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Leia na página 2

O mercado de trabalho está em constante evolução, e se adaptar 
a essas mudanças é necessário. Um ano após o início da pande-
mia, tenho notado um fenômeno interessante: alguns modelos 
de trabalho e modos de gestão, que têm proporcionado enormes 
benefícios tanto para as empresas quanto para os funcionários, se 
difundiram rapidamente e, ao que tudo indica, não são mudanças 
passageiras.  

Cinco evoluções no mercado de trabalho 
impulsionadas pela pandemia

Os impactos e transformações provocados pela pandemia vão 
muito além das mudanças nas relações, nos formatos de trabalho 
e no impulso das inovações nas organizações. Nessa década as 
grandes corporações vão precisar reinventar suas empresas, cultura 
e modelos de negócio e dinâmica de trabalho ou, não serão mais 
competitivas. O ano de 2020 forçou todos a irem para o digital, até 
a minha avó passou a usar app de banco. Também forçou a maioria 
das empresas a adotarem uma dinâmica de gestão online.   

Bem-vindos à era de extinção das 
organizações não digitais

Os eventos online vieram para ficar. Segundo uma pesquisa reali-
zada pelo LinkedIn com 200 organizadores de ativações B2B no país, 
83% dos participantes vão continuar trabalhando com esse modelo 
nos próximos doze meses ou mais, e 93% acreditam que a tendên-
cia vai continuar no futuro. Pensando nisso, o especialista Leandro 
Reinaux, CEO e cofundador da Even3, startup que simplifica eventos 
online, elencou sete dicas de marketing digital para impulsionar a 
participação e engajamento desse formato virtual em 2021.  

Sete dicas de marketing digital para 
eventos online

Foto de Dominika Roseclay no Pexels

Negócios em Pauta

Eletrobras tem lucro de R$ 1,6 bilhão
A Eletrobras registrou um lucro líquido de R$ 1,6 bilhão nos três pri-

meiros meses do ano, resultado 31% superior ao do mesmo período do 
ano passado. O resultado foi divulgado ontem (13), no Rio de Janeiro, 
pela assessoria de imprensa da estatal. Os lucros antes dos juros, im-
postos, depreciação e amortização, chamados de Ebitda, subiram 11% 
em relação ao primeiro trimestre de 2020, atingindo R$ 3,8 bilhões. 
Segundo a Eletrobras, o resultado foi positivamente impactado pela 
revisão tarifária periódica, a partir de junho de 2020. As provisões para 
contingências, no valor de R$ 932 milhões, prejudicaram o resultado 
final. A Eletrobras informou, ainda, que continua buscando a “raciona-
lização da carteira de participações societárias”. Os investimentos em 
geração no primeiro trimestre totalizaram R$ 273 milhões, dos quais R$ 
133 milhões foram destinados a Angra 3. Em transmissão, a companhia 
investiu R$ 142 milhões, sendo a maior parte, R$ 96 milhões, destinada 
a reforço e melhorias.   Leia a coluna completa na página 3

Foto: Marcello Casal Jr/ABr

News@TI

Evento virtual sobre Transformação Digital 
e Inteligência Artificial

@É fato que a pandemia acelerou a Transformação Digital, um 
cenário que é perceptível no dia a dia das empresas e dos con-

sumidores. A necessidade de adaptação para as diferentes demandas 
tornou evidente os benefícios de ferramentas de baixo código. Somado 
a este cenário, o Gartner prevê que mais de 65% de todas as funções 
de desenvolvimento de aplicativos serão feitas via low-code até 2024 
e somente neste ano o desenvolvimento mundial deve crescer 23%. 
Pensando nisso, a GeneXus, desenvolvedora global de soluções de 
desenvolvimento de software, apresentará um webinar no próximo dia 
19 de maio, às 10h, sobre a importância da evolução da Transformação 
Digital, que terá como keynote speaker Cezar Taurion, vice-presidente 
da consultoria CiaTécnica, empresa especializada em transformar 
processos empresariais e preparar companhias para a Nova Economia 
(https://bit.ly/3aosbUc).  Leia a coluna  completa na página 2

AI/GeneXus

O crescimento e a democratização 
da tecnologia têm transformado as 
relações entre empresas e clientes, 
que estão cada vez mais exigentes 
com sua experiência de compra.

A tendência é que a atitude passiva dos 
consumidores se reduza progressiva-

mente, dando lugar a uma demanda por 
informações que precisa ser atendida de 
forma ágil e personalizada.

Diante desse cenário, um movimento co-
nhecido como “comércio conversacional” vem 
ganhando espaço no mercado. O conceito se 
refere ao uso de aplicativos ou ferramentas de 
mensagens para interação digital instantânea 
entre as marcas e os clientes. 

O mais comum é que a comunicação seja 
feita através dos apps mais famosos, como 
WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram, 
onde já está grande parte do público con-
sumidor brasileiro. Somente no último ano, 
84% dos consumidores experimentaram 
essas interações por meio de novos canais 
de comunicação com as marcas — o contato 
por WhatsApp, por exemplo, cresceu 118%, 
segundo o relatório CX Trends 2021.

“O comércio conversacional permite que 
certos procedimentos do comércio físico 
sejam aplicados mesmo em um ambiente 
digital. Mais do que simplesmente olhar um 
catálogo e escolher um produto, o consumidor 
pode realizar uma interação com o vendedor, 
em uma experiência muito mais pessoal e 
que acaba também dando mais segurança 
àqueles que ainda não estão acostumados 
com as compras online”, comenta Guilherme 
Hernandez, CEO da Kyte (*).

A interação facilitada por esse tipo de co-
mércio permite que o consumidor peça mais 
fotos e informações sobre os produtos que 
tem interesse, tire todas as suas dúvidas sobre 
a compra, escolha o meio de pagamento e de 
entrega do produto, tenha um atendimento 
pessoal mesmo a distância e ainda receba 
promoções em uma pós-venda. 

Comércio conversacional: por que 
apostar nessa tendência?
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AS TENDêNCIAS DO E-COMMERCE 
E COMO TER MAIS RELEvâNCIA 
NESSE MERCADO     Leia na página 6

NEgóCIOS NO uNIvERSO DIgITAL

Tudo isso garante uma comunicação mais 
eficiente e um marketing mais certeiro, 
impactando positivamente nas vendas do 
negócio. A fidelidade entre os clientes, que 
se sentem mais próximos da marca com o 
atendimento personalizado, também costuma 
crescer. A popularidade do comércio conver-
sacional se ancora na grande flexibilidade do 
uso das ferramentas de conversa. 

No Brasil, 99% dos usuários de internet 
acessam a rede por um smart¬phone e 92% 
deles a utilizam para enviar mensagens. O 
destaque fica por conta do WhatsApp, que 
segue há anos sendo o principal aplicativo 
do segmento no país. Segundo pesquisa da 
consultoria Accenture, 83% dos brasileiros 
utilizam o WhatsApp para fazer compras — 
37% deles consomem produtos de grandes 
empresas e 64%, de pequenas. 

A solução também é abrangente porque 
não demanda celulares de última geração e 
nem grandes planos de dados. Além disso, 
pode ser integrada a ferramentas de chatbots 
por empresas maiores, que precisam desse 
auxílio dos robôs autônomos para conversar 
com seu alto número de consumidores.

“Esse canal de comunicação alcança, 
hoje, diversas faixas etárias e estratos 

sociais, sendo uma excelente maneira 
para os comerciantes chegarem em seus 
clientes, ainda mais com a pandemia e a 
consolidação do comércio digital”, aponta 
Guilherme Hernandez, que decidiu ampliar 
o serviço da Kyte para atender a essa nova 
tendência. 

“Nós oferecemos um serviço completo de 
pedido online, mas percebemos que muitos 
pequenos comércios utilizam nosso catálogo 
para vender com apoio do WhatsApp.  Então 
resolvemos disponibilizar um botão que colo-
ca o consumidor em contato direto com esses 
lojistas”, explica. Nos últimos três meses, a 
ferramenta da Kyte  foi utilizada para 431 mil 
pedidos somente pelo WhatsApp, sendo 263 
mil deles no Brasil.

Com o lançamento do método de pagamen-
to instantâneo Pix e a recente autorização 
do Banco Central para transferências via 
WhatsApp Pay — tecnologia que ainda não 
está em funcionamento —, a tendência é que 
o formato do comércio conversacional cresça 
cada vez mais. Com as novas funcionalida-
des, espera-se que, em breve, as compras 
possam ser completamente efetivadas pelos 
aplicativos de mensagens.

 
Fonte e mais informações: (www.kyte.com.br).

Obrigatoriedade da máscara 
O Centro de Controle e Prevenção de 

Doenças nos Estados Unidos anunciou 
ontem (13) que todos os cidadãos, que 
foram completamente vacinados contra 
a Covid-19 no país, não precisarão mais 
usar máscaras protetivas ou respeitar o 
distanciamento social. Isso só foi possível 
porque o país acelerou a campanha de 
vacinação e parte significativa da popu-
lação adulta já teve acesso às vacinas.   
Porém, mantém a recomendação de que 
continuem utilizando máscaras quando 
viajarem no transporte público (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/as-tendencias-do-e-commerce-e-como-ter-mais-relevancia-nesse-mercado/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-14-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-14-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/o-golpe-esta-no-ar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/7-dicas-de-marketing-digital-para-eventos-online/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/bem-vindos-a-era-de-extincao-das-organizacoes-nao-digitais-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-evolucoes-no-mercado-de-trabalho-impulsionadas-pela-pandemia-que-vieram-para-ficar/
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News@TI
Falsa campanha de vacinação contra a COVID‑19 
propaga trojan bancário Mekotio no Brasil

@A ESET, empresa líder em detecção proativa de ameaças, aler-
ta sobre uma nova campanha de phishing que utiliza a vacina 

contra a COVID-19 como isca para infectar uma grande quantidade 
de pessoas, principalmente no Brasil, propagando o trojan bancário 
Mekotio. A campanha se inicia com um e-mail que se faz passar pelo 
Ministério da Saúde. Na mensagem, os criminosos solicitam que uma 
suposta ficha cadastral seja preenchida para que o agendamento da 
vacinação seja feito e a vítima receba, via SMS, o dia e o horário em 
que será vacinada (https://www.welivesecurity.com/br).

Adistec Brasil firma parceria com a Quantum

@A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco em infra-
estrutura para Data Centers e Segurança da Informação, é a 

nova distribuidora da Quantum Corporation no Brasil. Com mais de 
35 anos de experiência, a Quantum é uma empresa norte-americana 
especializada no desenvolvimento de soluções de gerenciamento, 
armazenamento e classificação de dados não estruturados. A Adistec 
irá realizar um evento online no dia 20 de maio, às 10h, voltado aos 
profissionais e canais de TI de todo o país, para anunciar a parceria 
ao mercado e discutir as novas oportunidades de negócios com as 
soluções Quantum. Aqueles interessados em participar, podem se 
inscrever e encontrar mais informações por meio do link: https://
pt.surveymonkey.com/r/6H9GFTM.

Novo Marco Legal das Startups vai dar 
dinamismo para o setor de TI

@Aprovado pela Câmara dos Deputados nesta terça-feira (11), 
o novo Marco Legal das Startups  vai melhorar o ambiente de 

negócios no país. O texto enquadra como startup empresas, mesmo 
com apenas um sócio, e sociedades cooperativas que atuam na ino-
vação aplicada a produtos, serviços ou modelos de negócios. Como 
já foi aprovada pelo Senado, em fevereiro, a proposta segue agora 
à sanção presidencial. A aprovação do PLP 146/2019 contou com a 
incorporação de contribuições da Federação Assespro, com maior 
destaque para a ampliação do prazo para enquadramento como startup 
para 10 anos, a utilização do Simples Nacional como referência para 
o contrato do Investidor-Anjo e o maior envolvimento do investidor 
na tomada de decisões da empresa.

