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Aquele orgulho de ser proprietário de um carro novo, algo intrín-
seco na cultura brasileira, começa a dar sinais de ruptura, de coisa 
do passado. Essa quebra de paradigma tem se intensificado com o 
modelo  de veículos por assinatura que começa a ser capitaneado 
pelas montadoras. Trata-se de uma prática que acaba competindo 
com seus grandes clientes - as locadoras de veículos - e, inclusive, 
com suas próprias redes de concessionárias.  

O fim das concessionárias de veículos 
como conhecemos hoje

O Brasil gera, aproximadamente, 80 milhões de toneladas de lixo por 
ano, sendo que, desse volume, apenas 4% tem sido reciclado. Dados de 
2020 da Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais) mostram que foram desperdiçados 12 milhões de 
toneladas de produtos recicláveis no ano, deixadas em locais inapropriados. 
Desse total, 1 milhão de toneladas de vidro foram destinadas de forma 
incorreta e não puderam ser recuperadas. O vidro, se descartado no meio 
ambiente, pode levar até um milhão de anos para se decompor.   

Reciclagem de vidro traz vários benefícios 
mas precisa ser tratada em cadeia  

A edição de 2020 do "Relatório das Nações - Estudo global" da ACFE 
(Association of Certified Fraud Examiners / Associação de Examinadores 
Certificados de Fraudes), dos Estados Unidos, reportou 2.504 ocorrências, 
em 125 países, significando perdas de US$ 3,6 bilhões. Estima-se que o 
problema provoque prejuízo anual equivalente a 5% do faturamento das 
empresas. Os números reforçam a premência do atendimento às exigências 
crescentes dos reguladores, stakeholders e da sociedade quanto à lisura 
das organizações e à confiabilidade das demonstrações financeiras.  

O papel do auditor independente na prevenção 
e investigação de fraudes

Foto de Dominika Roseclay no Pexels

Negócios em Pauta

Brasileira em segundo no Miss Universo
A brasileira Julia Gama, de 27 anos de idade, ficou na segunda co-

locação do Miss Universo de 2021, que foi realizado no domingo (16). 
A gaúcha terminou a 69ª edição do evento atrás apenas da mexicana 
Andrea Meza. Gama repetiu os mesmos passos da mineira Natália Gui-
marães, que foi a vice-campeã da edição de 2007 do Miss Universo. O 
Brasil não vence o evento desde 1968. Na cerimônia, que aconteceu no 
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, em Miami, a peruana 
Janick Maceta ficou na terceira colocação. Já a dominicana Kimberly 
Jiménez e a indiana Adline Quadros Castelino terminaram na quarta e 
quinta posições, respectivamente. A edição de 2020 não foi disputada 
em função da pandemia do novo Coronavírus. A mexicana, de 26 anos de 
idade, é formada em engenharia de software e foi a terceira do seu país 
a vencer a competição, depois de Lupita Jones (1991) e Jimena Navar-
rete (2010) (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Divulgação/Ansa

News@TI

Cybersegurança é tema de debate 
no WTC São Paulo Business Club

@No dia 18 de maio, das 16h30 às 18h, o WTC São Paulo Business 
Club promove um encontro online que vai discutir a Cybersegu-

rança. Serão apresentadas estratégias e boas práticas para o futuro da 
segurança e a experiência dos funcionários no trabalho remoto e no 
escritório híbrido. O evento contará com a participação do Application 
Delivery & Security Specialist da Citrix, João Carramaschi, que vai 
expor estratégias e conceitos sobre o tema e, principalmente, falar 
sobre o desafio de como reduzir o risco de segurança sem comprometer 
a experiência. Os interessados podem se inscrever pelo telefone (11) 
3043-7018 ou e-mail contato@wtcclub.com.br.   Leia a coluna 
 completa na página 2

AI/LG

É inevitável nos dias de hoje 
existir alguém que não conheça 
as marcas: Coca-Cola, Apple, 
Amazon, Dove, pois são marcas 
que estão em todo lugar e 
constantemente se reinventam 
para reafirmar os seus nomes 
no meio social.

Por um lado vemos o trabalho de 
marketing contínuo dessas marcas, 

por outro, a constância delas nas mídias 
faz com que  muitas pessoas se pergun-
tem o porquê de marcas tão grandes 
investirem ainda mais em estratégias 
comunicacionais de marketing.

Segundo a especialista em marketing 
digital Jennifer de Paula as grandes 
empresas não precisam ter mais visi-
bilidade, porque elas já conquistaram 
o seu espaço, mas a fixação da marca 
precisa ser constante para que elas 
mantenham o seu público alvo próximo. 
"Os consumidores sempre vão procurar 
comprar em empresas que sentem 
mais afinidade, ou seja, vão buscar por 
marcas que compartilham os mesmos 
valores que elas".

Com base na explicação, fica simples 
entendermos o porquê de marcas gran-
des terem um lugar único na mente do 
consumidor. Exemplos: a Coca-Cola 
com o seu slogan de "Abra a felicidade", 
costuma compartilhar mensagens que 
valorizam a felicidade, diversão e união. 
Por sua vez, a Apple vem desafiando o 
status quo e sempre inova em primeiro 
lugar. Já a Dove e a Amazon, ambas 
ouviram os seus clientes e encontraram 
uma forma inovadora de solucionar os 
problemas deles. 

Marketing Contínuo: a importância dessa 
estratégia para marcas já conhecidas
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COMO CRIAR 
CAMPANhAs 

DE suCEssO E 
PROTEgER suA 

MARCA DOs 
CANCELAMENTOs 
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ATINgIR O suCEssO E AO MEsMO 
TEMPO PROTEgER A MARCA

A Dove, com seu empoderamento 
feminino, se posiciona como defensora 
da beleza natural das mulheres, e a 
Amazon construiu a maior loja online 
do planeta, proporcionando conforto e 
qualidade aos seus clientes, por meio de 
produtos baratos e de entrega rápida. 
"As mesmas estratégias utilizadas pelas 
grandes marcas, os pequenos investi-
dores podem replicar nas suas ações 
de marketing. Basta eles observarem 
o mercado, que está em constante mu-
dança, e acompanhar as tendências", 
pontua Jennifer.

