.185

 Capital Social Lucros Acumulados Total 
Saldos em 31/12/2018 607.200 1.245.349 1.852.549
Lucro líquido do exercício - 3.705.185 3.705.185
Distribuição de Lucros - (1.225.030) (1.225.030)
Saldos em 31/12/2019 607.200 3.725.504 4.332.704
Lucros líquido do Exercício - (48.761) (48.761)
Saldos em 31/12/2020 607.200 3.676.743 4.283.943

Das atividades operacionais 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido antes do IRPJ e da CS (48.761) 3.708.306
Decréscimo (acrécimo) em ativos
    Diminuição/Aumento de impostos a recuperar (99) (14.569)
    Diminuição/Aumento de investimentos 210.000 (3.651.562)
(Decréscimo) acrécimo em passivos
    Fornecedores/ Outras Contas a Pagar - 266.000
    Obrigações tributarias 29 (256)
    Devolução Capital aos sócios - -
    Distribuição de Lucros FCI - (1.225.030)
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações 161.169 (917.112)
Imposto de renda e contribuição social pagos - (3.121)
Caixa liquido proviniente 
  das atividades operacionais 161.169 (920.232)
Das atividades de financiamento com acionistas  
Caixa líquido proviniente das atividades operacionais - -
com acionistas - -
Aumento liquido de caixa e equivalentes de caixa 161.169 (920.232)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 561.853 1.482.086
No final do exercício 723.023 561.853
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 161.169 (920.232)

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2020 31/12/2019
Passivo circulante
    Obrigações tributarias 648 619
Total do Passivo Circulante 648 619
Passivo não circulante
Adiantamento Coligadas 1.106.000 1.106.000
Total do Passivo não Circulante 1.106.000 1.106.000
Patrimônio Líquido: Capital Social 607.200 607.200
   Reserva de lucros 3.676.743 3.725.504
Total do Patrimônio Líquido 4.283.943 4.332.704
Total do passivo e patrimônio liquido 5.390.591 5.439.323

 Campi Participações  S/A
CNPJ/MF. Nº 05.167.738/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 031/2021; Objeto: Registro de Preços para 
a aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros para Alimentação Escolar, Residência Terapêutica, CAPS I 
e Zoológico Municipal, com entregas semanais, ponto a ponto, pelo período de 05 meses - Entrega das 
Propostas: a partir de 04/05/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data 
de Abertura das Propostas: 14/05/2021 às 09h00 no mesmo site - Edital disponível no site supra e na 
página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licita-
cao@vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Rowal S.A.
CNPJ/MF nº 62.008.339/0001-91 - NIRE 35.300.018.982

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 13/04/2021, às 09hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital Social Mercedes de Arruda Botelho 
Simonsen, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen e Cristiane de Arruda Botelho Simonsen Ticoulat. Convocação e Publicação: Dispensada. 
Mesa: Presidente - Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Secretária - Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. Deliberações Aprovadas 
por Unanimidade: I. Aprovação da redução do Capital Social. II. Por considerarem excessivo ao cumprimento do objeto social os acionistas 
aprovaram a redução do Capital Social de R$ 9.000.000,00, para R$ 1.000.000,00, com uma redução, portanto, de R$ 8.000,000,00, sem 
o cancelamento de ações. O montante de R$ 8.000.000,00, correspondente ao valor da redução do Capital Social, ora aprovada, será 
pago em moeda corrente do País, aos acionistas, de acordo com suas participações no Capital Social. III. Os acionistas alteram o artigo 
4º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: IV. Artigo 4º. O capital social é de R$ 1.000.000,00, dividido 
em 9.000.000 de ações, sendo 3.000.000 de ações ordinárias e 6.000.000 de ações preferenciais, as quais permanecem inalteradas. V. 
Outros assuntos de interesse dos membros presentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 
13/04/2021. Mesa Dirigente: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen - Presidente, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen - Secretaria.

É consenso que os provadores devem ser evitados nesse primeiro 
momento de retomada das atividades.

De acordo com um 
estudo do Sebrae, o 
setor de moda foi um 

dos mais afetados e, pelo 
menos, 70% das empresas 
tiveram de se readequar às 
normas de funcionamento. 
É o caso da loja de roupas 
da Maria Rejane Soares, em 
Independência, interior do 
Ceará.

“Nós disponibilizamos ál-
cool em gel 70% e o álcool 
líquido 70% em diversos 
locais do ambiente. O uso de 
máscara é obrigatório, o dis-
tanciamento social também. 
Além disso, oferecemos água 
e sabão para que os nossos 
clientes higienizem as mãos, 
caso não se sintam seguros 
apenas com o álcool”, afir-
mou a empresária. 

Apesar de seguir todos 
os cuidados sanitários para 
segurança dos clientes e 
funcionários, existem outras 
formas. É isso que revela o 
Sebrae, que elaborou uma 
cartilha de cuidados para 

Mesmo quem está inadimplente com 
as parcelas deve enviar a declaração.

O prazo para a entrega da Declaração Anual de Rendi-
mento do MEI (DASN-SIMEI) termina no próximo dia 31 
e, apesar do processo ser totalmente online e levar poucos 
minutos para ser executado, 68% dos microempreende-
dores individuais ainda não entregaram sua declaração, o 
que corresponde a um universo de oito milhões de MEI. As 
informações constam em levantamento feito pelo Sebrae 
com base nos dados da Receita Federal.