Coluna do Heródoto

O presidente articula 
um golpe de estado. 
Todos sabem de seu 
posicionamento 
ideológico, 
radicalmente 
contrário à esquerda.

Incentiva uma campanha 
que há o risco do Brasil 
se tornar uma ditadura 

socialista como as que são 
implantadas na Rússia e 
seus satélites. Ele acusa o 
processo eleitoral de ser 
viciado e de sofrer uma 
possível fraude a favor do 
candidato apoiado pelas 
esquerdas. O sistema está 
desgastado, diz ele. 

Em nome da preservação 
das instituições tradicio-
nais, da família e do cristia-
nismo movimenta as forças 
que o apoiam. O presidente 
é acusado de tentar impedir 
a realização das eleições ge-
rais do próximo ano, quando 
expira o seu mandato, de 
acordo com a constituição 
brasileira em vigor

Há uma radicalização 
política no país. Os gru-
pos políticos se juntam 
na esquerda e na direita. 
Há exemplos de sobra no 
mundo, principalmente na 
Europa, de governos de 
orientação socialista e fas-
cista. O confronto é, acima 
de tudo, ideológico, ainda 
que boa parte da população 
brasileira não tenha ideia o 
que isto significa. O centro 
político, praticamente, de-
saparece. 

Com o fim do domínio dos 
maiores estados, São Paulo 
e Minas Gerais, o campo 
moderado não tem um 
candidato com musculatu-
ra eleitoral para enfrentar 
a eleição do ano que vem, 
quando o atual presidente 

deve se candidatar a mais 
um quadriênio. 

Em ano pré-eleitoral, o 
governo deveria estar cui-
dando de arrancar o país da 
crise econômica ainda refle-
xo do desarranjo financeiro 
do planeta e não se envolver 
no processo eleitoral ante-
cipado. O debate está cada 
vez mais radicalizado tanto 
no Congresso Nacional 
como na imprensa de uma 
forma geral. 

Há os que alimentam o 
medo da população da ins-
talação de um regime ateu 
e os proprietários de terras 
de perderem suas proprie-
dades com uma reforma 
agrária sem indenização. Os 
grupos políticos de esquer-
da aparelham as fábricas e 
as organizações ligadas aos 
trabalhadores. O presidente 
constitucional Getúlio Var-
gas deixa claro que não vai 
descer do poder em nome 
da defesa dos ideais nacio-
nalistas e tradicionais. 

Divulga insistentemente 
que abafou um levante 
comunista no nordeste e 
rechaçou um ataque dos 
integralistas ao palácio pre-
sidencial no Rio de Janeiro. 
O cenário está montado. Ou 
ele ou o comunismo. Os jor-
nais publicam o falso Plano 
Cohen um passo a passo 
de como os comunistas 
tomariam o poder. É o que 
vai se chamar no futuro de 
fake news. 

Com o apoio dos liberais, 
militares e integralistas, 
Vargas anula a constituição, 
manda prender a oposição, 
enfraquece o Congresso, 
acaba com os partidos po-
líticos e implanta, em 1937, 
a ditadura do Estado Novo.

(*) - É jornalista, comentarista da 
Record News e Nova Brasil FM 

(www.herodoto.com.br).
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BiG Techs buscam dinheiro 
público para a produção de chips
Empresas americanas de tecnologia, bem como fabricantes de automóveis e de outros bens, vêm sofrendo com 
a escassez de chips no mercado e estão se unindo na esperança de trazer mais produção desses componentes 
para os Estados Unidos. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Um grupo de gigantes da tecno-
logia formou a Semiconductors 
in America Coalition (SIAC) 

para buscar recursos públicos para o 
recém-promulgado CHIPS for America 
Act (Creating Helpful Incentives to 
Produce Semiconductors for America 
Act), ato baixado pelo governo ameri-
cano que deu luz verde aos incentivos 
para a fabricação e pesquisa de chips 
no país, mas não garantiu o dinheiro 
necessário.

A SIAC é formada por empresas 
de tecnologia como Amazon, Ap-
ple, Google e Microsoft, operadoras 
de telecomunicações como AT&T 
e Verizon, além de fabricantes de 
chips como AMD, Intel, Qualcomm 
e Samsung.

O objetivo é simples: as empresas 
querem que mais chips sejam fabrica-
dos nos Estados Unidos, em número 
suficiente para criar "cadeias de su-
primentos mais resilientes" e garantir 
que chips estejam disponíveis sempre 
que necessário.  

A SIAC já contatou formalmen-
te líderes da Câmara e do Senado 
americanos, pedindo financiamento 

Foto de Pok Rie no Pexels

tado pela criação de novas fábricas 
e expansão das atuais, reduzindo a 
dependência do país de fornecedores 
estrangeiros

Não se pode deixar de reconhecer 
que é um tanto cínica a postura des-
sas empresas, que apesar de virem 
obtendo lucros fabulosos, estarem 
pedindo dinheiro público para ações 
que as tornarão ainda mais ricas.

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

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

"robusto" para o CHIPS for America 
Act, mas ainda não há garantia de que 
a organização terá sucesso em obter 
o financiamento que deseja, apesar 
de o presidente Biden ter pedido ao 
Congresso US$ 50 bilhões para esse 
fim e o financiamento da indústria 
estar menos sujeito a lutas partidárias 
do que outras questões. 

Se o dinheiro sair, os Estados Unidos, 
que agora detém 12% da capacidade 
mundial de fabricação de chips, pode-
riam ver esse número muito aumen-

Marcelo Murilo (*)

É evidente que a transformação 
digital nas empresas acontece 
de maneira disruptiva. No en-

tanto, a pandemia acelerou o processo 
de digitalização nas companhias. Se-
gundo o estudo “Covid-19 e o futuro 
dos negócios”, realizado pela IBM com 
mais de 3.800 executivos C-Level, em 
20 países e 22 setores, seis em cada 
dez empresas aceleraram projetos de 
digitalização e mais da metade, ou 
seja, 51% dos executivos irão priorizar 
projetos desse tipo nos próximos dois 
anos. Mas afinal, qual o real impacto da 
transformação digital nas empresas? 
E, quais serão as tendências para os 
próximos anos?

Quando falamos sobre revolução 
tecnológica, podemos dividi-la em 
ondas chamadas de primeira, segunda 
e terceira plataforma. A primeira pla-
taforma surgiu em meados dos anos 70 
com o Mainframe, ou seja, plataforma 
integrada de computadores capaz 
de processar grandes volumes de 
informações. Na segunda plataforma, 
nos anos 2000, vimos a ascensão da 
internet, o cliente servidor e a rede. 
Já na terceira, em 2010, observamos 
uma explosão na quantidade de 
usuários de internet, aplicativos de 
celular e o surgimento da nuvem. A 
partir daí as mudanças não pararam 
e tornaram-se cada vez maiores e de 
forma mais rápida.

Tendências para alcançar a trans-
formação digital nas empresas

Para os próximos anos, podemos 
destacar algumas tendências tecno-
lógicas que incluem a Mobilidade, Big 
Data e Data Analytics. Quando falamos 
sobre mobilidade percebemos que 

O impacto da transformação digital nas empresas e as 
principais tendências tecnológicas para os próximos anos
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ela acontece por conta da mudança de 
comportamento da sociedade ao longo 
dos anos. Hoje, as pessoas buscam por 
informações instantâneas e querem 
acesso a elas, de qualquer lugar, pelo 
celular. Isso significa que os negócios 
também estão indo para o mobile, é o 
momento inclusive, das empresas que 
fornecem tecnologia começarem a 
pensar em fazer software para celular. 
Não tem mais volta, a tecnologia 5G 
irá multiplicar por 20 a velocidade do 
celular. Outras tecnologias como Big 
Data e Data Analytics também serão 
imprescindíveis para toda organização, 
uma vez que “Quem detém o conheci-
mento, detém poder” e é cada vez mais 
necessário saber processar, organizar e 
armazenar os dados a fim de garantir 
melhor compreensão para a tomada 
de decisão.

A Indústria 4.0 se destaca pelo con-
junto de tecnologias avançadas que 
incluem Internet das Coisas (IoT), 
Inteligência artificial (IA), robótica e 

computação em nuvem. Dessa forma, 
será importante atender às personali-
zações dos clientes na Indústria 4.0. 
Personalizando um negócio é possí-
vel obter mais agilidade na entrega, 
flexibilidade e redução de custos. Na 
realidade, a Indústria 4.0 traz uma 
grande vantagem competitiva que irá 
mudar todo o perfil de custo. A empre-
sa que não entrar nesse movimento 
certamente irá perder competitivida-
de. Atualmente, estamos na onda da 
Inteligência Artificial, que representa 
as decisões automáticas com um robô. 
Hoje em dia é necessário automatizar 
o máximo que puder. No segmento 
de varejo temos as lojas autônomas 
sem caixas, na saúde observamos a 
análise de exames, na agricultura a 
possibilidade de visualizar a imagem 
o clima e o melhor horário para a co-
lheita são práticas possíveis por meio 
da tecnologia.

Em suma, é importante que a Inteli-
gência Artificial seja inserida nos pro-
cessos críticos. A Internet das Coisas, 
por exemplo, criará uma Sociedade 5.0 
totalmente conectada com tudo ao seu 
redor e a digitalização será uma tendên-
cia forte, onde as estratégias de negócio 
deverão ser pensadas digitalmente 
pelas companhias. O ano de 2020 foi 
atípico e pegou de surpresa muitas 
empresas. Não imaginávamos conduzir 
nossos negócios e propósitos, em um 
período tão complicado. Ao invés de 
reduzir é preciso seguir o exemplo 
das empresas que se reinventaram e 
aceleraram a transformação digital, 
gerando competitividade e ganhando 
destaque no mercado.

(*) É VP de Inovação e Tecnologia do Grupo 
Benner, empresa que disponibiliza informações 

por meio de softwares e processos com o objetivo 
de revolucionar os negócios.

O ransomware se tornou um grande desafio para 
as organizações. Embora não seja a ameaça mais 
avançada do ponto de vista técnico, ainda não está 
claro o que as organizações devem fazer para se 
proteger dela. Antigamente, as campanhas eram 
massivas, mas hoje elas visam empresas e órgãos 
públicos selecionados e previamente escolhem 
os alvos na intenção de obter uma chance maior 
de sucesso nos ataques. Para ajudar a entender 
como o ecossistema de ransomware opera e como 
combatê-lo, os pesquisadores da Kaspersky se 

infiltraram em fóruns da darknet e analisaram em 
profundidade a atuação de grupos como REvil, 
Babuk e DarkSide para identificar suas táticas.

Ao contrário do que muitos acreditavam, estes 
ataques não são realizados por gangues, o atual 
ecossistema do ransomware se profissionalizou e 
é composto por muitos participantes, tendo até 
quem se especialize em determinada função. Há 
quem trabalhe com o desenvolvimento do malware, 
os donos das redes robôs (botmasters) que au-
tomatizam o processo de infecção, quem vende 

acesso às redes corporativas e há os operadores 
do ransomware - e cada um deles prestam serviços 
uns aos outros.