Então, seja qual for o seu objetivo no 
mercado, é possível que você consiga 
posicionar a sua marca na atualidade 
e galgar novos espaços. A especialista 
ainda pondera a importância do traba-
lho constante. "O marketing contínuo 
tem o poder de destacar, desenvolver 
e explodir uma marca, seja ela já 
conhecida ou não. Mas é importante 
acompanhar, ficar atento aos lança-
mentos e saber aproveitá-los para não 
correr o risco de ser ultrapassado por 
outras marcas".

Veja esses quatro passos que Jennifer 
de Paula preparou para te ajudar a fixar 
sua marca de forma inovadora.

1) Construa a sua marca, clichê, 
mas esse é o primeiro passo. Elabo-
re bem a sua identidade visual, como 
cores, logotipo e topografia, e o seu 
posicionamento, saiba dos valores da 
empresa, o tipo de linguagem que vai 
te aproximar do seu público, tom de 
voz, canais de comunicação que vão 
melhor representar a sua marca e o 
conteúdo, que é o tipo de mensagem 
que você quer transmitir - isso tem a 
ver com os valores.

2) Ponto de vendas: para o seu 
produto ou serviço, identifique onde 
as pessoas que podem consumi-las 
estão e se faça presente, cuidando 
sempre da aparência da marca para 
favorecer a conexão entre seu negócio 
e o público.

3) Ofereça conteúdo de valor: 
essa com certeza é uma das estratégias 
que favorece o branding, pois envolve 
o público e constrói uma imagem mais 
positiva da sua marca e reforça os 
valores da empresa. É possível fazer 
isso a partir de textos em blog ou redes 
sociais, também e-book, audiobooks, 
infográficos e webinários.

4) Redes sociais: não podemos 
ignorar a atual força que as redes têm 
atualmente, ouso em dizer que 100% 
dos usuários de internet seguem al-
guma marca. Portanto, se lance, mas 
saiba que terá que produzir conteúdos 
que reforcem a sua identidade visual, 
com ênfase nas cores, logo, valores, 
personalidade e interagir com a sua 
audiência. - Fonte: MF Press Global.

Cresceu a atividade econômica 
A atividade econômica cresceu 

1,7% no 1º trimestre, em comparação 
com o quarto trimestre de 2020. Na 
comparação com o 1º trimestre do ano 
passado, o crescimento foi de 1,6%. Le-
vando em conta o mês de março, houve 
queda de 2,1% em relação a fevereiro 
e crescimento de 5,2% na comparação 
com março de 2020. Os dados são do 
Monitor do PIB, divulgado ontem (17) 
pelo Ibre/FGV. O desempenho positivo 
surpreendeu, embora mostre a fragili-
dade do crescimento na comparação 
mensal, em decorrência da pandemia.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-criar-campanhas-de-sucesso-e-proteger-sua-marca-dos-cancelamentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-18-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-18-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-papel-do-auditor-independente-na-prevencao-e-investigacao-de-fraudes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/reciclagem-de-vidro-traz-varios-beneficios-mas-precisa-ser-tratada-em-cadeia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-fim-das-concessionarias-de-veiculos-como-conhecemos-hoje/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-desmonte-da-ciencia/
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News@TI
Méliuz acelera estratégia de aquisições e 
compra “Melhor Plano”

@Dando sequência ao plano de aumentar o mercado endereçável 
da companhia, a Méliuz, empresa de tecnologia que oferece 

soluções digitais para conectar marcas e consumidores por meio 
do seu marketplace e da oferta de serviços financeiros, anunciou 
a compra do site Melhor Plano - segunda aquisição somente nesta 
semana. A transação foi concluída por uma parcela inicial de pouco 
mais de R$10 milhões, que está sujeita a ajustes usuais em operações 
desta natureza, e refere-se a 100% do capital social total e votante do 
Melhor Plano. Além desse valor, os sócios da companhia terão direito 
a receber eventual Earnout, ganho adicional atrelado ao atingimento 
de determinadas metas financeiras (https://melhorplano.net/).

Full Sail University promove debate internacional 
sobre a área de Mídia e Comunicações

@A Full Sail University, universidade americana localizada em Or-
lando, Flórida, USA, especializada em carreiras criativas, oferece 

webinar exclusivo e gratuito com graduado internacional, Iván Emílio, 
promovendo debate sobre como é trabalhar na indústria da mídia e 
da comunicação. Iván Emilio é host, ator e produtor, e entre seus 
créditos estão NBC/Telemundo's Radar 2021, BuzzFeed’s Pero Like, 
Beats 1 ¡Dale Play!, e ESPN ESPY's Pre Show '18. Nesse webinar, que 
acontecerá ao vivo pelo Zoom em 26 de maio, quarta-feira, das 15:30 
às 17:00, horário de Brasília, Iván contará sobre sua experiência sendo 
latino e construindo uma carreira em Los Angeles, na indústria da 
TV, dramaturgia e em programas de variedades. Inscritos no webinar 
poderão submeter perguntas práticas para Iván, que estará disponível 
ao vivo, por 90 minutos, para responder dúvidas e compartilhar seus 
conhecimentos a jovens que desejam conhecer mais sobre esse mer-
cado e as possibilidades de iniciar uma carreira no exterior, como ele 
mesmo teve a oportunidade de fazer (www.fullsail.edu).

São Paulo, terça-feira, 18 de maio de 2021 Negócios2 Negócios
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O desmonte 
da ciência

É crise puxando 
crise. Mais uma 
se desenvolve, 
ameaçando jogar a 
ciência brasileira ou, 
em outros termos, seus 
entulhos, no fundo do 
poço. 