Até o momento, a Receita já recebeu a declaração de 3,7 
milhões de MEI dos 11,3 milhões existentes. O Amazonas 
é o estado com o menor número de declarantes: apenas 
21% dos formalizados cumpriram com essa obrigação. Em 
segundo lugar estão empatados Rio de Janeiro e Amapá, 
ambos com 23% de envio. Santa Catarina é o líder de 
entregas, com 39%, seguido por Minas Gerais, com 38%, 
e pelo Piauí e Paraná, com 37%. Em São Paulo, estado 
que concentra o maior número de MEI, apenas 30% dos 
3,2 milhões de formalizados estão quites com a DAS-MEI.

O gerente de Políticas Públicas do Sebrae, Silas Santia-
go, alerta que essa é uma das obrigações do MEI e que 
o não envio pode originar multas e perda de benefícios. 
“Mesmo quem está inadimplente com as parcelas deve 
enviar a declaração. Quem não entregar a DASN-MEI 
pode pagar multa de R$ 50 e mais juros. Além disso, fica 
impossibilitado de emitir o Documento de Arrecadação 
Simplificada (DAS), boleto mensal de contribuição dessa 

Comércio de roupas precisa ter cuidado 
com provadores e peças em exposição

Com diversos setores da economia fechados ou com restrições para funcionamento, os impactos negativos 
são grandes, como as quedas no faturamento e demissões de funcionários
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s) Orienta-se que você possa 
dar, em contrapartida ao seu 
cliente, período de trocas 
estendidas, a possibilidade 
de provar com tranquilidade 
em casa e retornar até a loja 
para trocar a peça. E caso 
não seja viável deixar todos 
os trocadores fechados, 
também é possível que você 
opte pelo uso de uma única 
cabine e ela deve ser limpa 
e desinfetada após o uso 
daquele cliente”, explicou a 
coordenadora de Moda.   

Outras informações impor-
tantes para quem trabalha no 
setor de moda, é solicitar aos 
clientes que não manuseiem 
as roupas em exposição, mas 
que se tiver necessidade, 
essa peça deve ser retirada 
do mostruário e higienizada 
com borrifador de álcool ou 
vaporizador. Desta forma, 
assim que a roupa estiver 
seca, ela pode ser reposta 
na vitrine ou manequim. 
Fonte: (www.sebrae.com.br/
cuidados) - Brasil 61.

que os empresários possam 
retomar as atividades de 
forma mais segura e rápida, 
além de ajudar a combater 
o vírus da Covid-19.

De acordo com Anny 
Santos, coordenadora Na-
cional de Negócio da Moda 
do Sebrae, ainda não exis-
tem protocolos oficiais no 
Brasil a respeito de regu-

lamentações para o uso ou 
interdição dos provadores 
de roupas. Por isso, ela dá 
uma dica que pode ajudar 
nesse assunto. 

“É consenso geral de que 
os provadores devem ser 
evitados, devem ser interdi-
tados e não utilizados nesse 
primeiro momento de reto-
mada das atividades. 

pessoa jurídica”, pontuo Silas.
A DASN-SIMEI é a prestação de contas anual do fatura-

mento do MEI. Nesse documento, o microempreendedor 
individual deve informar o valor total das vendas de pro-
dutos e da prestação de serviço no ano anterior e se teve 
empregado no período. Todo o procedimento é feito no 
Portal do Empreendedor. Para preencher a declaração, 
o microempreendedor deve selecionar a opção ‘Já Sou 
MEI’ e clicar na opção ‘Faça sua Declaração Anual de 
Faturamento’ (AI/Sebrae).
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Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br Es
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 04 de maio de 20216

Daniel Marcos (*)

Quero aqui não fazer um julgamento, e sim um convite à 
reflexão, caso você ainda não tenha feito. Pare um pouco 
e busque as lições aprendidas que esse tempo trouxe. Elas 

poderão te ajudar nos próximos passos e para além de pequenas 
adaptações, elas vão te guiar  para o que realmente importa, em 
uma camada mais profunda, em uma transformação genuína 
quanto empresa.

Já era sabido por muitos de nós, que as empresas/marcas, 
estavam sendo "convidadas'' para um posicionamento cada vez 
mais humanizado. E falar de posicionamento humanizado é en-
tender que nossas empresas são compostas por seres humanos, 
e que cada ser humano é diferente e que não são máquinas de 
produção e sim indivíduos racionais e emocionais.  

Talvez, para entender esse processo, seria sim preciso ir ao 
encontro de pessoas, humanizar a marca, se colocar como igual 
para construir relações de impacto, conexões e entender suas 
experiências e como nós, empresas, estamos contribuindo com 
estas. Acredito que a pandemia nos intimou a essa mudança 
nas relações, principalmente com as nossas pessoas internas e 
com o mercado. 

Em como direcionamos o foco para o cuidado genuinamente 
humano, não se trata apenas de uma estruturação de regime 
de trabalho (remoto ou presencial) por causa do isolamen-
to, mas sim, nos fez abrir os olhos para o que chamamos de 
“human centric”, para o fator inteligência emocional e para 
a saúde mental como fator importantíssimo no equilíbrio dos 
negócios e das relações. 

Lições aprendidas nesse tempo - Acredito que o maior 
aprendizado vem sempre do construir junto com as pessoas e 
não para as pessoas. O que quero dizer com isso, é que foi super 
importante se colocar em um lugar de ouvinte e criar canais de 
comunicação seguros, para que elas pudessem apresentar suas 
necessidades, angústias e medos nesse tempo. 

Acredito que muitas empresas ainda não conseguiram parar para uma reflexão profunda sobre os aprendizados 
e frustrações desse ano que passamos. Tanto que ainda não nos demos conta de tudo que aconteceu. 