Esses criminosos se encontram em grupos 
especializados na darknet para realizar as nego-
ciações, onde é possível encontrar anúncios com 
atualização periódica. Este tipo de envolvimento 
indica que existe uma parceria entre o operador do 
grupo de ransomware e seus afiliados - sendo que 
o operador fica com 20%-40% dos lucros enquanto 
os 60-80% restantes são divididos com os afiliados.

Kaspersky analisa novas táticas em ataques de ransomware
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inscrições estão abertas até o dia 9 de junho em (www.premiorochede-
jornalismo.com), e visa reconhecer a excelência e a cobertura jornalística 
de qualidade sobre saúde. O prêmio reconhece a excelência e estimula 
a cobertura jornalística de qualidade relacionada à saúde. Neste ano, as 
categorias são Jornalismo Escrito, para trabalhos de texto jornalístico 
publicado em um meio impresso ou digital da AL; Jornalismo Audiovi-
sual, trabalho jornalístico produzido e transmitido na região por canal 
de televisão aberto, fechado ou digital e Cobertura Diária, onde serão 
premiados trabalhos referências em cobertura, profundidade, clareza, 
e acompanhamento dos temas que surgem no dia a dia.

E - E- commerce na Indústria
No próximo dia 26 (quarta-feira), às 18h30, a Lett - startup de Trade 
Marketing Digital - reune dois especialistas das multinacionais Monde-
lez e Nivea para um webinar sobre os desafios de estruturar os times 
de e-commerce na indústria. Davi Song, CEO da startup, Theo Vieira, 
Diretor de E-commerce da Mondelez e Guilherme Almeida, Diretor de 
E-commerce da Nivea Brasil, vão discutir como estruturar departamento 
de e-commerce dentro da indústria, como gerir a área e quais são as 
estratégias para integrar as operações online e offline. O webinar terá 
um caráter educativo na execução online das marcas, esclarecedor já 
que aborda duas indústrias que possuem processos de e-commerce 
avançados. Os participantes poderão interagir com os convidados. O 
webinar será gratuito. Inscrição: (https://content.lett.digital/webinar
-estruturar-de-times-ecommerce). 

F - Programa de Estágio
“O Estágio Tá On”. Assim, em suas campanhas, a Porto Seguro avisa aos 
jovens que já estão abertas as inscrições para seu Programa de Estágio 
2021. São mais de 20 vagas em diferentes áreas e os interessados, que 
buscam uma jornada de aprendizado e novas experiências, têm até o 
próximo dia 31 para realizar a inscrição. Com duração de até dois anos, 
o programa oferece vagas nas áreas corporativas e de produtos, como: 
Comunicação Interna, Comunicação Institucional, Diretoria de Pessoas, 
Riscos Cibernéticos, Controles Internos, Inteligência da Produção Co-
mercial, Inteligência de Dados, Preços e Gestão Analítica de Seguros, 
Resseguros, Informações Gerenciais - Jurídico, Vida e Previdência, 
Serviços Financeiros entre outras. Inscrições no site (www.estagiopor-
toseguro.com.br). 

G - Semana de Arte Moderna
A prefeitura de São Paulo abriu inscrições para dois concursos artísticos 
no contexto da celebração do Centenário da Semana de Arte Moderna de 

A - Energia Renovável
O Banco do Brasil lançou uma linha de crédito específica para aquisição 
de sistemas de geração de energia solar em residências e novos grupos 
de consórcio que estimulam a chamada Economia Verde. Elaborada para 
atender à crescente demanda por produtos de energia sustentável e 
responder à necessidade energética exigida pelo país, a linha BB Crédito 
Energia Renovável beneficia clientes pessoas físicas, que podem financiar 
até 100% do valor de sistemas fotovoltaicos, incluindo a instalação. Tem as 
seguintes características:  financiamento de até 100% do valor dos bens mais 
a instalação; parcelamento em até 60 meses; até 180 dias para pagamento da 
primeira parcela; juros a partir de 0,75% ao mês; e valor contratado de R$ 
5.000,00 a R$ 100.000,00. Mais detalhes  em: (bb.com.br/energiarenovavel). 

B - Equipamentos Portuários 
A Santos Port Authority realiza, no próximo dia 20, às 17h, um leilão 
online de vários bens, que serão vendidos no estado em que se encontram. 
Estão sendo postos à venda sucata mista ferrosa, resultado de desmon-
te e corte de portêineres e shiploaders desativados, um equipamento 
scanner de contêineres, fios de cobre e telhas de alumínio. As visitas aos 
bens podem ser feitas entre os dias 15 e 19 , sob agendamento, em dois 
pátios da SPA e em dois terminais do Porto de Santos. O contato para 
agendamento deve ser feito pelo tel. (13) 3202-6565, ramais 2682 ou 
3244. Para o pregão online, acessar o endereço do site (www.freitaslei-
loeiro.com.br). As regras gerais para o leilão, estão em (http://intranet.
portodesantos.com.br/lei_acesso/licitacoes.asp?s=&m=90). 

C - De Olho nos Robôs
O II Congresso Internacional de Direito e Inteligência Artificial, da Skema 
Business School, acontece em ambiente virtual entre os próximos dias 26 
a 28. As relações entre IA e Direito, com enfoque na ética, na proteção de 
dados e nos reflexos em face do ensino jurídico, serão os temas abordados 
que seguirão quatro painéis de debates distintos: Educação jurídica e 
tecnologia: um profissional à prova de robôs; Bots no Judiciário e bots na 
organização produtiva: um novo status para o trabalho humano; Proteção 
de dados e o desafio da IA; e Uma nova ética ou uma nova regulamentação: 
o desafio da IA. Podem participar especialistas, estudiosos ou cidadãos 
interessados no assunto. O valor da inscrição varia entre R$ 65 e R$ 95 
segundo as categorias: Ouvinte, Apresentador de Painel e Apresentador 
de Artigo. Inscrições no site (www.conpedi.org.br). 

D - Jornalismo em Saúde 
O Prêmio Roche de Jornalismo em Saúde anuncia sua nona edição, em 
seu propósito de fortalecer o jornalismo de saúde na América Latina. As 

1922, cujo tema é “Modernismo 22+100”. O primeiro será para a elabo-
ração de um monumento para a cidade, com inscrições até 14 de junho, 
e outro para um cartaz para simbolizar as celebrações, com inscrições 
até 5 de julho. O concurso de monumentos vai escolher uma obra para 
ficar na Praça das Artes, na esquina da Av. São João com a Rua Formosa. 
No concurso de cartazes, serão ao todo 20 premiados e serão expostos 
em mostra única como parte da comemoração, nos espaços expositivos 
do Centro Cultural São Paulo. As inscrições serão recebidas até 14 de 
junho, através do e-mail (concursomonumento1922@gmail.com).

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

I - Mercado de Luxo 
Ter bens de luxo é o sonho de consumo de muitos. Mas muitos se de-
param com o alto custo de manutenção de uma lancha, helicóptero ou 
mesmo de um apartamento de férias. De modo geral, a conta não fecha 
quando se compara o tempo de uso - poucas vezes ao ano - de cada um 
desses itens e o alto investimento para ser dono dessas regalias. No ramo 
de aviões e helicópteros particulares já existe a compra de aparelhos 
compartilhados. O cliente compra uma fração do helicóptero (5%) ou 
jato (16,6%), obtendo o direito de voar até 60 horas por ano com o he-
licóptero ou até 120 horas no caso do jato. Na compra do helicóptero, 
por exemplo, a fração pode custar R$240 mil, frente ao valor total de 
R$7,24 milhões. Já no caso dos resorts de luxo, existe a escritura que 
dá o direito de compra e venda da fração do imóvel. Saiba mais em: 
(https://vcisa.com/pt/).

J - Negócios e Carreiras
Entre os próximos dias 26 e 28, a Hotmart, uma das líderes globais no 
mercado de produtos digitais, promove a 3ª edição do Hotmart Masters, 
evento online gratuito que vai reunir grandes nomes do empreendedoris-
mo e do marketing digital. A edição  comemora os 10 anos da Hotmart e, 
por isso, conta com a participação dos melhores especialistas do mercado 
e uma extensa grade de conteúdo para quem deseja empreender na 
internet, além de debater como a tecnologia pode facilitar o processo 
de ensino e aprendizagem. O evento é uma grande oportunidade para 
empreendedores, criadores de conteúdo e influenciadores digitais 
impulsionarem seus negócios e carreiras, sendo uma oportunidade 
para quem deseja se manter atualizado sobre os principais temas e 
tendências do mercado digital.Inscrições em: (https://www.hotmart.
com/masters/pt-BR).

Todo banco quer ser um 
marketplace. Por quê?

Provavelmente você 
já deve ter acessado 
o aplicativo do seu 
banco e se deparado 
com a venda 
de serviços não 
financeiros ou de 
produtos

Pode até ter estra-
nhado ao encontrar 
a logomarca de em-

presas de varejo, aluguel 
de carros, hospedagens 
etc. O fato é que cada vez 
mais toda organização 
quer ofertar um market-
place. Por quê? Não é de 
hoje que existe uma mo-
vimentação muito forte no 
mercado das instituições 
ampliarem sua oferta de 
serviços, irem além do 
escopo tradicional. 

Isso acontece de di-
versas formas: tanto de 
empresas varejistas ofe-
recerem serviços finan-
ceiros, por exemplo, ou 
bancos se associando a 
varejistas para venderem 
seus produtos. O objetivo 
é um só: oferecer mais 
comodidade e facilidade 
para o usuário encon-
trar diversos produtos e 
serviços em uma única 
plataforma. O interesse 
dos bancos nesse tipo de 
serviço é o de manter o seu 
usuário por mais tempo 
no seu próprio sistema, 
criando mais ofertas de 
determinados produtos 
do portfólio. 

Quanto mais o usuário 
navega pela aplicação, 
mais chances de manter 
as transações financeiras 
“dentro de casa”, além 
da oportunidade de criar 
vantagens para quem se 
relacionar por ali. Existem 
muitas possibilidades do 
que oferecer, entre elas, 
participar de programas 
de fidelidade, ter acesso 
a descontos exclusivos e 
muito mais. Outra vanta-
gem para as instituições 
financeiras é justamente 
de passar a entender ainda 

mais o comportamento do 
seu cliente. 

Ele tem, em tempo real, 
a oportunidade de ver 
como seus usuários con-
somem o dinheiro deles, 
em quais tipos de serviços 
ou produtos, as formas 
de pagamentos mais fa-
voráveis para cada um, 
entre outros dados. São 
informações valiosas que 
facilmente ajudarão na 
elaboração de propostas 
cada vez mais persona-
lizadas e mais aderentes 
às necessidades daquela 
pessoa.

Os benefícios também 
envolvem os parceiros, 
que ganham mais visibi-
lidade e passam a ter um 
aumento significativo nas 
vendas, afinal, são transa-
ções que apresentam mais 
oportunidades de criação 
de negócios e receitas 
adicionais quando feitas 
com a oferta de financia-
mentos. Já para o cliente, 
ele se beneficia por ter 
uma grande variedade de 
serviços e produtos à sua 
disposição numa platafor-
ma única. 

Sem falar na sensação 
de segurança, afinal, quem 
não se sente mais prote-
gido em comprar um pro-
duto pela internet através 
do sistema de um banco? 
A tendência é que se tor-
ne cada vez mais comum 
os bancos irem além dos 
serviços financeiros e fir-
marem diversas parcerias 
de interesse para trazer 
mais vantagens e agilidade 
para os seus clientes. 