As instituições de 
ensino superior e 
técnico estão rece-

bendo apenas 2,22% dos 
recursos anuais a que têm 
direito, deixando perplexos 
reitores das universidades 
federais, apavorando o 
alunado que recebe bolsas 
de iniciação científica, com-
prometendo a assistência 
estudantil, deixando pes-
quisadores frustrados ante 
a descontinuidade de suas 
tarefas, enfim, enterrando 
descobertas da ciência em 
profundo fosso.

O desmonte é coisa nun-
ca vista, o que, de pronto, 
lança a pergunta: alguém 
sabe o nome do ministro 
da Educação? É triste 
constatar que, em paralelo 
ao negacionismo com que 
nossos gestores públicos, 
a partir do mais poderoso, 
o presidente da República, 
administram a pandemia 
da Covid 19, assiste-se ao 
desmoronamento do ensino 
público no país.

Os impactos podem ser 
sentidos não apenas nos 
cortes de recursos que pa-
ralisam atividades, mas na 
própria estética dos campi, 
como o da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, 
que já foi celebrada como 
um centro de excelência 
em ensino e pesquisa, figu-
rando entre as melhores do 
mundo. Eram os saudosos 
tempos da Universidade 
do Brasil. 

O que diriam deste des-
calabro alguns de seus 
reitores do passado, como 
Benjamin Franklin Ramiz 
Galvão, primeiro reitor da 
universidade e ex-membro 
da Academia Brasileira de 
Letras (ABL); o médico 
Raul Leitão da Cunha, o 
ex-ministro da Educação 
e Saúde Pedro Calmon; o 
também imortal da ABL De-
olindo Couto; o ex-ministro 
da Educação Raymundo 
Augusto de Castro Moniz 
de Aragão; e o economista 
Carlos Lessa, ex-presidente 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES)? Teriam 
vergonha do Brasil.

Que decepção ver que 
nem serviços de vigilância, 
limpeza e higiene são pagos 
por carência de recursos. 
A energia e a água ainda 
não foram desligadas por 
concessão das companhias. 
As rachaduras nos prédios 
e a falta de conservação 
assustam visitantes. Na 
Bahia, no Paraná, no Rio, 
as evidências de descaso 
até foram expostas, mas o 
feio retrato é o mesmo em 
todos os espaços ocupados 
por universidades federais.

O que se pode alegar? 
Cortes para viabilizar o 
chamado “teto de gastos”. 
Mesmo assim, justifica-se 
esse corte brutal de gastos? 
A imagem é dura, porém 

necessária: para salvar a 
vida de uma pessoa, ao invés 
de amputar um dedo, um 
braço, extirpam-se as veias. 
É claro que não haverá sal-
vamento. Assim agem os 
burocratas, esses que, em 
seus compartimentos na 
Esplanada dos Ministérios, 
com a lâmina afiada, cortam 
as veias do corpo nacional. 

Ora, a educação é a base 
matricial de uma Nação. 
Sem educação, não há pro-
cesso civilizatório, não há 
avanços, progresso, vida 
saudável. Sem educação, 
um território deixa de ser 
Nação para continuar a ser 
um pedaço bruto de terra.

A maior revolução de uma 
Nação é a da educação. Sem 
ela emerge aquela moldura 
descrita pelo filósofo ar-
gentino José Ingenieros: 
“em certos períodos, a 
nação adormece dentro do 
país. O organismo vegeta; 
o espírito se amodorra. Os 
apetites acossam os ideais, 
tornando-os dominadores e 
agressivos. 

Não há astros no ho-
rizonte, nem auriflamas 
nos campanários. Não se 
percebe clamor algum do 
povo; não ressoa o eco de 
grandes vozes animado-
ras. Todos se apinham em 
torno dos mantos oficiais, 
para conseguir, alguma 
migalha da merenda. É o 
clima da mediocridade....O 
culto da verdade entra na 
penumbra, bem como o 
afã de admiração, a fé em 
crenças firmes, a exaltação 
de ideais, o desinteresse, a 
abnegação — tudo o que 
está no caminho da virtude 
e da dignidade”.

E onde está a esfera po-
lítica nessa crise de medio-
cridade? Preocupada com 
outras coisitas que podem 
lhe render recompensas, 
retorno, resultados, vo-
tos. Verbas para comprar 
tratores, articulações para 
conseguir inserir emendas 
no Orçamento, participar de 
foros que conferem maior 
visibilidade midiática. As-
sim é a vida nos espaços da 
representação parlamentar. 
Será que suas excelências, 
em postos nos Ministérios, 
autarquias e casas con-
gressuais, não devem nada 
ao motor educacional que 
impulsionou suas vidas? No 
momento de decidir, usam 
a balança do pragmatismo. 
Pensam: o que pode ser 
melhor para mim nesse 
momento?

E assim, a ciência, mes-
mo sob loas e aplausos de 
alguns, acaba sacrificada 
por “outras prioridades”. O 
que diz o MEC? Os recursos, 
infelizmente, estão “condi-
cionados”. Não podem ser 
usados. Ou seja, a educação 
está “condicionada”. A esta 
altura, alguém sabe respon-
der à pergunta acima: como 
é mesmo o nome do ministro 
da Educação?

 
P.S. - O clamor foi tão in-

tenso que o governo acabou 
dando um pouco mais de 
recursos às Universidades.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Tecnologia permite que transportadoras 
automatizem gestão de frotas

Com o avanço das soluções inteligentes em gestão de frotas, transportadoras conseguem automatizar e unificar 
processos, aprimorando sua logística.