Isso mesmo, já passou um ano desde que fomos inseridos em um contexto novo, e convidados 
à resiliência individual e coletiva. E aqui estamos nós, ainda aprendendo a lidar com esse tempo 

vírus, pandemia, pessoas e posicionamentos.

Freepik

Para além de fornecer recursos de trabalho, pensando na 
experiência que cada pessoa teria agora em sua casa e não mais 
nos escritórios, era de suma importância pensar também acerca 
da transparência: como passar para as pessoas a segurança de 
seus trabalhos nesse período, como trabalhar essa angústia fren-
te uma situação de tanto desemprego, como entender todas as 
contingências externas presentes no novo ambiente de trabalho.

Sim, saúde mental foi pauta importante de aprendizado e de 
valor, na mudança de pensamento e nas relações empregado e 
empregador. Foi e ainda está sendo. É preciso conciliar tecnologia 
e humanização, para vivenciamos toda essa empatia e cuidado 
atrás de grandes telas de computador no nosso dia a dia.

O que realmente importa - Bom, tem uma frase que gostamos 
muito de dizer por aqui, que eu acredito realmente representar 
esse título: “Quer saber nosso segredo? Tudo que somos passa 
por nossas pessoas!”  

Sim, as pessoas realmente importam e precisam ser cuidadas em 
suas organizações. São elas as responsáveis por todo o impacto do 
negócio e  pelas entregas. As pessoas são o ativo mais importante 
de um negócio, empresas são pessoas, nunca se esqueçam disso. 

Acredito que o momento pandêmico colocou isso mais em 
cheque, pois era preciso manter as pessoas engajadas mesmo 
distantes, se sentindo pertencentes, orgulhosas, seguras e dan-
do continuidade aos seus entregáveis e isso só seria possível se 
sentissem cuidadas, valorizadas. 

Se apresentou aí, um grande desafio mas também uma grande 
oportunidade de mudança para muitas empresas que ainda não 
tinham se tocado da importância de serem marcas humanizadas 
e de estarem valorizando o que realmente importa: suas pessoas!

“CNPJ” não tem mesmo que ter coração? - Traremos a 
palavra CNPJ aqui como uma metáfora de empresa, e não na 
etimologia da palavra. Quero iniciar essa reflexão lembrando que 
em algum momento da minha vida  profissional eu ouvi essa frase 
em um dos lugares que passei: “CNPJ não tem coração” e isso me 
impactou negativamente, me fazendo questionar também vários 
conceitos organizacionais, não porque eu pensava que empresas 
deveriam se transformar em casas de caridade, mas acreditava, 
já naquela época que era preciso humanizá-las. 

Anos depois, acompanhando toda mudança de mercado e das 
gerações pela busca de valores e não somente de um lugar para 
se trabalhar, tive contato com uma outra frase de impacto em 
uma das várias leituras que costumo fazer e que não vou me 
recordar nesse momento exatamente em qual, mas dizia assim: 

“Por trás desse crachá também bate um coração”. Bom, eu 
entendia nessa frase que o sujeito se apresentava naquele mo-
mento como pessoa, com suas necessidades e angústias e como 
ele também gostaria de ser enxergado naquele contexto. Seria um 
insight valioso para as empresas enxergarem seus colaboradores 
e colaboradoras de forma diferente?

Acredito que o momento atual da pandemia nos convidou a 
sermos empresas com coração, humanizadas, como já falamos 
no decorrer do texto e como estamos sendo convidados pelo 
mercado há algum tempo. Não é segredo para ninguém o sucesso 
de grandes empresas que já se humanizaram: elas são mais lucra-
tivas e reconhecidas pelo mercado como melhores lugares para 
se trabalhar, afinal,  se importam de verdade com suas pessoas 
e entendem o retorno que isso gera. 

Espero que a gente siga entendendo que existe hoje uma oferta 
para além  da proposta de trabalho. Existem valores fundamen-
tais a serem oferecidos, percebidos e vivenciados pelas pessoas 
e pelo mercado. Talvez aí, esteja o bater do coração.

(*) - É Senior Employer Branding Analyst da CI&T, multinacional brasileira 
especialista digital para grandes marcas globais.

Outro ponto foi “preparar” as lideranças para acolherem esse 
tipo de demanda, e entender sua responsabilidade na gestão de 
tudo que pudesse aparecer, claro sempre com uma equipe de apoio 
nesses assuntos, dando todo suporte necessário. Afinal, todos 
estamos no mesmo barco, então a empatia era algo importante 
a ser vivenciado e experienciado por todos.
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    Leia na página 6
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Investigação corporativa: 
o protagonista 

é o investigador 
ou o investigado?

O crescimento do 
mercado brasileiro 
de combate às 
fraudes está 
acompanhado de 
uma ausência de 
conhecimento sobre 
seu funcionamento

As companhias ini-
ciantes na adoção 
regular de inves-

tigações empresariais 
ainda possuem muitas 
dúvidas acerca da sua 
condução e finalização. 
Todavia, a verdade é que 
não há um único formato 
de investigação, mas sim 
medidas disponíveis a 
depender dos objetivos e 
finalidades. Se por um lado 
o cliente é o responsável 
por estipular os objetivos 
de uma investigação, cabe 
ao investigador assinalar 
as melhores técnicas de 
mercado utilizáveis para 
alcançá-los. 

Aqui é importante frisar 
que, independentemente 
dos assuntos específicos 
investigados, todos os 
pontos de atenção encon-
trados no decorrer de uma 
investigação, ligados ou 
não aos objetivos, devem 
ser também considera-
dos pelos profissionais 
atuantes no caso. Essas 
descobertas, fora do es-
copo, podem servir para 
que novas investigações 
sejam depois abertas para 
aprofundá-las. 