Atualmente não faltam 
tecnologias e recursos 
para proporcionar essa 
facilidade aos interessa-
dos, mas é preciso de um 
fornecedor capacitado e 
experiente em meios de 
pagamentos para fazer 
essas integrações, privi-
legiando a segurança, a 
transparência e a boa ex-
periência do consumidor.

(*) - É diretor de Produtos 
da Hub Fintech.

Fábio Murakami (*)

Lançado 
manifesto em 
favor da reforma 
tributária 

Em manifesto divulgado 
ontem (13), a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
e 35 associações setoriais de-
fendem a realização de uma 
reforma tributária ampla, 
que inclua tributos dos três 
entes da Federação: União, 
Estados e Municípios. Para 
as entidades, só assim será 
possível que o Brasil tenha 
um crescimento maior e 
alcance maior nível de de-
senvolvimento econômico 
e social.

“A avaliação da Reforma 
Tributária deve ser feita com 
base nos ganhos a serem 
obtidos pelo país como um 
todo, sem se limitar a uma 
visão parcial dos efeitos 
sobre determinados setores 
ou entes da federação. O 
foco sempre deve ser o me-
lhor para o Brasil”, afirma o 
Manifesto, que cita estudos 
de profissionais renomados, 
que indicam que a reforma 
tributária ampla tem capa-
cidade de aumentar em até 
20% o ritmo de crescimento 
do PIB brasileiro nos próxi-
mos 15 anos (AI/CNI).

Em março, houve retração de 1,59% 
após dez meses seguidos de alta.

A comparação é com os 
últimos três meses de 
2020 e os dados são 

da série dessazonalizada 
(ajustado para o período). 
Segundo o Banco Central 
(BC), na comparação com 
o primeiro trimestre do 
ano passado, a expansão 
ficou em 2,27% (dados sem 
ajustes).

Em março, o IBC-Br re-
cuou 1,59% na comparação 
com o mês de fevereiro de 
2021. O índice ficou em 
140,16 pontos em março, 
ante 142,43 pontos registra-
dos no mês precedente. A 
retração se dá após um pe-
ríodo de dez altas seguidas. 
Os dados do BC mostram 
que, na comparação com o 
mesmo período do ano an-

Os dados da produção 
animal para o primeiro 
trimestre de 2021 mostram 
que o abate de bovinos 
recuou 10,3%, o de suínos 
aumentou 4,9% e o de 
frangos teve alta de 2,4%, 
na comparação com o mes-
mo período de 2020. É o 
que mostram os primeiros 
resultados da Pesquisa 
Trimestral do Abate de Ani-
mais, divulgada pelo IBGE.

Em relação ao quarto 
trimestre do ano passado, 
o abate de bovinos apre-
sentou queda de 10,5% e 
o de suínos cresceu 0,2%, 
enquanto o de frangos ficou 
estável. No período anali-
sado, foram abatidos 6,54 
milhões de cabeças de bovi-
nos sob inspeção sanitária, 
totalizando 1,72 milhão 
de toneladas de carcaças 
bovinas. Isso representa 
retração de 6,8% em rela-
ção ao mesmo trimestre de 
2020 e de 12,7% em relação 
ao trimestre anterior.

Quanto aos suínos, fo-
ram abatidos no primeiro 
trimestre deste ano 12,53 
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Atividade econômica cresceu 
2,3% no primeiro trimestre

A atividade econômica no país registrou crescimento de 2,3%, no primeiro trimestre, conforme apurou 
o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado ontem (13)

sileira a cada mês e ajuda o 
BC a tomar decisões sobre 
a taxa básica de juros, a Se-
lic, definida atualmente em 
3,5% ao ano. 

O índice incorpora infor-
mações sobre o nível de 
atividade dos três setores da 
economia, a indústria, o co-
mércio e os serviços e agro-
pecuária, além do volume 
de impostos. Entretanto, o 
indicador oficial é o PIB, cal-
culado pelo IBGE. Em 2020, 
o PIB do Brasil caiu 4,1%, 
totalizando R$ 7,4 trilhões. 
Foi a maior queda anual da 
série do IBGE, iniciada em 
1996 e que interrompeu o 
crescimento de três anos 
seguidos, de 2017 a 2019, 
quando o PIB acumulou alta 
de 4,6% (ABr). 

terior, sem o ajuste, o índice 
registrou variação positiva 
de 6,26%. 

Em relação ao primeiro 
trimestre de 2020, o IBC-Br 
registrou alta de 2,27%. Já 

no acumulado de 12 meses, 
o indicador, por sua vez, 
apresentou queda de 3,37%, 
sem o ajuste. O IBC-Br é uma 
forma de avaliar a evolução 
da atividade econômica bra-

Abate de bovinos caiu 10,3% 
no primeiro trimestre

Produção de suínos e de frangos cresceu. 
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milhões de cabeças, acumu-
lando peso de carcaças de 
1,15 milhão de toneladas. 
O aumento foi de 7,2% na 
comparação anual e de 
2,5% na trimestral. O abate 
de frangos no período da 
pesquisa totalizou 1,55 bi-
lhão de cabeças, com peso 
acumulado das carcaças de 
3,63 milhões. O acréscimo 
na comparação anual foi 
de 4,3% e na trimestral, de 
1,6%.

A aquisição de leite che-
gou a 6,52 bilhões de litros, 
o que representa alta de 
1,3% em relação ao primeiro 

trimestre de 2020 e queda 
de 3,3% na comparação 
com o trimestre anterior. 
Por outro lado, a aquisição 
de peças de couro pelos 
curtumes caiu 6,6% na 
comparação anual e 8% na 
trimestral, somando 7,07 
milhões de peças inteiras 
de couro cru. Foram pro-
duzidos 972,94 milhões de 
dúzias de ovos de galinha 
nos três primeiros meses 
deste ano, o que repre-
senta quedas de 0,1% na 
comparação anual e de 
1,8% em relação ao último 
trimestre de 2020 (ABr).



Alma Digital: 
a evolução que vem 
de dentro para fora

Vivemos uma 
era de mudanças 
aceleradas em 
função de avanços 
sociais, culturais 
e tecnológicos 
que abrem novas 
possibilidades

A extensão dos impac-
tos futuros ainda é 
imprevisível, dado 

que a digitalização permite 
upgrades exponenciais. 
Neste novo cenário, as 
necessidades de fazer uma 
avaliação interna e iniciar 
uma jornada de reinvenção 
vieram à tona. 

Os paradigmas que forma-
vam a base da nossa cultura 
na maneira de criar soluções 
e de realizar negócios com 
nossos clientes tiveram que 
ser confrontados e, um a 
um, ressignificados. Esse 
novo conjunto de compe-
tências nos rejuvenesceu e 
é o que podemos chamar de 
“alma digital”. 

De acordo com a pesquisa 
global CEO Outlook 2020, 
realizada pela consultoria 
KPMG com 1.300 CEOs de 
grandes economias mun-
diais, 67% dos executivos 
ouvidos afirmaram que a 
digitalização das operações 
teve avanços durante a 
pandemia que colocaram 
o negócio meses - e até 
anos - à frente do que eles 
esperavam; para 20%, o 
processo de digitalização 
se manteve como antes da 
pandemia; e, para apenas 
13%, o processo foi atrasado 
ou inviabilizado por causa 
da crise. 

Para a maioria dos CEOs 
(87%), também houve ace-
leração na criação de uma 
nova força de trabalho, já 
que a pandemia tornou 
necessária a contratação 
de mais funcionários para 
lidar com os sistemas de 
automação e inteligência 
artificial. Com isso, cresce 
a necessidade de deixarmos 
para trás velhos hábitos e 
reforçarmos a nossa obses-
são por fazer uma diferença 
positiva e sustentável na 
cadeia de valor dos clientes. 

É necessário entender 
o funcionamento, as do-
res e a organização do 
mundo corporativo dos 
mais variados segmentos, 
de maneira que criemos 
soluções tecnológicas que 
amparem os negócios nas 
suas raízes. Simplificar o 
mundo empresarial com a 
tecnologia passa pela revi-
são do portfólio de ofertas 
digitais, pelo incentivo a 

uma cultura de empreen-
dedorismo corporativo, pelo 
forte estímulo à colaboração 
em nossas equipes e pela 
inovação contínua baseada 
na experimentação. 

A nossa “alma digital” 
também deve perseguir a 
coinovação com clientes e 
parceiros, além da disse-
minação de métodos como 
Design Thinking, Agile, 
User Experience e, mais 
recentemente, Business 
Agility, com o objetivo de 
possibilitar que os clientes 
explorem todos os recursos 
que as tecnologias que os 
suportam oferecem. Os 
impactos e as possibilidades 
da transformação digital são 
muitos. Estamos acostuma-
dos a ver exemplos, cases e 
histórias inspiradoras - que 
vão de grandes empresas 
a startups bem sucedidas. 

Porém, muitos dos mo-
delos mais conhecidos 
não consideram o cenário 
brasileiro e suas particu-
laridades, e isso não causa 
identificação nos gestores 
locais. A jornada digital é 
particular em cada merca-
do e em cada empresa, e 
conhecer e entender seus 
próprios desafios e metas 
é primordial. Em uma 
realidade cada vez mais 
digitalizada, é fundamental 
que a alta gestão valorize e 
preserve os interessados em 
inovação. 

Para isso, a cultura da em-
presa precisa quebrar a re-
sistência ao novo, incentivar 
fatores como criatividade, 
trocas multidisciplinares, a 
valorização do pensamento 
divergente e o confronto 
sadio de ideias. A principal 
premissa é aceitar que as 
mudanças ocorrem, absor-
vê-las e passar a perceber 
o mundo com esse olhar 
atualizado. 

Neste caminho de maior 
capacidade de adaptação, 
flexibilidade e velocidade 
nos negócios, o esforço 
organizacional deve vir 
também acompanhado de 
esforço educacional - as 
empresas de tecnologia po-
dem ser importantes aliadas 
nesse processo. 

Com a missão de dissemi-
nar e descomplicar proces-
sos corporativos, promover 
uma transformação digital e 
ser parceiro durante toda 
essa jornada de inovação 
que começa dentro das em-
presas, queremos entender 
e criar soluções junto com 
nossos clientes, comparti-
lhando a nossa alma digital 
com todo o ecossistema. 

(*) - É diretor executivo de Large 
Enterprises da TOTVS. 

Valdemir Marques (*)
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Dani Verdugo (*)

Apesar de mais comum no 
mercado de tecnologia, o tra-
balho remoto ou teletrabalho, 
já vinha sendo implementa-
do por muitas empresas no 
Brasil. Mas após a pandemia, 
até mesmo as empresas mais 
conservadoras e “offline” (que 
tiveram no modelo a única 
opção para manter grande 
parte de seus colaboradores 
atuando) acabaram aderindo 
ao modelo. 

Em novembro de 2020, 
7,3 milhões de brasileiros 
estavam atuando 100% em 
home office. Mas, à medida 
que as medidas de isolamento 
social vão se flexibilizando 
e a população vem sendo 
vacinada, muitas empresas 
se deparam com o dilema de 
manter ou não a prática. In-
dependentemente de cultura 
organizacional e infraestrutu-

Muitas empresas se deparam com o 
dilema de manter ou não a prática.

É preciso ter uma loja virtual que realmente 
traga resultados em vendas.

“Os números mos-
tram, nitidamen-
te, um novo hábi-

to do consumidor que está 
passando mais tempo em 
casa e que deve ser levado 
em consideração pelas em-
presas que querem acom-
panhar esse crescimento”, 
observa Alessandra Lemos 
Fernandes, Executive Head 
da Ser Mídia, especializada 
em marketing.