O Brasil é movido a caminhão. 
Segundo dados da Agência Na-
cional de Transportes Terrestres 

(ANTT), o país, hoje, conta com cerca 
de 1 milhão de transportadoras, dividi-
das em transportadores autônomos de 
carga, empresas de transporte rodovi-
ário e cooperativas de transporte, com 
uma frota que ultrapassa 2 milhões de 
veículos registrados.

E para que as empresas e autônomos 
possam ter uma gestão otimizada de 
serviços, das frotas e da parte fiscal, 
a tecnologia é uma aliada importante. 
Cada vez mais, empresas especializadas 
em gestão de frotas têm se aprimorado 
e desenvolvido soluções tecnológicas 
que, além de integrar as várias partes 
envolvidas no transporte de cargas, 
trazem inúmeras facilidades para quem 
está no dia a dia dessa logística.

Mariluci de Lima, diretora da Trans-
portadora Transgobbi, diz que sua 
empresa faz uso de sistemas de gestão 
há mais de 20 anos. Fundada em 1983, 
em Palmas, no interior do Paraná, a 
empresa, especializada no ramo de 
transporte siderúrgico, acompanhou a 
evolução dessas tecnologias e observou 
ao longo da sua história o quanto foi 
fundamental ter um sistema de gestão 
que ajudou muito a empresa a crescer.

“Quando a gente investiu em um 
ERP, há vinte anos, mesmo sendo 
naquela época uma tecnologia nova e 
em desenvolvimento, pudemos escalar 
o nosso negócio com base em uma 
organização muito profissional”, diz 
Mariluci de Lima.

Outra grande funcionalidade é o 
aplicativo de gestão de entregas. In-
tegrado ao ERP Gestran e ao Portal 
de Cargas, com acesso por parte dos 
clientes, a transportadora pode acom-
panhar em tempo real o andamento 
das entregas.

Paulo Raymundi, CEO da Gestran, 
diz que todo o tempo de “rodagem” 
da empresa foi fator fundamental para 
entender as verdadeiras demandas das 
empresas e profissionais. Segundo ele, 
suas soluções atendem variados tipos 
de profissionais.

“Os produtos da Gestran podem ser 
utilizados tanto por grandes empresas 
com grandes frotas, como também por 
pequenos transportadores que possu-
am dois ou três caminhões. A nossa 
flexibilidade é voltada para ajudar esses 
profissionais que já enfrentam tanto 
problema no trecho”, ressalta Paulo 
Raymundi.

Todas essas funcionalidades geram 
boas economias. A diretora da Trans-
gobbi, por exemplo, diz que o sistema 
de gerenciamento de pneus da Gestran 
ajuda muito na hora de realizar trocas, 
manutenção e até mesmo acompanhar 
se a frota está em bom estado. Para ela, 
o que potencializa muito a parceria é o 
fato da Gestran sempre se preocupar 
com o treinamento e com o suporte, 
sempre que uma nova funcionalidade 
é implementada.

“A gente sempre foi muito bem 
atendido pelo pessoal da Gestran e 
imagine, nesses 20 anos, quantas coi-
sas novas não surgiram. Isso sempre 
nos deu a segurança de que temos o 
melhor sistema de gestão e, no nosso 
dia a dia, não conseguiríamos manter 
a organização sem um sistema como o 
deles”, finaliza a diretora.

Atualmente, com a solução integrada, 
a Transgobbi agrega uma série de fun-
cionalidades – como gestão de pneus, 
parte da expedição, validação da receita 
e todo o processo de emissão de CTE 
(Conhecimento de Transporte Eletrôni-
co) – automatizadas com as leis vigen-
tes. Com o BI (Business Intelligence), 
eles monitoram todos esses números 
de maneira mais rápida.

Essa parceria foi firmada com a 
Gestran, empresa especializada em 
sistemas de gestão para transporte 
e logística, com sede em Curitiba. A 
diretora da Transgobbi lembra que, no 
começo, a ferramenta era desenvolvida 
em DOS e com uma plataforma bem 
simples, mas a evolução ao longo dos 
anos sempre foi fundamental para a 
satisfação da transportadora.

Hoje em dia, a Gestran oferece uma 
série de produtos e funcionalidades, 
fruto da expertise adquirida em muitos 
anos de mercado, que realmente é uma 
“mão na roda” para as transportadoras, 
tornando-se uma referência no mercado 
nacional com mais de 400 empresas 
atendidas e 6 mil usuários em suas 
plataformas.

Dentre as soluções atualmente ofere-
cidas pela empresa, está um ERP que 
possibilita a automação dos processos 
e gestão das operações das transporta-
doras, integrando a gestão financeira, 
logística, de pessoas, frotas, compras, 
suprimentos e integração fiscal, sempre 
com base nos conceitos de Business 
Intelligence.

Em termos de gestão da frota, por 
exemplo, é possível ter o controle de 
gasto e consumo de combustível, pneus, 
manutenção e despesas de uma maneira 
simplificada e automatizada, a partir de 
um dashboard de fácil uso pelo cliente.
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Paulo Raymundi, CEO da Gestran.

Roupas digitais: em breve 
você também terá uma

Não, você não vai encontrar 
estas peças em guarda-roupas 
ou em armários, nem estarão ex-
postas para venda nas grandes 
lojas do setor, mas certamente 
farão parte da sua vida em um 
futuro nada distante. Exemplo 
disso são os modelos vendidos 
pela empresa Dress-X, fundada 
no ano passado pelas ucranianas 
Daria Shapovalova e Natalia 
Modenova. Elas criaram a Se-
mana de Moda de Kiev onde 
apresentaram essa novidade.

Segundo a influenciadora 
Juliana Cunha, especialista 
no assunto, essas roupas “são 
alguns dos recursos permiti-
dos pela inserção da moda na 
realidade virtual, sendo algo 
cada vez mais comum para 
profissionais deste segmento”.