O processo de coleta 
de dados e informações 
começa quando os inves-
tigadores, por meio dos 
recursos disponíveis e das 
especificações (e limita-
ções) do cliente, escolhem 
as fontes e os métodos que 
utilizarão para encontrar 
as evidências necessárias 
e, assim, alcançar os ob-
jetivos do caso. Afinal, os 
requisitos do cliente e os 
padrões utilizados pelo 
investigador controlam 
o escopo, o formato, o 
tempo e o custo de uma 
investigação empresarial. 

Nos casos em que se 
utilizam fontes internas, 
as possibilidades de co-
leta de dados podem ir 
desde entrevistas com 
denunciantes, suspeitos 
e potenciais testemunhas 
ligadas ao caso, passando 
pelo monitoramento (vir-
tual ou físico) dos inves-
tigados, pela análise de 
documentos significativos 
até à cópia forense de HDs 
e celulares corporativos 
de pessoas relevantes. 

Inclusive, caso exista 
pretensão de ingressar 
posteriormente com ações 
judiciais contra os inves-
tigados que se revelarem 
culpados, é extremamente 
válido que essa coleta seja 
acompanhada por um 
tabelião responsável por 
atestar a integridade do 
procedimento, tornando 
as evidências encontradas 
juridicamente válidas. 

Já a investigação em-
presarial utilizando fontes 
abertas e públicas depen-
derá da aplicação dos prin-
cípios estabelecidos por 
todas as pesquisas sérias 
realizadas, com ênfase adi-
cional na qualificação das 
informações. No momento 
em que uma fonte formal 

ou única fornece dados 
aparentemente factuais 
e, especialmente, fontes 
online sem histórico de 
confiabilidade são utili-
zadas, a devida diligência 
exige que seja realizada 
uma análise sob diversos 
crivos que busquem re-
futá-los ou colocá-los em 
dúvida. 

O teste da falseabilida-
de, que passa por duplas 
checagens, é essencial 
nesse processo. No que 
concerne à internet, os in-
vestigadores devem partir 
do pressuposto de que as 
informações encontradas 
são voláteis, podendo 
ser necessário adicionar, 
excluir ou alterar a com-
binação de fontes online 
utilizadas no decorrer da 
análise. 

O monitoramento con-
tínuo das atividades por 
meio da internet tem se 
tornado ainda mais impor-
tante para essas investiga-
ções justamente em face 
dessa mutabilidade das 
informações. Inclusive, 
dependendo do assunto 
investigado, vale utilizar-
se de um tempo extra para 
conduzir uma busca por 
(novas) fontes específicas 
que, teoricamente, forne-
cerão dados ainda mais 
relevantes. 

Seja por meio de mé-
todos de coletas focados 
em fontes internas ou 
externas, os investigado-
res precisam ser precisos, 
focados e curiosos. O 
profissional necessita ter 
uma combinação de qua-
lidades: mente aberta às 
possibilidades interpreta-
tivas dos dados e informa-
ções que se apresentarem; 
noção mínima das tecni-
cidades e circunstâncias 
acerca do caso; e amplo 
conhecimento geral so-
bre formas de conduta 
normalmente esperadas 
por qualquer pessoa, seja 
física ou jurídica. 

Outro ponto é que, nor-
malmente, os investigado-
res interrompem o proces-
so quando encontram in-
dicadores significativos de 
ilicitudes ou crimes, mas 
é igualmente importante 
encontrar circunstâncias 
atenuantes e verificar a 
ocorrência, gravidade, 
frequência e impacto de 
supostas ações erradas 
dentro do tempo dispo-
nível e diretrizes para a 
coleta. Afinal, apesar de 
estar a serviço do cliente, 
é responsabilidade do 
profissional ser objetivo 
e, na medida do possível, 
justo com aqueles que se 
investiga. 

Todas as investigações 
buscam certezas, mas 
todos os investigadores 
devem exercer um certo 
grau de ceticismo saudá-
vel, mesmo que evidências 
convincentes tenham sido 
encontradas. No final, as 
pessoas encarregadas de 
investigar devem buscar 
a verdade, o que deman-
da o máximo de cautela 
disponível e autocrítica 
técnica sobre as provas 
coletadas em sua própria 
investigação. 

(*) - É coordenador de Forense e 
Investigações Empresariais na ICTS 
Protiviti, empresa especializada em 

soluções para gestão de riscos. 

Adriel Santana (*)
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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

Com tamanha incerteza 
na economia, algumas 
decisões precisam 

ser tomadas diariamente, 
uma agilidade que as novas 
tecnologias proporcionam 
aos negócios. 

Segundo dados da 6ª 
rodada da Pesquisa de 
Impacto no Transporte - 
Covid-19, realizada pela 
Confederação Nacional do 
Transporte (CNT), a maio-
ria das empresas entrevis-
tadas acredita que não ha-
verá mudanças no cenário 
nos próximos seis meses. 
Das 580 organizações de 
cargas e passageiros de 
todos os modais de trans-
porte ouvidas, 28,6% estão 
otimistas e vislumbram um 
crescimento da demanda 
no setor. Diversas empresas 
precisaram aceitar a reali-
dade e buscar meios para 
continuar sobrevivendo, o 
que não foi diferente com 
a logística. 

Apesar das constantes 
ondulações do mercado, a 
digitalização também che-
gou com tudo na logística 
de transportes, tornando-se 
uma opção que reduz custos, 
melhora o processo de en-
tregas e apresenta informa-

Digitalizar os serviços de um negócio pode ser 
a salvação para não fechar.