Responsável pelo Busi-
ness Growth da Ser Mídia, 
Heber Fernandes, acredita 
que essas mudanças de 
comportamento de consumo 
vieram para ficar. “A empre-
sa que não estiver adaptada 
ao e-commerce vai perder 
vendas, com toda certeza”, 
alerta. “E não é só isso, as 
empresas físicas que ainda 
não aderiram à nova era 
digital, precisam se adaptar 
a esse novo consumidor e 
repensar suas parcerias e 
estratégias para ontem”, 
acrescenta.

O CEO do Facebook, 
Mark Zuckerberg, também 
revelou essa semana que a 
sua plataforma de vendas 
online, caracterizada como 
marketplace, com mais de 7 
milhões de lojas, ultrapassou 
a marca de um bilhão de 
usuários. “Este moderno 
sistema de comércio reunirá 

O selo atesta que determinada empresa 
segue os requisitos legais baseados na 

Shariah quando produz 
e comercializa alimentos.

O Ramadan é o nono mês do 
calendário islâmico, época mais 
sagrada para os muçulmanos. 
Entre outras atividades, esses, 
que seguem a lei islâmica, tam-
bém chamada de Shariah, jejuam 
entre a alvorada e o pôr do sol, 
não consumindo qualquer tipo de 
comida ou bebida nesse período, 
inclusive água. 

Para respeitar a tradição secular do 
povo islâmico, e também conquistar 
espaço no mercado internacional, 
a Vapza Alimentos – empresa que 
fabrica produtos embalados a vácuo 
e cozidos a vapor – conquistou a 
Certificação Halal. O selo, que é emi-
tido por uma entidade certificadora 
reconhecida por países islâmicos, 
atesta que determinada empresa 
segue os requisitos legais baseados 
na Shariah quando produz e comer-
cializa alimentos. 

Uma das especificações que a cer-
tificação exige é que durante o abate 
do animal, sua face esteja voltada 
para a Meca. Outros processos são 
igualmente importantes, como o fato 
de a faca estar bem afiada e não ser 
amolada em frente ao animal, ele 
não estar com sede no momento 
que antecede o abate, o corte ser 

As empresas superam os desafios 
da era digital para vender mais

As vendas online no Brasil dispararam no primeiro trimestre, segundo pesquisa realizada pela Neotrust 
com os dados de compras no e-commerce

contra 47% no mesmo pe-
ríodo de 2020. Da mesma 
forma, aqueles que pagaram 
pelo frete também sentiram 
a redução de 15,5% no valor 
pago pelas entregas. A pes-
quisa ainda apresentou a 
idade média do consumidor 
de 37 anos a 50 anos, sendo 
esses 33,9% do total de con-
sumidores digitais. Seguidos 
pelos consumidores de 26 a 
35 anos, com 33,1% do total. 
Os consumidores de até 25 
anos representam 19% das 
compras online, enquanto 
o público acima dos 51 é 
responsável por 14% das 
compras. 

Na contramão destes da-
dos, o setor de compras 
atinge hoje apenas 17,2% do 
total de pessoas com acesso 
à internet no país. “É por 
isso que as empresas preci-
sam estar preparadas para 
o crescimento exponencial 
das vendas online quando 
a internet tiver alcançado o 
número maior de usuários”, 
define Alessandra Lemos.

“Não basta apenas ter uma 
loja virtual, é preciso ter uma 
loja virtual que realmente 
traga resultados em vendas 
e, para isso, uma consulto-
ria especializada é funda-
mental!”, afirma. - Fonte e 
outras informações: (www.
sermidia.com.br).
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uma série de áreas em que 
já temos ofertas fortes, como 
anúncios, ferramentas de co-
munidade e mensagens, com 
áreas como lojas, mensagens 
corporativas e pagamentos”, 
disse.

A pesquisa realizada pela 
Neotrust, revela que foram 
realizadas 78,5 milhões de 
compras online nos três 
primeiros meses do ano, 
resultando em um fatura-
mento de R$ 35,2 bilhões 
para o e-commerce entre 
janeiro e março de 2021, 
ou seja, aumento de 72,2% 
na comparação com 2020. 
A região Sudeste foi a res-
ponsável pelo maior volume 
de compras no quarto tri-
mestre de 2020, com 63% 

do total de pedidos feitos 
online no país. 

“Isso demonstra que as em-
presas devem se capacitar 
para entregar seus produtos 
e serviços para todo o Brasil”, 
destaca Heber Fernandes. 
“Inclusive, estamos pros-
pectando clientes fora do 
Brasil, conseguindo alcançar 
de forma online o mesmo 
padrão de atendimento e 
conquistando resultados 
ainda mais significativos”, re-
vela. O aumento das vendas 
oportunizou também que 
as empresas realizassem as 
vendas com entrega gratuita. 

No primeiro trimestre, 
53% dos pedidos foram 
entregues sem que o con-
sumidor pagasse pelo frete, 

Empresa de alimentos se adequa às premissas 
islâmicas para exportar

importância de obter a certificação. 
“Somos certificados para atuar 

a partir dos preceitos islâmicos, o 
que nos fortalece como marca e 
também nos posiciona no comércio 
exterior. Temos atualmente mais de 
42 produtos no portfólio que aten-
dem às determinações do Shariah. 
Além disso, não só preservamos os 
ingredientes de qualquer contato ou 
contaminação cruzada com a carne 
suína, como também fazemos isso 
com o álcool, também proibido para 
os muçulmanos”.

O instituto Pew Research Center 
realizou mais de uma década de pes-
quisas globais sobre religião, e afirma 
que os islâmicos já representam mais 
de 1,8 bilhões de pessoas em todo o 
mundo. Outra estimativa é a de que 
essa seja a religião mais popular da 
Terra em até 40 anos, ultrapassando 
o cristianismo. 

O país com maior quantidade de 
muçulmanos no mundo é a Indonésia, 
com 90% da população islâmica, se-
guida por Paquistão, Turquia, Catar, 
Índia e Egito, entre outros localizados 
principalmente no Oriente Médio, 
norte da África e sul da Ásia. Fonte 
e outras informações: (www.vapza.
com.br).

no pescoço em um movimento de 
meia-lua, entre outros.

Os muçulmanos podem comer 
frutos do mar, algo que eles já 
consideram purificados, e outros 
tipos de carne, exceto suínos, pois 
são considerados impuros. Por esse 
motivo, a linha de produção da Vapza 
passa por processos de limpeza e 
análise constante, garantindo a 
não existência de contaminação 
cruzada com ingredientes de 
procedência suína. Enrico Milani, 
CEO da Vapza Alimentos, explica a 
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Modelo híbrido de trabalho: vantagens e desvantagens dessa opção
ra tecnológica, o ser humano 
é relacional, e 100% remoto, 
não parece ser a preferência 
das empresas e tampouco dos 
funcionários. 

O modelo híbrido deve 
prevalecer daqui por diante, 
e com ele temos algumas van-
tagens e desvantagens como: 

Vantagens:  
	 •	Flexibilidade - com dias 

em casa, os profissio-
nais conseguem otimizar 
compromissos pessoais 
e até mesmo o convívio 
familiar; 

	 •	Qualidade de vida - o 
ganho de tempo com 
deslocamento, por exem-
plo, pode ser dedicado a 
atividades físicas, de lazer 
e hobbies; 

	 •	Produtividade - apesar 
de alguns profissionais te-
rem dificuldade, a grande 

adequada para o home 
office. Detalhes como ruí-
dos, qualidade de internet 
e até mesmo o número 
de pessoas causando 
interrupções pode com-
prometer a performance 
e motivação; 

	 •	Comunicação - tema 
sensível e essencial para 
uma boa dinâmica de 
trabalho, a comunicação 
pode ficar comprometida 
sem o “olho no olho”. 
Para os profissionais que 
ocupam posições de lide-
rança, o desafio pode ser 
ainda maior; 

	 •	Cultura e inovação - 
tanto o fortalecimento da 
cultura como a inovação 
acabam fluindo nas dinâ-
micas de convivência. E 
a quebra de uma rotina 
consistente de contato 
entre os profissionais e 

áreas, pode impactar; 
	 •	Dificuldades na gestão 

de tempo - com alto 
volume de trabalho, as 
horas adicionais ao dia 
de home office podem 
ser destinadas a conti-
nuar trabalhando, e não 
o contrário. Além disso, 
temas pessoais também 
podem impactar a agenda 
profissional. 

Apesar das vantagens e 
desvantagens, dificilmente 
empresas que não aderirem 
ao modelo híbrido terão a 
mesma atratividade daquelas 
que o fizerem. Diante deste 
novo contexto, o ideal é que 
as vantagens sejam melhor 
exploradas, e as desvantagens 
fortemente trabalhadas. 

(*) - Empresária e headhunter, atua 
com Executive Search na THE 

Consulting. 

maioria acaba alternando 
entre dias com maior foco 
no home office, e dias de 
maior interação social no 
escritório; 

	 •	Redução de custos - as 
empresas têm condições 
de manter uma estrutura 
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menor, e, portanto, reduz 
custos fixos de maneira 
muito significativa; 

Desvantagens: 
	 •	Falta de estrutura - 

alguns profissionais não 
dispõem de uma estrutura 



5www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 14 de maio de 2021

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004183-34.2020.8.26.0189 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Fernandópolis, Estado de SP, Dr(a). Heitor Katsumi Miura, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Renato Lopes, Brasileiro, CPF 425.497.601-15, com endereço à Rua 
Onze, 445, Vila Furnas, CEP 38230-000, Fronteira - MG, que lhe foi proposta uma ação de Cumpri 
mento de sentença por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando 
em síntese: Cumprimento de Sentença ref. Ação Monitória. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Fernandópolis, aos 05 de maio de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1006269-84.2018.8.26.0009. A MM. Juíza de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dra. Cristiane Sampaio Alves 
Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Josepha Gonzalez Matzner, CPF 358.956.278-
11, que lhe foi proposta uma ação de Alienação Judicial de Bens por parte de Mercedes Gonzales 
Mendes e outros, visando a avaliação e venda do imóvel sito à Rua Ituverava, 530 antes nº 122, 
Quinta das Paineiras, matriculado sob nº 60.273 no 6º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da Lei. Nada mais. 

 
Edital de Citação Prazo de 01 Mês. Processo Nº 1019653-92.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Fábio Henrique 
Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Aline Gomes Ferreira, Brasileira, Solteira, 
Desempregada, CPF 335.228.868-28, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Jn Fomento Mercantil Ltda Epp., objetivando receber a quantia de R$ 
18.280,37 (Out/2019), relativa aos cheques descritos na inicial devolvidos e não pagos pela 
executada, conforme documentos anexos aos autos. Estando a executada em lugar ignorado, foi 
deferida a citação por edital para que, no prazo de 03 dias, pague a dívida reclamada, atualizada até 
a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios do(a) exequente arbitrados em 
10% sobre o valor atualizado do débito. Efetuado o pagamento, os honorários serão reduzidos pela 
metade (art.827, § 1º, CPC.); ou, em 15 dias, embargue a execução reconhecendo o crédito do(a) 
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas, 
honorários de advogado, e requerer o pagamento do débito em até 06 parcelas mensais, corrigidas 
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% ao mês (art. 916, CPC.), a 
fluírem após o prazo supra, sob pena de revelia, caso em que será nomeado curador especial, 
prosseguindo o feito até satisfação da dívida. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de abril de 2021. 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000758-20.2021.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Regional IX-Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Claudia Ribeiro, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Edward Correa da Silva, RG 01.377.954, CPF 334.201.908-59, que 
por este Juízo, tramita de uma ação em fase de Cumprimento de sentença, movida por Momentum 
Empreendimentos Imobiliários LTDA., alegando em síntese que foi deferida a sua INTIMAÇÃO por 
edital para que efetue o pagamento do valor de R$39.617,51 (fevereiro/2021), que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. Encontrando-se o executado em lugar 
incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 39.617,51 (fevereiro/2021), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intima 
ção, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 10/05/2021.  
 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1002315-69.2019.8.26.0405. Juiz de Direito da 
5ªVC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a) Rafael Meira Hamatsu Ribeiro, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Dayane Medeiros Yang, Brasileira, RG 44.212.530-6, CPF 345.093.438-41, com 
endereço desconhecido, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Hospital São Camilo Ipiranga, alegando em síntese: A requerida usou os serviços da requerente nas 
datas 14/01/2017, 16/01/2017 e 23/07/2017, gerando as despesas de 1595,85, R$ 22.123,86, R$ 
1.344,49 e R$ 322,00, porém a ré não honrou com o pagamento. Valor da ação: R$ 26.759,44 . 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 27/04/2021.  