À primeira vista, Juliana 
conta que tais peças “passam 
um ar futurista, lembrando até 
a estética usada na série ‘Black 
Mirror’. As roupas digitais, 
criadas através de programas 
de computador, apresentam 
novos interesses de produção, 
venda e consumo da moda nesta 
terceira década do século XXI”.

A novidade já está aí e renden-
do muito dinheiro para seus cria-
dores, lembra a influenciadora. 
“Para se ter ideia, no ano passado 
um vestido de pixels ficou famoso 
depois de ser leiloado em Nova 
York por US$ 9.500, ou mais de 
R$ 53 mil na cotação atual. A peça 
foi criada pela marca holandesa 
The Fabricant, especializada 
em vestes e avatares virtuais e 
desenvolvedora da plataforma 
Leela, onde é possível criar de 
graça o seu ‘eu digital’. Depois 
disso, ela se tornou a pioneira 
desse mercado e hoje produz 
para a marca fundada pelas 
ucranianas”, destaca.
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D - Garantia de Veículo 
O Sem Parar, empresa do Grupo Fleetcor e líder em meios de pa-
gamento automático, anuncia parceria com a Creditas, plataforma 
líder em crédito e soluções 100% online na América Latina. A par-
ceria objetiva disponibilizar o auto equity, ou seja, o crédito com 
garantia de veículo aos clientes, com a possibilidade de solicitar de 
R$ 5 mil a R$150 mil, com 60 dias para pagar a primeira parcela e 
prazo de 60 meses para pagamento. Já os clientes da Creditas, ao 
aderir a um dos planos, terão o benefício de cinco meses de isenção 
na mensalidade. De acordo com Rogério Pezelli, Diretor de Desen-
volvimento de Negócios do Sem Parar, o objetivo é oferecer mais 
uma facilidade para quem já é cliente e ainda aumentar a base de 
usuários com o benefício. Mais informações: (http://www.semparar.
com.br/parceria-creditas). 

E - Justiça 4.0
A Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L) conectará o 
universo jurídico à realidade 4.0 em seu seminário entre os próximos dias 
24 e 26. O evento contará com palestrantes de alto nível em três dias de 
debate intenso sobre os novos paradigmas para a resolução de conflitos. 
Andrea Maia, fundadora da Mediar360 e vice-presidente de Mediação 
do CBMA; Alfredo Viana, gerente jurídico no UHG Brasil; Marília Lins 
Oliveira, gerente jurídica no Mercado Livre; Fernanda Mattar Furtado 
Suriani, procuradora federal; João Alves Silva, assessor especial da 
Diretoria Jurídica do Banco do Brasil; Giovani Ravagnani, head of legal 
da Buser serão alguns dos especialistas presentes. Inscrições: (https://
mla.bs/a150c2ec).

F - Master Trader 
Quem está buscando uma vaga na área de Trading não pode deixar 
de participar do ‘Programa Master Trader Ipiranga’, que está com 
inscrições abertas. O programa oferece uma aceleração do desen-
volvimento de competências para o negócio, além da criação de um 
pipeline com objetivo de formar especialistas. A área de Trading está 
entre as grandes iniciativas estratégicas da Ipiranga e  objetiva trazer 
o maior volume de produtos com o menor preço, conquistando o maior 
ganho financeiro ao final do processo, com menor custo de logística 
e distribuição. Interessados devem ser graduados entre três e cinco 
anos nos seguintes cursos: Engenharias, Agronomia, Administração, 
Economia, Matemática, Física, Química, Estatística e áreas afins. É 
preciso ter inglês fluente e possuir experiência profissional em supply 
chain, logística, comex ou mercado financeiro. Inscrições: (http://
ipiranga.across.jobs/).

A - Agricultura de Precisão
A Trimble Tech, maior feira digital do mundo sobre agricultura de 
precisão, acontece no próximo dia 27, a partir das 7h. Serão 9 salas 
virtuais com até três especialistas em cada uma delas. O evento é 
promovido pela Trimble, referência mundial em tecnologias avança-
das para agricultura de precisão. Os participantes terão condições 
de compras exclusivas durante o evento, além da possibilidade de 
conversar diretamente com especialistas. As salas serão dividias com 
os seguintes temas: Manejo de plantas resistes; Monitores e pilotos; 
Solução de plantio; Manejo do solo e da água; Agricultura digital - 
conecte sua fazenda; Prepare sua propriedade para o futuro (sinais 
de correção); Pulverização e taxa variável; Como começar na Agri-
cultura de Precisão e Financiamentos da sua tecnologia. Inscrições 
através do link: (https://bit.ly/3tABKX6).

B - Cultura e Consumo 
A Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Ge-
tulio Vargas realiza, a partir de amanhã (19), às 10h, a quarta edição do 
“Encontro Cultura e Consumo Brasil”. Neste ano, o tema é Construção 
de Teoria. Os três dias de evento online contarão com nove palestrantes 
internacionais e onze nacionais. Além das palestras, haverá mentorias 
para alunos com pesquisas em andamento e a publicação de anais, com-
postos principalmente de trabalhos enviados pelos alunos e selecionados 
para mentoria. Outra novidade é o apoio do Consumer Culture Theory 
Consortium (CCTC). Os interessados em participar devem se inscrever 
pelo link: (http://evento.fgv.br/consumoculturabrasil/). Após o cadastro, 
receberão o endereço do evento por e-mail. 

C - Guia de Compliance
A Associação Brasileira Online to Offline (ABO2O), entidade que 
reúne mais de 140 empresas da economia digital, em parceria rea-
lizada com a TozziniFreire Advogados, lança o Guia de Compliance: 
Plataformas Digitais & Fintechs, com o objetivo de contribuir para 
as melhores práticas de Compliance, diante da intensa digitalização 
dos negócios, relações e processos atuais. O Guia foi elaborado para 
ajudar as empresas associadas, investidores, fundadores e profissio-
nais da área a compreenderem quais aspectos devem ser observados 
e considerados na elaboração do Programa de Compliance, além de 
fornecer uma visão geral sobre as principais regulamentações do BC 
que incidem sobre Instituições de Pagamento e que demandam uma 
estruturação mínima da área de conformidade. Veja em: (https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW6z-uopixTsaqZkj-nALLJW-
JrOqqpOqqppQUoYDgIa1tgapkTug/viewform).