Instituições mais afetadas são as de pequeno e médio porte.

As escolas particulares perderam, com a pandemia, cer-
ca de um terço das matrículas em todo o país, de acordo 
com relatório produzido pelo Grupo Rabbit, consultoria 
de gestão escolar. As instituições mais afetadas foram as 
de pequeno e médio porte, com até 180 alunos. A esti-
mativa é baseada nos dados do Censo Escolar de 2018 e 
em pesquisa feita com mais de 1,2 mil escolas em todo o 
Brasil entre setembro de 2020 e março de 2021. 

Ao todo, estima-se que 2,7 milhões de estudantes 
tenham deixado as escolas privadas, 34% dos alunos 
dessas instituições de ensino. As escolas mais afetadas 
foram aquelas de pequeno e médio porte, com até 180 
alunos, que compõem a maior fatia do mercado. Elas 
chegaram a perder de 38% a 41% de suas matrículas, 
respectivamente, de acordo com o relatório. Já aque-
las com mais de 550 alunos foram proporcionalmente 
menos prejudicadas, conseguindo reter cerca de 80% 
das matrículas. 

A estimativa é que cerca de um terço dos estudantes 
que deixaram as instituições particulares tenha migrado 
para escolas públicas. Outros dois terços permanecem sem 
perspectiva de estudo, sendo a maioria, mais jovem. “A 
pandemia foi acachapante para todos setores produtivos”, 
disse o presidente da Federação Nacional das Escolas 
Particulares (Fenep), Ademar Batista. “Acredito que 
houve uma perda de alunos, a crise é grande, as pessoas 
estão com dificuldade de pagar”. 

Segundo Batista, no entanto, a Fenep acredita que as 
perdas foram menores do que a estimada no levantamen-
to. “No ano passado, as escolas tiveram mais dificuldade, 
mas se estruturaram, se adaptaram, fizeram formações, 

Restrições de circulação 
aumentam demanda por logística
Em meio ao fechamento do comércio físico, as vendas online e a digitalização seguem sendo uma alternativa 
para amenizar os impactos econômicos, com a tendência de aumentar ainda mais a demanda por logística

cutivo afirma ainda que as 
empresas mais organizadas 
criaram um comitê de crise, 
que acompanha a evolução 
da crise pandêmica, os ín-
dices do negócio e analisa 
como podem adequar todos 
esses fatores. 

“Com o contexto do lock-
down, o nosso sistema é 
uma facilidade que oferece 
a oportunidade para que as 
empresas fechem os escri-
tórios e continuem com as 
suas atividades. A quaren-
tena vai continuar, mas não 
vão acabar as entregas e as 
transferências entre fábri-
cas”, completa Wrobleski. 

Para ele, não há como 
imaginar um agora e um 
futuro na logística sem in-
cluir as novas tecnologias, 
conjuntura antecipada pelo 
Coronavírus.  “As informa-
ções internas e os números 
da pandemia estão ligados, 
e se você correlacioná-los, 
pode fazer comparativos e 
tomar decisões melhores”, 
finaliza. 

(*) - Engenheiro, com MBA na 
New York University, faz parte do 

Conselho da BBM Logística e é sócio 
da Awro Logística e Participações. 

É presidente do Conselho de 
Administração da Pathfind (www.

pathfind.com.br).

ções em tempo real. Alguns 
especialistas em tecnologia 
acreditam que digitalizar os 
serviços de um negócio pode 
ser a salvação para não falir. 
De acordo com Antonio Wro-
bleski (*) algumas iniciativas 
devem ser consideradas 
neste período: 
	 •	Repensar	 e	 replanejar	

o negócio, além de fa-
zer um planejamento 
estratégico para o ano, 
considerando tomadas 
de decisões mais fre-
quentes de acordo com 
o cenário e o contexto 
da pandemia; 

	 •	Ter	informações	em	tem-
po real para saber como 
agir estrategicamente, 

ou seja, digitalizar e 
investir em machine 
learning; 

	 •	Entender	o	que	realmen-
te é lockdown, compre-
endendo as implicações 
econômicas e financeiras 
dessa condição; 

	 •	Construir	 um	 ambien-
te corporativo online. 
Quanto mais rápido 
aceitar essa realidade, 
melhor. 

“Tem que ter machine lear-
ning, que é o aprendizado do 
dia a dia, do que está aconte-
cendo na sua empresa. Como 
minimizar e fazer com que 
isso represente um impacto 
menor”, exemplifica. O exe-
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Escolas particulares perderam um 
terço das matrículas

contrataram plataformas [para ensino online]. Temos um 
protocolo seguro. As escolas estão estruturadas e os alunos 
estão aprendendo”, diz, Batista. “As escolas, se prepararam, 
seguindo os protocolos estaduais e municipais de saúde”, 
ressaltou o vice-presidente da Associação Brasileira de 
Educação Infantil (Asbrei), Frederico Venturini. 

“Foi um erro do país inteiro deixar as crianças afastadas 
da escola. O que estamos vendo agora é uma conscienti-
zação maior, inclusive das famílias, da necessidade desses 
alunos retornarem ao ambiente escolar”. De acordo com 
ele, as escolas estão usando estratégias como aulas em 
espaços externos para reduzir o risco de contágio pelo 
Coronavírus, além do uso de máscaras, do distanciamen-
to, da higienização e ensino híbrido - mesclando aulas 
presenciais e ensino remoto (ABr).
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Como funciona a 
gestão por Indicadores 
Chave de Performance

Quando iniciamos 
a gestão por KPI’s 
(Indicadores Chave 
de Performance), 
num primeiro 
momento, tudo 
pode parecer meio 
abstrato

Mas quero lhe pe-
dir que imagine 
os KPIs como um 

grande placar em que você 
acompanha os principais 
resultados de um jogo. A 
partir dali, consegue ver 
qual jogador está rendendo 
mais em campo, qual se 
movimenta mais, o esforço 
da equipe e, o principal, 
o resultado final. Agora, 
transfira isso para a sua 
empresa, seja ela pequena, 
média ou grande, e verá 
quão importantes esses 
números são. 