 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1014282-67.2016.8.26.0001. O Dr. Adevanir Carlos Moreira 
da Silveira, Juiz de Direito da 4ºVC do Foro Regional de Santana S/P. Faz Saber a Emerson 
Fernandes da Silva, brasileiro, CPF/ME Nº 360.778.388-88, que Hospital São Camilo Santana - 
Sociedade Beneficente São Camilo, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.989,60, 
referente  às  despesas hospitalares.   Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, pague o débito ou Embarque a ação, 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 08 de Fevereiro de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012405-63. 2014. 8.26. 0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). José Carlos de França Carvalho 
Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Espólio de Orlando Cavichiolli, portadora do CPF N° 
940.637.888-49 e Daniela Cavichiolli, CPF Nº 298.531.048-22 que lhes foi proposta ação procedi 
mento Comum, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o recebimento da 
quantia de R$ 111.276,01 referente à prestação de serviços médico hospitalares. Considerando que 
a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para 
os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o prazo de 15 dias para pagar a 
quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP aos 06/05/2021  

ECTX Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/MF nº 77.769.388/0001-14 - NIRE nº 35.203.933.868

Retificação 
Na publicação da 41ª Alteração do Contrato Social publicada na edição do dia 16/04/2021, 
nesse jornal, houve incorreção. Onde se lê: a sócia Eucatex S/A Indústria e Comércio, re-
duzirá a sua participação societária na empresa no montante de R$ 101.839.555,75, para R$ 
48.820.837,17. Leia-se: a sócia Eucatex S/A Indústria e Comércio, reduzirá a sua partici-
pação societária na empresa no montante de R$ 101.839.555,75, para R$ 53.018.718,00. 

YP Real Estate Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ nº 11.653.262/0001-71 - NIRE 35.300.566.289

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/04/2021
Data, Hora e Local: 28/04/2021, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 
4° andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04543-0007. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada. 
Mesa de Trabalho: Presidente: Sr.Valter Rabotzke Junior; Secretário: Sr. Abrão Muszkat. Ordem do dia e 
Deliberações aprovadas por unanimidade: (i) nos termos do artigo 173 da Lei das S.A., a redução do capital 
social da Companhia de R$ 28.570.150,69 para R$17.318.033,69, redução esta no valor de R$11.252.117,00, 
mediante o cancelamento de 2.597.600 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A referida redução 
de capital da Companhia está sendo realizada parte (a) para absorção de prejuízos acumulados, no total de R$ 
9.252.117,00 e (b) para restituição aos Acionistas, no total de R$ 2.000.000,00, de forma proporcional às ações 
canceladas de cada Acionista. (ii) em decorrência da redução do capital social constante no item “i” acima, os 
Acionistas aprovam a alteração na redação da Cláusula 5ª do Estatuto Social da Companhia, que passa a vi-
gorar com a seguinte e nova redação: Cláusula 5ª. O capital social da Companhia é R$17.318.033,69 divididos 
em 3.305.410 ações ordinárias, totalmente subscritas e integralizadas, todas nominativas e sem valor nominal 
e 692.532 ações preferencias da classe A, nominativas, sem valor nominal, sem direito a voto com as carac-
terísticas previstas no §3°. §3°. As ações preferenciais da classe A, nominativas, sem valor nominal, possuem 
as seguintes características: (i) ausência de direito a voto; (ii) conversibilidade em ações ordinárias; (iii) direito 
ao recebimento, para todas as ações preferenciais da classe A, de um dividendo anual fixo e correspondente a 
R$10,95248648 por ação preferencial da classe A, observado o disposto no Acordo de Acionistas arquivado na 
sede da Companhia e que as ações preferenciais da classe A farão jus à participação nos lucros remanescentes 
distribuídos pela Companhia, na mesma proporção dos lucros destinados às ações ordinárias. As ações preferen-
ciais farão jus a dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados a partir da data de sua 
subscrição”. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a Ata, aprovada. SP, 28/04/2021. Assinaturas: Mesa: Valter 
Rabotzke Junior - Presidente; Abrão Muszkat - Secretário; Acionistas presentes: Paladin Realty YI Homes 
Investors (Brazil), LP, representada por seu representante legal, Valter Rabotzke Junior e You Inc Incorpora-
dora e Participações S.A., representada por seus por seus diretores Abrão Muszkat e David Leon Rubinsohn. 

Cláudia Oliveira (*)
 

Mais uma vez, entre 
tantas adversida-
des, as exportações 

brasileiras, considerando, 
principalmente, o agro-
negócio, demonstraram 
números positivos, con-
trapondo à instabilidade 
econômica do país. 

Hoje, se olharmos para 
2021, a expectativa é de que 
o segmento continue a con-
quistar novos resultados 
significativos. Os desafios 
continuarão numerosos, 
afinal, o controle da pan-
demia está em estágios 
iniciais. Mesmo assim, os 
produtores rurais perma-
necem potencializando 
seus colhimentos. E aquele 
velho reconhecimento his-
tórico sobre o agronegócio 
ser um motor econômico 
brasileiro tem se compro-
vado na prática. Com a 
demanda pelos produtos 
crescendo, a expectativa 
é de que o Comércio Ex-
terior brasileiro assuma um 

A expectativa é de que o Comércio Exterior brasileiro assuma 
um protagonismo ainda maior.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Andrea Carvalho (*)

Não é à toa que a Globo resolveu batizar a edição 
deste ano do BBB de “O Big dos Bigs”

O programa foi líder de audiência da emissora, ex-
trapolou todos as expectativas e quebrou todos os 
recordes, se tornando uma plataforma completa 

de entretenimento, relacionamento com consumidor e 
marcas. Seja sob a perspectiva de marketing, patrocínio, 
ativação, engajamento, visibilidade, receita ou qualquer 
outro indicador ou ponto de vista, neste momento nada 
supera os números do BBB 21.

Patrocínio foi um foco importante para a estratégia do 
reality em 2021, fazendo com que a emissora apostasse alto 
neste segmento. Acreditando na entrega e no conteúdo 
do BBB21, os valores das cotas de patrocínio do programa 
foram revisados para a edição de 2021. O custo da mais 
alta cota de patrocínio do programa passou de R$ 46M 
em 2020, para R$ 78M em 2021, que além da “Cota Big”, 
eram oferecidas ainda outras duas, “Cota Anjo” e “Cota 
Especial” ao custo de R$ 59M e R$ 18M respectivamente. 
A venda das cotas de patrocínio foi um sucesso, resultando 
em aproximadamente R$ 530M, segundo Marina Filippe 
– Revista Exame.

Ao final do programa, as marcas patrocinadoras não 
podiam estar mais felizes. Todas as oportunidades foram 
aproveitadas através da criação de ações e ativações de-
senvolvidas com criatividade, qualidade e eficiência. Foram 

196 ações de conteúdo, 537 ações digitais de todos os tipos 
e formatos elaboradas sempre com o objetivo de garantir 
engajamento, interação e visibilidade às marcas envolvidas.

Não há que se falar em patrocínio sem se falar em engaja-
mento. Considerando apenas os números de engajamento 
relacionados diretamente com as marcas patrocinadoras, os 
resultados são superlativos. Vendas de produtos triplicaram 
enquanto ativações, promoções e QR codes eram exibidos 
no programa. Resultado; produtos esgotados e números de 
busca em redes sociais cada vez maiores. Seria impossível 
fazer aqui um estudo sobre todas as marcas envolvidas, 
mas podemos usar algumas delas para nos ajudar a men-
surar o que foi o engajamento do público com as marcas 
patrocinadoras do BBB21. 

Patrocinadora de uma das provas do líder, o modelo de 
telefone celular da Samsung (com custo aproximado de R$ 
9.000,00) que a participante favorita do publico do reality 
escolheu para usar durante o desafio, estava esgotado nas 
lojas no dia seguinte. Estreante como patrocinador do 
BBB, o McDonald’s também comemora. Em um domingo, 
dia 13 de março a marca patrocinou uma festa do pijama 
que proporcionou resultados jamais vistos e números estra-
tosféricos. Durante a ação, a marca teve 50M de menções 
nas redes sociais. Outros feitos inéditos ainda resultados 
da festa, seis das principais posições no Twitter neste dia 
se referiam ao universo da marca, o aumento de buscas 
no Google foi de 1000%. Para completar, a marca teve 

um aumento de vendas de 80% comparado ao domingo 
da semana anterior, segundo a Revista Exame. A Avon, 
também estreante no reality, não fez por menos, foi uma 
das compradoras da cota Big além de Americanas e Pic 
Pay. Ao final do programa a Avon comemora os números 
e indicadores obtidos através de sua participação no 
reality. Segundo Danielle Bibas, VP Global de Marketing 
da Avon, “com o resultado da 12ª semana de BBB (3º 
mês) triplicamos o faturamento do nosso e-commerce”. 
Como resultado de sua estratégia de marketing a Avon 
conquistou a liderança do share of voice, sendo a marca 
mais comentada quando o assunto é BBB, entre muitos 
outros números e resultados, obtidos pela marca ao longo 
dos 100 dias de programa.

São recordes em cima de recordes em todos os quesitos 
e a emissora e os patrocinadores do programa não podiam 
estar mais satisfeitos com a sua “Big aposta”. 

O Big do Bigs foi um sucesso completo e com certeza 
já está fazendo história na indústria do entretenimento 
brasileiro. A edição de 2021 elevou e muito a barra em 
relação a patrocínio e engajamento no programa. Aguar-
demos o que já está sendo planejado para 2022.

(*) - é advogada com Pós Graduação em Direito Empresarial e mestrado 
internacional em Entertainment Business concluído na Full Sail University 

na Florida. Com mais de 20 anos atuando na indústria de entretenimento 
Andrea tem perfil multidisciplinar tendo experiência diferenciada nas 

áreas negócios, planejamento estratégico, patrocínio, marketing e 
relacionamento com clientes.

O BBB 21 – UM CASE DE 
PATROCÍNIO & ENGAJAMENTO

Chegou a hora do Brasil mostrar seu poder de exportação!
As consequências da Covid-19 refletiram em uma grande crise econômica ao redor do mundo. No Brasil, esse cenário não foi diferente e o ano de 2020 
exigiu uma resposta imediata de setores importantes do campo econômico nacional

de se erradicar o quadro 
de contaminação entre 
as nações. Certamente, o 
momento é propício para 
que o agronegócio con-
tinue a elevar o patamar 
produtivo e econômico do 
Brasil.