G - Duas Rodas 
O Salão Duas Rodas, inicialmente programado para o período de 16 a 21 de 
novembro deste ano, no São Paulo Expo, tem nova data: 1 a 6 de novembro 
de 2022, no mesmo local. A Reed Exhibitions, organizadora do evento, com 
o apoio da Abraciclo e das principais marcas da indústria, decidiu realizar 
o evento em 2022. O motivo do adiamento é a essência deste evento, que 
requer experiências táteis, como testes de motos e acessórios, test rides e 
atrações que dificultam o distanciamento exigido neste momento de pan-
demia, e adequado ao público visitante do evento, que soma mais de 240 
mil pessoas. A nova data será também fundamental para que os expositores 
consigam manter o padrão de qualidade do Salão Duas Rodas, programando 
com a devida antecedência as muitas novidades, atrações e ações de inte-
ratividade com o público. Saiba mais em: (www.salaoduasrodas.com.br). 

H - Liderança Feminina 
O Cósmicas - Programa de Lideranças Femininas, concebido pelo Instituto 
Tomie Ohtake com patrocínio do Makro Atacadista, está com inscrições 
abertas. O projeto foi desenvolvido com foco em mulheres jovens, de 14 a 
21 anos, prioritariamente negras, indígenas, trans e com deficiência. Com-
posto por 16 semanas de atividades, com 112 horas no total, o Cósmicas 
incluirá aulas online, encontros com lideranças femininas inspiradoras e 
experiências virtuais ligadas a temas como artes, cultura, direitos huma-
nos, ancestralidade, gênero, raça, acessibilidade, entre outros. A iniciativa 
busca criar espaços de aprendizagem, desenvolvimento de autonomia e 
articulação de redes para que as participantes protagonizem transforma-
ções individuais e coletivas com vistas a uma sociedade menos desigual. 
Mais informações: (cosmicas.institutotomieohtake.org.br). 

I - Participação de Mercado
Tecnológico e com muita atitude, o Novo Nissan Kicks chegou ao mercado 
brasileiro mostrando que está totalmente “ON”. Já no seu primeiro mês 
completo de comercialização no país, o novo crossover ficou com cerca de 
10% de participação de mercado, superando as expectativas mais positivas 
da empresa em um dos mais disputados segmentos do setor automotivo 
no Brasil. Em muitas cidades, o desempenho foi ainda mais forte. O Novo 
Kicks superou o patamar dos 10%, por exemplo, no Rio de Janeiro, Salvador, 
Recife, Manaus, Fortaleza, Campinas, Natal, São José dos Campos e São 
Luís. E na região que engloba as cidades do litoral de São Paulo, o modelo 
chegou a 25% de participação de mercado (www.nissan.com.br).

J - Incentivo Fiscal 
O Paraná Banco abre edital para a captação de projetos de incentivo 
fiscal, sendo que o objetivo é investir R$ 2,5 milhões. O banco apoia 
projetos nos seguintes setores: - Cultura, projetos que estimulam e 
facilitam o acesso da sociedade à arte local e nacional; Social, ações e 
projetos que façam a diferença no estado do Paraná, contribuindo com 
soluções que tenham impacto social; - Esporte, apoiar atletas para que 
cheguem mais longe e se tornem referências para as próximas gera-
ções; - Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, projetos que visam 
a educação financeira e a inclusão digital, principalmente, voltado à 
terceira idade; - Diversidade, projetos com promoção da igualdade, 
inclusão social, equidade, respeito e que estimulem o acesso a todos. O 
edital está disponível no link (http://www.paranabanco.com.br/edital).

Lidar com imprevistos 
nos negócios exige jogo 

de cintura

Escassez de matéria-
prima, afastamento de 
um colaborador por 
acidente, mercadoria 
extraviada e até uma 
pandemia – quem 
diria?

Esses são apenas al-
guns dos inúmeros 
imprevistos que em-

preendedores e empre-
sários em todo o mundo 
podem enfrentar em algum 
momento. As incertezas são 
eternas companheiras na 
trajetória empreendedora e 
você já deve ter notado que 
é praticamente impossível 
programar um caminho 
perfeito, cobrindo todas as 
variáveis possíveis. 

Mas calma, não quero 
assustar e nem deixar aqui 
uma mensagem de pessi-
mismo. Pelo contrário, o 
objetivo aqui é, justamente, 
ajudar a enfrentar esses 
desafios, quando eles surgi-
rem!  Primeiro, é importante 
ter em mente que saber 
lidar com imprevistos é uma 
característica importante 
para ser um empreende-
dor de sucesso. Também é 
interessante entender que 
há formas de minimizar a 
ocorrência de algumas si-
tuações imprevistas. 

O planejamento empresa-
rial é um dos caminhos para 
isso. Ao estipular objetivos, 
traçar metas e estabelecer 
estratégias para alcançá-las, 
conseguimos avaliar e até 
prever quais podem ser os 
obstáculos que surgirão no 
percurso, embora alguns 
sejam bastante imprevisí-
veis, caso da pandemia que 
o mundo está vivendo. Ou-
tro exercício interessante 
é traçar cenários e pensar 
nos imprevistos que podem 
aparecer.  

Avalio que outro passo 
válido é ter um Plano 
de Continuidade de Ne-
gócios. O conteúdo e os 
componentes de um plano 
como esse vão variar de 
uma empresa para outra 
e podem ter níveis de de-

talhamento de acordo com 
a complexidade técnica e 
cultura de cada negócio. 
Oriento que todos os 
departamentos da com-
panhia sejam avaliados e 
“cobertos” com medidas 
preventivas. 