No filme “O homem que 
mudou o jogo”, essa im-
portância fica evidente. 
Ele conta a história real de 
Billy Beane, interpretado 
por Brad Pitt, gerente-
geral do time de beisebol 
do Oakland Athletics, e 
suas tentativas de criar um 
time competitivo para a 
temporada de 2002 da Liga 
Americana de Beisebol, 
apesar da situação financei-
ra desfavorável da equipe. 

Para conseguir montar 
o time, cria um método 
baseado em estatística de 
dados. Ao contrário do que 
outros times faziam, que era 
avaliar o desempenho geral 
de um jogador por meio de 
sua performance em campo 
e o número de campeonatos 
que já havia conquistado, 
Beane usa números para 
avaliar a contratação de 
novos jogadores. 

Analisa, por exemplo, a 
porcentagem de vezes que 
determinado jogador chega 
à base, quantas corridas 
consegue fazer durante 
uma partida, e assim por 
diante. 

Com uma equipe muito 
mais barata que os outros 
times, o Oakland Athletics 
vence vinte jogos consecu-
tivos, recorde na Liga. 

O filme mostra claramen-
te a importância e relevân-
cia de analisar indicadores 
para a tomada de decisão. 
Na escolha dos indicado-
res, pense que eles devem 
ter regras claras e simples 
e ser relevantes para seu 
negócio. Também não tente 
carregar todas essas análi-
ses nas costas. 

Você é gestor e deve saber 
delegar algumas funções. 
Assim, defina um “pai” do 
indicador. Essa pessoa será 
a responsável pelo moni-
toramento dos números e 
deve ter autonomia para 
tomar decisões necessárias 
para melhorar a performan-
ce dos indicadores. Caso 

esses indicadores sejam 
divulgados para toda a em-
presa, lembre-se de que a 
transparência dos números 
deve ser prioridade. 

Esse monitoramento do 
desempenho é um dos 
principais papéis da gestão 
de KPIs. Na Anjo, realiza-
mos reuniões mensais de, 
no máximo, uma hora de 
duração com os principais 
líderes formais e informais 
da empresa, para mostrar o 
resultado dos indicadores e 
abrir para sugestões sobre 
como melhorar a perfor-
mance. Após a reunião, 
divulgamos na intranet e 
nos quadros de comunica-
ção os resultados obtidos e 
quanto cada um vai ganhar 
com isso por meio do PPR. 

Antigamente, todos os co-
laboradores participavam 
dessa reunião; entretanto, 
com o crescimento da em-
presa, ficou difícil acomo-
dar todos na mesma sala. 
Assim, minha sugestão para 
você é: caso seja possível fa-
zer a reunião de indicadores 
com todos da equipe para 
manter a transparência 
e reunir mais insights de 
melhoria, faça-o. Se não for 
possível, selecione um time 
específico para isso, assim 
como fazemos na Anjo. 

A definição dos indica-
dores, porém, não signi-
fica que outros dados da 
organização devem ser 
desprezados. Isso porque 
a qualquer momento um 
novo indicador pode ser 
incluído na gestão. Se de-
terminado produto começa 
a ser devolvido com frequ-
ência, por exemplo, esse 
indicador deve ser incluído 
o monitoramento. Dessa 
forma, a equipe terá subsí-
dios para criar estratégias 
que resolvam o problema 
de devolução. 

Tão logo seja resolvido, 
esse KPI pode ser retirado 
do processo e substituído 
por outro. E assim suces-
sivamente. Uma empresa 
é como um organismo vivo 
que funciona ininterrupta-
mente, e, portanto, novas 
ações precisam ser tomadas 
todos os dias. Todo esse 
processo de gestão de KPIs 
deve ser dinâmico e avalia-
do comparativamente ao 
índice histórico da empre-
sa, ou seja, em relação aos 
números dos anos anterio-
res e as projeções futuras. 

No meu livro, “Gestão 
Profissional na Prática”, eu 
falo deste e de muitos ou-
tras temas relevantes para 
alavancar os resultados. 
Espero que essas dicas te 
ajudem na definição das 
suas metas e principalmen-
te na criação dos planos 
de ação para atingir seus 
objetivos de 2021. 

 
(*) - É CEO e Diretor de Marketing 
da Anjo Tintas, sobre Indicadores 

Chave de Performance 
(www.filipecolombo.com.br). 

Filipe Colombo (*)

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: SEVERINO GAUTO AQUINO, profissão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: em Coronel Sapucaia, MS, data-nascimento: 12/08/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Natalio Gauto e de Aguida Aquino. A 
pretendente: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS CONCEIÇÃO, profissão: auxiliar de logísti-
ca, estado civil: solteira, naturalidade: em Maragogipe, BA, data-nascimento: 17/10/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Nunes da Conceição 
e de Ednalva dos Santos Conceição.

O pretendente: ISRAEL CORREA LOPES, profissão: motorista carreteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Jandaia do Sul, PR, data-nascimento: 04/09/1962, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Natanael Correa dos Santos e de 
Aparecida Lopes dos Santos. A pretendente: CREUSA MARQUES SOUZA, profissão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Utinga, BA, data-nascimento: 
05/09/1959, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro dos 
Reis Souza e de Idália Marques Souza.