Devemos enxergar o Co-
mércio Exterior além de 
uma alternativa de conten-
ção à economia brasileira, 
mas uma possibilidade 
genuína de atingirmos um 
estágio elevado enquanto 
a principal economia da 
América do Sul. Como des-
tacado no título: chegou a 
hora do Brasil mostrar seu 
poder de exportação! E 
nós, certamente, seremos 
os maiores beneficiados. 
Para tanto, o investimen-
to em tecnologia deverá 
permanecer, bem como 
a transformação digital e 
cultural das empresas, não 
somente do agronegócio, 
mas de todos os segmentos.

(*) - É COO da eCOMEX – NSI, com 
MBA em Marketing pela Fundação 

Getúlio Vargas e MIT em Gestão de 
Tecnologia da Informação pela FIAP.

protagonismo ainda maior.
	 •	Dinamismo do setor 

incentiva crescimen-
to - Cada vez mais 
aprimoradas e atingin-
do níveis de eficiência 
operacional com alta 
competitividade, as 
linhas produtivas do 
agronegócio mostram-
se preparadas para 
acompanhar um dina-
mismo indispensável 
do Comércio Exterior. 
Dentro do contexto de 
transformação digital e 
utilização de ferramen-
tas que possibilitam 
aprimoramentos robus-
tos nas operações in-
ternas, o futuro parece 
ainda mais promissor, 
especialmente no que 
tange à superação de 
um período atípico para 
a economia global.

  Não é segredo que 
empresas agrícolas e 
pecuárias têm alavan-
cado boa parte das ex-
portações brasileiras. A 
safra nacional de grãos 

costuma bater recordes 
constantes com o pas-
sar dos anos, a pecuária 
consolida um papel de 
sucesso no mercado 
internacional, além de 
outras vertentes que 
agregam um valor im-
portante às atividades 
de exportação.

  Os resultados são 
surpreendentes e são 
originados por uma 
série de fatores, des-
de a modernização de 
métodos de produção 
ao fenômeno recente 

de expansão agrária. 
Fato é que 2021 será 
um ano marcante para 
a agricultura do Brasil. 
Se o setor surpreendeu 
ao se organizar e conti-
nuar impulsionando os 
resultados em meio à 
chegada da pandemia 
de Coronavírus, agora, 
as organizações terão 
mais clareza para lide-
rar uma parcela decisi-
va do Comex, confor-
me o enfrentamento 
do quadro do vírus e 
a própria aplicação da 

vacinação em massa.
	 •	Novos recordes e o 

futuro do Comércio 
Exterior - Todo esse 
prestígio é refletido em 
números animadores 
para 2021.  Segundo 
uma projeção realizada 
pela MB Agro, as expor-
tações do agronegócio 
devem atingir um novo 
recorde e superar a 
barreira dos US$ 100 
bilhões pela segunda 
vez na história.  A em-
presa responsável pelo 
levantamento destaca 
fatores influentes e 
que fundamentam tal 
projeção, entre eles, um 
salto considerável na 
produção e a elevação 
do preço de commodi-
ties.

 
A grande safra brasileira 

respondeu bem ao choque 
inesperado da Covid-19. 
A tendência é de que a 
demanda mundial por 
alimentos continue aque-
cida, dada a dificuldade 
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 14 de maio de 20216

Erick Melo (*)         

O varejo online é uma indústria que, por características próprias, 
está em constante mudança. Todos os anos surgem várias 
tendências que podem ajudar no crescimento do mercado, e o 

relatório mostra que os próximos anos não serão diferentes. Frente a 
esse cenário, Erick Melo (*) aponta as principais tendências desse setor 
e para o que as empresas devem estar atentas: 

1O Voice Commerce aumentará - Segundo dados do CENP - 
Conselho Executivo das Normas-Padrão, o investimento em publicidade 
no Brasil chegou a R$ 5,7 bilhões nos primeiros seis meses do ano pas-
sado, e os investimentos em áudio registraram crescimento, alcançando 
R$2,78 milhões. As pessoas confiam cada vez mais em dispositivos de 
assistente de voz como o Amazon Echo, com Alexa, e o Google Home, 
com Google Assistant. Os consumidores estão utilizando essa tecnologia 
para realizar desde tarefas simples do dia a dia, como despertador, até 
comprar produtos online. 

Segundo pesquisa da Loup Ventures, 75% dos lares dos EUA terão 
alto-falantes inteligentes até 2025 e as vendas do comércio de voz de-
vem chegar a US$ 40 bilhões em 2022. Esses são indicadores de uma 
tendência cada vez mais forte, que inclui também o mercado brasileiro. 
Portanto, é fundamental otimizar o conteúdo do e-commerce também 
para a busca por voz. 

2Omnichannel se tornará padrão - Segundo dados da HBR 
(Harvard Business Review), 73% dos entrevistados usam vários canais 
da mesma empresa durante a jornada de compra. Hoje, com o aumento 
do número de pontos de contato com o cliente, o omnichannel já é uma 
realidade bem consolidada. Oferecer uma experiência multicanal contínua 
é a chave para fidelizar clientes e aumentar a recorrência de compra. 

Mas para isso é necessário otimizar o site para dispositivos móveis, 
personalizar a experiência do cliente em todas as etapas da jornada de 
compra, com o uso de ferramentas adequadas, além de oferecer opções 
diferentes para entrega e retirada do produto. 

3Inteligência Artificial (IA) e Realidade Aumentada (RA) irão 
melhorar a experiência do usuário - Um estudo da Juniper Research 
indica que os gastos dos varejistas em todo o mundo em Inteligência 
Artificial serão em torno de US$ 7,3 bilhões e cerca de 120 mil lojas 
usarão tecnologias de Realidade Aumentada para oferecer aos clientes 
uma rica experiência de compra até 2022. Isso porque ao contrário 
das lojas físicas, os compradores online não podem experimentar ou 
inspecionar fisicamente o produto que pretendem comprar.

A receita estimada até 2022, para o comércio eletrônico em todo o mundo deverá ser de US$ 6,54 trilhões, comparado aos US$ 3,53 
trilhões registrados em 2019, segundo o relatório Retail e-commerce Sales Worldwide from 2014 to 2024. Esse crescimento 

deve-se, principalmente, ao efeito da pandemia, que fez com que mais varejistas migrassem para o online 
e novos empreendedores iniciassem seus negócios no universo digital. 

Foto de Bo Zhong no Pexels

nenhuma transação reversa, além da conveniência e praticidade para 
consumidores. 

5Logística e entrega Expressa - O aumento do consumo online 
impulsionado especialmente pela pandemia global colocou em xeque 
algo novo na tecnologia ligada ao consumo e que precisa ser devida-
mente destacado: a integração dos canais de vendas e a atualização de 
plataformas de tecnologia, tendo como premissa essencial a usabilidade 
e adequação das demandas do cliente final. 

E como consequência disso, todas as pontas da operação de logística 
precisaram ser revistas. A tendência observada é que, a partir de agora, 
os consumidores exigem cada vez mais a entrega expressa, produtos 
disponíveis e agilidade no atendimento. Portanto, se esse gargalo do 
processo de entrega não for bem resolvido, a operação como um todo 
pode ficar comprometida. 

6O Mobile Commerce dominará o comércio eletrônico - Até 
o final de 2021, espera-se que os dispositivos móveis façam quase 73% 
do total das vendas de comércio eletrônico em todo mundo, segundo 
levantamento da Statista. Além disso, 30% dos compradores online ten-
dem a abandonar seus carrinhos no meio das compras, se descobrirem 
que seu site não é compatível com dispositivos móveis. 

Esse já é um indicador importante para os e-commerces, é preciso 
que se concentrem em oferecer a melhor experiência para o cliente 
nesse ambiente, fazendo com que os sites sejam responsivos. O aumento 
da confiança dos consumidores nas compras online é proporcional ao 
aumento das transações realizadas em smartphones. 

7Práticas de sustentabilidade irão influenciar as vendas 
- O ‘consumo verde’ está crescendo rapidamente e a tendência é que 
clientes procurem produtos que tenham a preocupação com o meio 
ambiente em seus processos produtivos ou que envolvam reciclagem, 
por exemplo. Uma publicação da Harvard Business Review revelou que 
65% dos consumidores nos EUA apontam que querem comprar produtos 
de marcas que tenham fins específicos para a defesa da sustentabilidade. 

O foco no ‘consumismo verde’ é um indicador claro de que as em-
presas de comércio eletrônico que priorizam práticas ecológicas irão 
dominar o mercado global nos próximos anos. As principais marcas já 
começaram a planejar a implementação de práticas mais sustentáveis 
em seus negócios. Um exemplo disso é o da Amazon , líder mundial de 
comércio eletrônico, que se comprometeu a zerar suas emissões de 
carbono até 2040. 

8Visual Commerce (comércio visual) irá crescer exponen-
cialmente - O Visual Commerce é o uso de imagens não apenas nas 
páginas dos produtos, mas também em toda a loja para atrair os usuários 
e aumentar a taxa de conversão. Essa tendência será impulsionada 
principalmente pelo consumidor, que estará mais exigente quanto à 
experiência de compra (CX). 

Grandes varejistas já estão usando essa estratégia para influenciar 
clientes a comprar. 

Eles trabalham com imagens de alta resolução na home dos seus sites, 
juntamente com atalhos para comprar o produto diretamente. Uma boa 
solução para investir no Visual Commerce é apostar em uma ferramenta 
de busca visual, que permitirá que os clientes procurem produtos por 
meio das imagens. Nesse ponto, o desenvolvimento do UX ganhará 
holofote especial, por ser o responsável pela experiência do usuário em 
plataformas, aplicativos, sites e softwares. 

As empresas de e-commerce que quiserem dominar o mercado devem 
se preparar para adotar as últimas tendências o mais rápido possível. 
Em 2021, o comércio de voz, compras omnichannel, IA e RA devem 
ser as predominantes. Mais e mais empresas começarão a aceitar pa-
gamentos criptográficos para atrair mais clientes a escolher sua marca. 
A precificação dinâmica também continuará sendo uma forma eficaz 
de atrair compradores.

(*) - É CCO da Webjump (www.webjump.com.br). 

 
A realidade aumentada ajuda a eliminar esse obstáculo, permitindo 

que os clientes vejam como um determinado produto ficará num am-
biente, antes mesmo de comprá-lo. Já a inteligência artificial atua como 
um associado na loja online, oferecendo orientação e recomendações 
personalizadas aos clientes, ajudando no incremento das taxas conversão. 

4Diversificação das formas de pagamento - As opções de 
pagamento são um dos principais motivos pelos quais os clientes esco-
lhem realizar uma compra no meio online. Além de cartões de diversas 
bandeiras, tickets e boletos, haverá um crescimento de transações re-
alizadas via PIX e criptomoedas, especialmente bitcoin, pois oferecem 
muitos benefícios para os lojistas, como taxas de transação baixas e 
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Regime tributário e incentivos 
ajudarão a destravar o 

potencial de IoT no Brasil

Segundo relatório da 
consultoria de análise 
de dados GlobalData, 
o mercado de Internet 
das Coisas (IoT) deve 
movimentar mais de 
30 bilhões de dólares 
na América Latina até 
2023, sendo o Brasil o 
principal mercado na 
região 

Esta consultoria apon-
ta que o segmento 
brasileiro de IoT tem 

crescido a uma taxa anual de 
20% e este avanço de dois 
dígitos deve ser mantido nos 
próximos anos. De acordo 
com outro levantamento, 
desta vez o IoT Snapshot da 
Logicalis, 35% das empresas 
no Brasil já contam com 
algum uso da tecnologia e o 
mercado brasileiro responde 
por 19% de todos os projetos 
de Internet das Coisas em 
produção na América Latina. 