Para isso, é importante 
avaliar os pontos fortes e 
fracos da empresa e, com 
base nessa análise, esta-
belecer os riscos possíveis. 
Depois, é hora de avaliar de 
que maneira essas ameaças 
podem impactar a empresa 
e, por fim, estabelecer um 
planejamento estratégico 
com orientações sobre as 
medidas que precisam ser 
adotadas para a retomada 
das operações. Também 
é válido ter um Plano de 
Contingência previamente 
estabelecido. Ele será utili-
zado caso todas as medidas 
preventivas falhem.  

Ter todos esses cená-
rios traçados e pensar nas 
consequências obviamente 
não vão, por si só, livrar 
as empresas ou fazer com 
que elas passem ilesas por 
imprevistos e até por crises. 
Porém, podem ajudar a mi-
nimizar os impactos para o 
negócio. 

Nenhum de nós jamais 
imaginou passar por um 
longo período de incertezas, 
tanto tempo com nossas 
empresas de portas fecha-
das, com limitação da nossa 
circulação pelas cidades, 
encarar falta de matéria pri-
ma em uma série de setores 
e precisar de autorização 
para que apenas o essencial 
funcione. Não imaginar um 
cenário como esses, no en-
tanto, não impediu que essa 
se tornasse uma realidade 
no mundo inteiro. 

Agora que já temos essa 
experiência, podemos enca-
rar os imprevistos com mais 
sabedoria, jogo de cintura e 
resiliência.  

(*) - Especialista em gestão de 
negócios e sócio-diretor da 

Prosphera Educação Corporativa, 
consultoria com atuação entre 
empresas de diversos portes e 

setores da economia.  

Haroldo Matsumoto (*)

O benefício não será indeferido sem prévia realização de perícia 
médica presencial.

O requerimento desse 
tipo de benefício será 
feito por meio do 

serviço “auxílio por incapa-
cidade temporária - análise 
documental”, e sua solici-
tação cancelará “eventual 
agendamento de perícia pre-
sencial, sem alterar a data de 
entrada do requerimento”.

A portaria garante que o 
benefício não será indeferido 
sem prévia realização de pe-
rícia médica presencial. Para 
tanto, será gerada pendência 
de necessidade de agenda-
mento de perícia “em todos 
os casos em que a avaliação 
médica preliminar concluir 
pela necessidade de perícia 
presencial”. 

O Sudeste reduziu a participação no PIB da indústria em 
7,66 pontos percentuais.

Em dez anos, a indústria 
nacional ficou menos concen-
trada nos estados do Sudeste 
e ganhou força em outras 
regiões do país. Estudo da 
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) mostra como, 
entre os biênios 2007/2008 e 
2017/2018, a produção indus-
trial migrou de São Paulo e 
do Rio de Janeiro para outros 
estados. O Sudeste reduziu 
a participação no PIB da 
indústria em 7,66 pontos per-
centuais. O Nordeste ganhou 
2,06 pontos percentuais (pp) 
em participação e a Região 
Sul, 2,46 pontos percentuais.

Mesmo assim, o Sudeste 
continua responsável por 
53,9% do PIB industrial, 
seguido pelo Sul com 19,4%. 
O Nordeste tem 12,93% de 
participação; o Norte, 7%; e o 
Centro-Oeste, 6,7%. No prin-
cipal segmento industrial do 
país, a indústria de transfor-
mação, vários setores tiveram 
migrações importantes para 
fora da Região Sudeste, que 
ainda concentra 55,1% da 
produção manufatureira. São 
Paulo concentra 38,14% de 
todo o valor produzido por 
esse setor.

Apesar de ainda ser o 
estado mais importante na 

Aumenta a previsão 
de crescimento da 
economia

As instituições financeiras 
consultadas pelo Banco Central 
(BC) elevaram a projeção para 
o crescimento da economia 
brasileira este ano de 3,21% 
para 3,45%. Para o próximo 
ano, a expectativa para o PIB é 
de crescimento de 2,38%, ante a 
previsão da semana passada de 
2,33%. Em 2023 e 2024, o mer-
cado financeiro projeta expansão 
do PIB em 2,5%. As estimativas 
estão no boletim Focus de ontem 
(17), pesquisa divulgada sema-
nalmente pelo BC.

A previsão do mercado finan-
ceiro para o IPCA deste ano subiu 
de 5,06% para 5,15%. Para 2022, 
a estimativa de inflação passou 
de 3,61% para 3,64%. Tanto para 
2023 como para 2024 a previsão 
para o índice é de 3,25%. A esti-
mativa para 2021 está próxima do 
limite superior da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo BC, 
que é de 3,75%, com intervalo de 
tolerância de 1,5 ponto percentu-
al para cima ou para baixo. 

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 5,5% ao ano. 
Para o fim de 2022, a estimativa 
é de que a taxa básica suba para 
6,5% ao ano. Na semana passada, 
a expectativa era 6,25% ao ano. 
A expectativa para a cotação do 
dólar caiu de R$ 5,35 para R$ 
5,30 ao final deste ano. Para o 
fim de 2022, a previsão é de que 
a moeda americana fique em R$ 
5,35 (ABr).
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INSS disciplina benefício 
por incapacidade temporária

O INSS publicou ontem (17), no Diário Oficial da União (DOU), portaria que disciplina os critérios para a 
operacionalização dos requerimentos de benefício por incapacidade com procedimentos especiais

incapacidade temporária 
pode ser obtido a partir de 
uma nova solicitação. 