O pretendente: ALAN DE OLIVEIRA SOUZA, profissão: analista de controladoria, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: em Barra da Estiva, BA, data-nascimento: 21/09/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose de Jesus Souza e 
de Neide Souza de Oliveira. A pretendente: CAMILA VALÉRIA ANDRADE, profissão: 
assistente financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimen-
to: 02/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Domingos Andrade e de Nair Bernadete Martins Andrade.

O pretendente: MICHAEL STÉFAN VIEIRA DA CRUZ, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/10/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Vieira da Cruz e de 
Elisabete Vitoria da Cruz. A pretendente: RAYSSA PENTEADO RIBEIRO DA SILVA, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Jardim América, SP, data-nascimento: 22/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Altamir Ribeiro da Silva e de Rita de Cássia Penteado.

O pretendente: EZEQUIAS ALVES CARDOSO, profissão: securitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 15/03/1981, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Cardoso da Silva e de Helena Alves 
dos Santos Silva. A pretendente: FABIANA APARECIDA MELO DOS REIS, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Arujá, SP, data-nascimento: 
27/05/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Senivaldo 
dos Reis e de Aldineide Melo dos Reis.

O pretendente: GERALDO GONZAGA PEREIRA SANDES, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Miracatu, SP, data-nascimento: 17/09/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Espedito Pereira Sandes e de Maria 
Soares da Silva. A pretendente: VIVIANE PINHEIRO RIBEIRO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/12/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odair de Lima Ribeiro e de Angela 
Maria Pinheiro.

O pretendente: ANDERSON MORAES MASCARENHAS, profissão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Iaçu, BA, data-nascimento: 09/06/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito São Paulo, SP, filho de Genivaldo Ribeiro Mascarenhas e de Tereza Mo-
raes Sodré Mascarenhas. A pretendente: SARA JULIANA MARTINS, profissão: auxiliar 
financeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 
27/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Cardoso 
Martins e de Creunice Rodrigues da Silva Martins.

O pretendente: VINICIUS FERREIRA DE SOUZA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jaraguá, SP, data-nascimento: 22/09/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson de Souza e de Rosemary 
Ferreira. A pretendente: MARIA KAROLAINY DA SILVA SANTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Campo Alegre, AL, data-nascimento: 02/05/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos André dos Santos 
e de Simone Maria da Silva Santos.

O pretendente: IVO PINHEIRO DOS SANTOS, profissão: lubrificador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 13/02/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Pinheiro dos Santos e de Gildelice da Invenção 
Santos. A pretendente: ANA MARIA ALMEIDA DA SILVA, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 28/03/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Milton Lino da Silva 
e de Aparecida Silva de Almeida da Silva.

O pretendente: FERNANDO BORGHI, profissão: emendador de cabos elétricos, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 20/05/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adhemar Borghi e de Elza da Luz Borghi. 
A pretendente: CLEIDE CARLOS DE MELO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Carapicuíba, SP, data-nascimento: 11/10/1969, residente e domiciliada 
em Americana, SP, filha de João Carlos de Melo Sobrinho e de Leonidia Firmino de Melo.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: RODRIGO SABOIA LOPES SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/11/1993, controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Saboia Sousa e de Eliane Saboia Lopes 
Sousa; A pretendente: KAROLINE MENDONÇA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 09/04/1997, do lar, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Neildo Leoterio da Silva e de Meire Aparecida de Men-
donça Rodrigues.

O pretendente: DANIEL ALVES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/11/1993, 
designer gráfico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Edson Alves de Souza e de Lea de Oliveira Souza; A pretendente: MIKAELE 
PEREIRA DE ANDRADE, brasileira, solteira, nascida aos 05/11/1994, comerciante, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose 
Lopes de Andrade e de Lucia Pereira.

O pretendente: RICARDO IGESCA COELHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/11/1986, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Roberto Coelho e de Neusa Aparecida Igesca; A pretendente: LUCIANA 
MARIA DOS SANTOS CLEMENTE, brasileira, viúva, nascida aos 20/10/1984, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sonia 
Maria dos Santos.

O pretendente: LAERCIO FRANCISCO DA CRUZ, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/11/1978, controlador de acesso, natural de Itu - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Francisco da Cruz e de Mirthes Aparecida Carvalho da Cruz; A pre-
tendente: JUCINÉIA PINTO VIANA, brasileira, solteira, nascida aos 13/12/1974, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gilson 
Antonio Viana e de Geiza Pinto Viana.

O pretendente: BRUNO ALVES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/12/1998, 
auxiliar de e-commerce, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Edmilson Brito de Souza e de Ivonice Alves de Oliveira; A preten-
dente: ARIADNE JOSILEIDE DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 10/11/1998, 
balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Jose Marcos da Silva e de Josileide Maria da Silva.

O pretendente: CALEBE VALIM VIANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/07/1992, 
auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Domingos de Sousa Viana e de Valquiria Terezinha Valim Viana; A preten-
dente: ALINE CRISTINA DE SOUZA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 17/09/1996, 
recepcionista ambulatorial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Jusenil Isaac da Silva e de Marcia Regina de Souza Silva.

O pretendente: ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/03/1996, repositor, natural de Itambé - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Gerry Lúcio Alves de Oliveira e de Maria Aparecida Sousa de Oliveira; A 
pretendente: ANGELA MARIA BEZERRA ALVES, brasileira, divorciada, nascida aos 
08/11/1989, operadora de caixa, natural de Teixeira - PB, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Manoel Amaro Alves e de Luzinete Bezerra Alves.