Será que esses percentuais 
podem crescer acelerada-
mente nos próximos anos, 
mesmo com a pandemia? 
Quem me conhece, sabe o 
quanto confio no potencial 
dos projetos de IoT e de 
como este ecossistema ino-
vador exige e impulsiona o 
uso de outras tecnologias 
disruptivas, como o Big 
Data, Inteligência Artificial 
e Cloud Computing, alavan-
cando a inovação nacional, 
a competitividade, a geração 
de empregos e o desenvolvi-
mento socioeconômico. 

Nos últimos anos, dediquei 
tempo e conhecimento como 
representante da ABES - 
Associação Brasileira das 
Empresas de Software no 
conselho consultivo da ela-
boração do Plano Nacional 
de IoT (IoT.br), uma inicia-
tiva do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, do Ministério 
da Economia e do BNDES. 
Também estou participando 
das deliberações nas câma-
ras setoriais criadas pelo 
governo federal para ajudar 
na transformação das ações 
do plano IoT.br em realidade 
nas verticais priorizadas - 
Agronegócio, Cidades Inte-
ligentes, Indústria e Saúde 
- cujas atividades online 
recomeçaram em 2021. 

Durante todo esse perí-
odo de discussões nestes 
fóruns e fora dele, o aspecto 

tributário sempre foi citado 
como um fator problemáti-
co, onerando os projetos de 
IoT. Muitas vozes, inclusive 
a minha, solicitavam a re-
dução da carga tributária e 
a criação de um regime de 
impostos mais favorável à 
expansão do uso da IoT no 
Brasil. Por isso, chegamos 
em 2021, com avanços a 
comemorar. 

Para começar, é impor-
tante lembrar que a Anatel 
publicou a Resolução nº 
735/2020, por meio da qual 
enquadrou os dispositivos de 
IoT como Serviços de Valor 
Adicionado (SVA). Como 
SVA, a Internet das Coisas 
está sujeita ao Imposto So-
bre Serviços (ISS), no qual 
a alíquota máxima prevista 
na Constituição Federal é 
de 5% - muito menor que a 
cobrada na transmissão de 
dados de internet comum 
como, até então, a trans-
missão de dados em IoT era 
tratada. 

É preciso destacar ain-
da a sanção do projeto de 
autoria do deputado Vitor 
Lippi (PSDB/SP), que se 
tornou a Lei nº 14.108/2020 
e entrou em vigor no dia 1° 
de janeiro de 2021. Com a 
nova legislação, as alíquo-
tas do Fundo de Fiscaliza-
ção das Telecomunicações 
(Fistel), da Contribuição 
para o Desenvolvimento da 
Indústria Cinematográfica 
Nacional (Condecine) e da 
Contribuição para Fomento 
da Radiodifusão Pública 
(CFRP) foram zeradas por 
cinco anos para dispositivos 
de IoT. Este incentivo fiscal 
também deverá ajudar a 
impulsionar da Internet das 
Coisas no mercado nacional. 

Assim, as definições que 
aguardávamos desde a apre-
sentação do IoT.Br, ao final 
de 2017, nos oferecem um 
regime tributário e incenti-
vos fiscais que deverão des-
travar o potencial de IoT no 
Brasil e esperamos que em 
um ritmo mais acelerado nas 
verticais priorizadas, geran-
do empregos e incentivando 
a retomada econômica tão 
esperada frente aos impac-
tos negativos da pandemia. 

Reafirmo, o horizonte em 
IoT é promissor e estamos 
acelerando nesta rota. 

(*) - É Conselheiro da ABES 
(Associação Brasileira das Empresas 

de Software) e CEO das empresas 
Sawluz IT e Taggen Soluções IoT. 

Werter Padilha (*)

www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 14 de maio de 2021 7

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

O ambiente online introduz novas obrigações legais, e o 
consumidor é sempre o principal destinatário destes regramentos.

O e-commerce foi ampla-
mente impulsionado pela 
pandemia. Índices como o 
MCC-ENET, desenvolvido 
pelo Comitê de Métricas da 
Câmara Brasileira da Eco-
nomia Digital, identificaram 
um crescimento de 73,88% 
no volume de operações 
somente no ano de 2020 e 
um faturamento quase 84% 
maior que no ano de 2019. 
É uma tendência que não irá 
recuar, mesmo após o retor-
no das atividades normais.

Embora o mundo virtual 
possua regras próprias, 
o comerciante deve es-
tar ciente que o ambiente 
virtual não afasta e nem 
autoriza desconsiderar as 
determinações do Código 
de Defesa do Consumidor. 
O ambiente online introduz 
novas obrigações legais, e 
o consumidor é sempre o 
principal destinatário destes 
regramentos. Para ajudar os 
comerciantes, o escritório 
Costa Marfori Advogados 
listou algumas normas que 
devem ser seguidas para 
evitar problemas legais. 
 1) Lei do E-commerce 

- Traz como prioridade 
o princípio da informa-
ção e transparência, 
exigindo que o forne-
cedor apresente um 
sumário do contrato 

O órgão antitruste da Itália aplicou ontem (13) uma multa 
de pouco mais de 102 milhões de euros contra a Alphabet, 
o Google LLC e o Google Itália por violação do artigo 102 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 
Segundo a entidade, por meio do sistema Android e a loja 
de aplicativos Google Play, o Google detém uma “posição 
dominante” que permite controlar o acesso dos desenvol-
vedores de apps aos usuários finais.

Ainda conforme a nota, cerca de três quartos dos smart-
phones usados na Itália usam o sistema e, por ter uma 
operação de “absoluta relevância” em todo o mundo, a 
empresa possui uma “força financeira elevadíssima”. O 
caso refere-se, especificamente, a um problema do app 
JuicePass com o Android Auto, uma função específica do 
sistema que permite a utilização do aplicativo enquanto o 
usuário está dirigindo.

O serviço tem uma operação semelhante ao do Google e, 
conforme a decisão, a gigante de tecnologia impediu que o 
app da Enel X Italia ficasse disponível plenamente para os 
usuários - principalmente, no que tange à busca por postos 
de recarga para carros elétricos da empresa. “De tal maneira, 
o Google favoreceu o próprio app Google Maps, que pode ser 
usado no Android Auto e permite serviços com função de 
carregamento de veículos elétricos, atualmente limitados à 
busca de estações de carregamento e navegação, mas que, 
no futuro, podem incluir outros recursos, como reservas e 
pagamento”, diz o documento.

A exclusão do app da Enel X do Android Auto já dura 
mais de dois anos e, conforme o antitruste, a manuten-
ção dessa situação pode comprometer definitivamente a 
possibilidade da empresa italiana de “construir uma base 

Um porta-voz do Google informou que a empresa está 
“respeitosamente em desacordo” com a decisão.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ALAN SOUSA VIANA, profissão: gerente de posto, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/12/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Jonas Paes Viana e de Gicelia Santana Sousa Viana. A preten-
dente: KALINE BRUNA FRANÇA DA SILVA, profissão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: São José do Belmonte, PE, data-nascimento: 25/09/1996, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Rosilene de França Silva.

O pretendente: RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jaguararibe, CE, data-nascimento: 01/09/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio de Lima e de Maria Soli-
dade Rodrigues de Lima. A pretendente: LUCIENE LOURENÇO GOMES, profissão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Quixeramobim, CE, data-nascimento: 
02/04/1972, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Lourenço Go-
mes e de Maria Aparecida Gomes.
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

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: RODRIGO GOMES BELAS LIMA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (30/03/1988), estado civil solteiro, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Evilasio Belas Lima 
Filho e de Maria Cristina Gomes Lima. A pretendente: PALOMA NOBRE DE SOUSA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Osasco - SP, no dia (07/03/1994), estado civil solteira, 
profissão vendedora, residente e domiciliada em Cotia - SP, filha de Sebastião Santino 
de Sousa e de Maria de Fatima Nobre de Sa Sousa. Obs.: Bem como cópia enviada a 
Unidade de Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.

E-commerce deve seguir as regras 
do Código de Defesa do Consumidor
Embora o mundo virtual possua regras próprias, o comerciante deve estar ciente que o ambiente virtual 
não afasta e nem autoriza desconsiderar as determinações do Código de Defesa do Consumidor
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 4) Lei Geral de Pro-
teção de Dados - 
Sendo de todas da 
lista, a Lei mais nova, 
a LGPD passa a exigir 
um cuidado maior e um 
processo mais rigoroso 
de segurança das in-
formações. Qualquer 
compartilhamento de 
dados não autoriza-
do pelo consumidor 
poderá implicar em 
severas penalidades ao 
fornecedor.

O que não se pode es-
quecer é que todas esses 
normativos não invalidam o 
Código de Defesa do Consu-
midor. Este continua válido, 
vigente e eficiente, também 
no ambiente online. 

Sendo assim, as determi-
nações quanto aos produtos 
com defeito ou vício, os pra-
zos de prescrição, a neces-
sidade da clareza na oferta 
e seu efeito vinculativo, a 
vedação a práticas abusivas, 
as cláusulas contratuais 
abusivas, entre muitos ou-
tros dispositivos do CDC 
são totalmente aplicados ao 
comércio eletrônico.

Fonte e mais informações: 
(www.costamarfori.com.
br).

antes da contratação, 
com as informações 
necessárias ao exercí-
cio do direito de esco-
lha do consumidor. 

  Essa mesma lei exige 
também, ferramentas 
eficazes ao consumidor 
para identificação e 
correção imediata de 
erros ocorridos nas 
etapas anteriores à 
finalização da contra-
tação e possibilidade 
de confirmar imediata-
mente o recebimento 
da aceitação da oferta. 
Por fim, disponibili-
zação do contrato ao 
consumidor em meio 
que permita sua con-
servação e reprodução, 
imediatamente após 
a contratação, entre 

outros dispositivos.
 2) Lei da Transparên-

cia - Exige a informa-
ção ao cliente do valor 
aproximado corres-
pondente à totalidade 
dos tributos federais, 
estaduais e munici-
pais, cuja incidência 
influi na formação dos 
respectivos preços de 
venda.

 3) Marco Civil da In-
ternet - Muito impor-
tante, disciplina o uso 
da internet no Brasil e 
tem como fundamento 
o respeito à liberdade 
de expressão. Nele, 
são indicados os di-
reitos e deveres dos 
operadores de dados, 
destacando-se as res-
ponsabilidades tam-

Itália multa Google em mais de 100 milhões de euros

sólida de usuários” em uma fase de crescimento da venda 
dos carros elétricos. Além disso, reduz significativamente a 
“possibilidade de escolha dos consumidores e um obstáculo 
ao progresso tecnológico”. Um porta-voz do Google infor-
mou que a empresa está “respeitosamente em desacordo 
com a decisão da AGCM [antitruste]” e que examinará “a 
documentação e avaliará os próximos passos”.

“A prioridade número um do Android Auto é garantir que 
os apps possam ser usados de maneira segura. Por isso, te-
mos diretrizes restritivas sobre os tipos de apps suportados, 
com base em padrões regulamentares do setor e de testes 
sobre a distração ao volante. As aplicações compatíveis 
com o Audroid Auto somam milhares, e o nosso objetivo é 
permitir que ainda mais desenvolvedores possam tornar seus 
aplicativos disponíveis com o tempo”, acrescentou (ANSA).
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