O pretendente: JOSÉ FERNANDO TENÓRIO BEZERRA JúNIOR, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 26/09/1980, auxiliar de limpeza, natural de Garanhuns - PE, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Fernando Tenório Bezerra 
e de Maria Aparecida Gomes Tenório; A pretendente: NATáLIA ALVES DA SILVA, 
brasileira, solteira, nascida aos 09/08/1986, do lar, natural de Timbaúba - PE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Grimauro Antonio da Silva e de Maria das 
Dores da Silva.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/12/1996, auxiliar de serviços gerais, natural de Canapi - AL, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Edivaldo Rodrigues Gomes e de Silvana Maria da Conceição; A 
pretendente: VALÉRIA DE JESUS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 12/04/1999, 
atendente, natural de Eunápolis - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Ederson dos Santos Silva e de Valdirene Mendes de Jesus.

O pretendente: MARCUS VINICIUS FONSECA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 13/11/2000, analista de customer, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Lourival de Souza Silva e de Valdirene da Fonseca Silva; 
A pretendente: DALLILA DOS SANTOS ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 
29/07/1994, analista de recursos humanos, natural de Ipiaú - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Neilson Almeida e de Marli Santana dos Santos.

O pretendente: JOSÉ HEMERSON SANTOS SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/06/1993, estagiário, natural de Itapajé - CE, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Marco Tulio de Sousa e de Vera Lucia dos Santos; A pretendente: LARISSA 
BRANCO, brasileira, solteira, nascida aos 30/03/1994, estudante, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Donizete Jose Branco e de 
Maria Aparecida Amieiro Branco.

O pretendente: JOSSEI DE MELO NUCCI, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, 
no dia (07/12/1984), profissão empresário, estado civil divorciado, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Luiz Nucci e de Gilka Alencar de Melo 
Nucci. A pretendente: ROZENI FERREIRA DOS SANTOS, nascida em Planalto - BA 
(registrada em Barra do Choça - BA), no dia (10/03/1986), profissão empresária, estado 
civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Dioclides 
José dos Santos e de Laurita Ferreira dos Santos.

          
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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

A maioria de todos os dados pessoais que trafegam na internet foram obtidos sem o 
consentimento do consumidor.

No entanto, o cenário atual 
ainda é baseado em milhões 
de dados pessoais circulando 

sem controle e obtidos de maneira 
não consensual pela internet. 

Uma das maiores referências inter-
nacionais em soluções de privacidade 
e uso de dados pelas marcas, e pre-
sente no Brasil desde o ano passado 
após a aquisição da ROIx, a Global 
Data Bank (GDB) realizou um le-
vantamento em 2.877 sites e atestou 
que cerca de 90% de todos os dados 
pessoais que trafegam na internet fo-
ram obtidos sem o consentimento do 
consumidor em compartilhar essas 
informações - e consequentemente, 
criam um cenário contrário às le-
gislações vigentes e ao uso ético de 
informações sensíveis dos usuários. 

“Precisamos encarar essa verdade 
inconveniente. Muitas das marcas 
que coletam e utilizam dados para 
publicidade estão violando as leis 
de privacidade do consumidor — e 
muitas vezes sem sequer saber disso. 
Boa parte desse problema podemos 
atribuir ao mercado de Data Provi-
ders onde, por anos, vendeu-se dados 
comportamentais de usuários, em 
formato de audiência, que jamais 
imaginaram que estavam sendo “ne-
gociados”, e nunca deram permissão 
para isso. 

Precisamos migrar urgentemente 
para um mundo em que os dados pes-
soais sejam protegidos, e reconhecer 
o problema é o primeiro passo para 
isso”, afirma John deTar, CEO da 
GDB. Além das questões de priva-
cidade, há um impacto negativo nos 
investimentos dos anunciantes, que 
desperdiçam dinheiro com anúncios 

Maioria dos dados pessoais que 
circulam na web desrespeitam as leis
A privacidade de dados é uma das grandes questões atuais na mesa dos executivos de marketing e 
dos CEOs das grandes empresas, especialmente após a implementação da LGPD no Brasil

que não são efetivos. Muitos clientes 
ainda se apoiam no uso de dados de 
terceiros, via utilização de cookies, 
para comprar mídia digital. 

Com o fim dos cookies, abre-se uma 
enorme oportunidade de veicular 
mídia digital usando tecnologias 
inovadoras que respeitam a priva-
cidade do usuário, além de trazer 
transparência ao processo. “Não se 
trata de uma missão fácil, ainda mais 
para quem não estava acostumado 
ao mundo digital como propulsor 
de vendas e parte central de seus 
modelos de negócios”, acrescenta o 
executivo.

Nesse contexto, acredita deTar, a 
tecnologia aparece como a grande 
aliada das empresas para resolver 
essa questão, pois ela permite que 
a ativação de dados na mídia digital 

ocorra de maneira mais adequada, 
de modo a fomentar o uso ético de 
dados na indústria da publicidade — 
e visando também atingir as metas 
de negócios das marcas. 

“As campanhas com uso de tec-
nologia em privacidade de dados 
podem ajudar anunciantes, agências 
e publishers da mídia com um ce-
nário totalmente diferente do atual. 
Ter 90% dos dados circulando pela 
Internet sem nenhum controle e 
fora de qualquer compliance é um 
dos grandes problemas da indústria 
da publicidade, mas podemos e 
precisamos rumar para um cenário 
de campanhas de publicidade digital 
que são, ao mesmo tempo, efetivas, 
eficientes e respeitam a privacidade 
dos usuários.”, avalia. Fonte e outras 
informações: (www.gdb.net).
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