“Nas situações em que se 
fizer necessário o tratamento 
pré-perícia para a criação do 
requerimento no Sistema de 
Administração de Benefícios 
por Incapacidade (SABI), 
será criada automaticamen-
te pelo Sistema a subtarefa 
‘Pendências Administrativas 
SABI’, que deverá ser tratada 
e concluída pelo servidor ad-
ministrativo”, acrescenta a 
portaria. Cada benefício con-
cedido terá duração máxima 
de 90 dias. A portaria prevê 
a possibilidade de que novas 
solicitações sejam feitas de 
forma consecutiva. (ABr) 

O agendamento para a 
perícia deve ser feito pelo 
segurado por meio do ser-
viço “perícia presencial por 
indicação médica”, no prazo 
de sete dias, contados a 

partir da ciência da comu-
nicação. Caso contrário, o 
processo será arquivado por 
desistência do pedido. O 
INSS informa que um novo 
requerimento de auxílio por 

Em dez anos, indústrias migraram 
do Sudeste para outras regiões

produção manufatureira, 
São Paulo perdeu espaço em 
diversos setores. Na indústria 
de celulose, a participação 
da indústria paulista caiu de 
50,31% para 31% em dez anos. 
Apesar de ainda ser o maior 
produtor, outros estados 
passaram a ter maior impor-
tância, como Mato Grosso 
do Sul, que respondia por 
0,23% da produção no biênio 
2007/2008 e se tornou o ter-
ceiro maior produtor nacional 
em 2017/2018, respondendo 
por 11,08% do total.

No setor de vestuário, São 
Paulo foi ultrapassado por 
Santa Catarina. Nos anos 
2007/2008, a indústria paulista 
produzia cerca de R$ 4 bilhões 
em produtos de vestuário e 
as empresas catarinenses, 

R$ 2,5 bilhões. Dez anos 
depois, Santa Catarina tem 
26,75% da produção do setor, 
equivalente a R$ 6,6 bilhões 
ao ano, enquanto São Paulo 
tem uma parcela de 22,57% 
da manufatura de vestuário 
do país (R$ 5,5 bilhões).

Na indústria extrativa, o 
Rio de Janeiro perdeu 22,45 
pontos percentuais de par-
ticipação, caindo de 61,54% 
da produção nacional para 
39,09% em dez anos.   Mesmo 
com uma perda de 3,85 pon-
tos percentuais em dez anos, 
o Sudeste ainda é responsá-
vel por 75,54% da indústria 
extrativa do país. No período, 
a Região Norte ganhou 9,94 
pontos percentuais, ficando 
com parcela de 16,9% da 
indústria de extração (ABr).



Criação de valor 
exige mudança 

de comportamento

“A única 
responsabilidade 
social das empresas 
é aumentar os seus 
lucros”

A frase escrita pelo 
economista Milton 
Friedman há mais de 

50 anos em artigo publicado 
no New York Times foi por 
muitos e muitos anos o lema 
das grandes companhias. A 
realidade atual, entretanto, 
é completamente diferente 
e manter a visão míope de 
que valor significa somente 
geração de lucro é decretar 
a morte da empresa.

Embora a expressão 
Criação de Valor, muitas 
vezes, seja associada em 
primeiro plano ao valor fi-
nanceiro e desempenho da 
ação, deve ser vista como o 
resultado de vários fatores, 
que constroem a imagem da 
empresa e seu posiciona-
mento do mercado. Afinal, 
hoje até a destruição de 
valor pode significar sua 
criação. Vide a Netflix, que 
se reinventou várias e vá-
rias vezes. Vivemos na era 
da transformação digital e 
empoderamento do cliente. 
A sociedade está mais críti-
ca e é preciso responder a 
todas as ansiedades.

A primeira questão que 
envolve a geração de valor 
é a construção da imagem 
da empresa. Em um cená-
rio onde todos são cada 
vez mais responsáveis 
pelas opções e condutas, 
as questões de sustenta-
bilidade, meio ambiente, 
compromisso social e ética, 
pautam princípios intrín-
secos, que serão cada vez 
mais preponderantes no dia 
a dia do meio econômico 
e empresarial. Todos os 
stakeholders hoje, desde 
acionistas a clientes, pas-
sando por colaboradores e 
fornecedores, olham para 
a reputação da marca e a 
política de cancelamento 
na internet está aí para 
provar isso.

A pandemia acelerou a 
necessidade de mudança 
e as companhias se viram 
obrigadas a olhar com 
maior cuidado para a sigla 
ASG – Ambiental, Social e 
Governança – que se refere 
a uma série de princípios e 
processos que as empresas 
adotam para estarem ade-
quadas às melhores prá-
ticas de sustentabilidade, 
cada vez mais importantes 
para a atração de investi-
mentos. A conjuntura atual 
tem provado que aquelas 
que se pautam pelo ASG, 
se mostram mais resilientes 
e promissoras em crises e 
momentos de incertezas e, 
assim, geram o verdadeiro 
valor.

As empresas que são 
socialmente responsáveis 

dão mais retorno aos in-
vestidores do que aquelas 
que visam apenas o lucro. 
Boicotes a companhias 
não sustentáveis tornam-
se cada vez mais comuns, 
inclusive entre os próprios 
investidores. Somente em 
2019, US$ 20,6 bilhões 
fluíram para fundos de 
investimento que explici-
tamente se desfazem de 
organizações tidas como 
“não sustentáveis”, volume 
dez vezes maior que o de 
uma década atrás.

Pesquisa da EY, que 
analisou a relevância das 
práticas de Governança e 
Sustentabilidade de mais 
de 260 companhias de 
médio e grande porte de 
diversos setores atuantes 
no Brasil, em março de 
2020, destaca que 67% das 
organizações têm área de 
sustentabilidade. Destas, 
84% possuem uma percep-
ção clara entre a susten-
tabilidade e a reputação, 
enquanto 58% conseguem 
relacionar com a geração de 
receita e o valor de mercado 
da companhia.

Contudo, o alinhamento 
destas questões ainda se 
encontra em diferentes 
estágios nas organizações, 
e sua priorização, embora 
fundamental, não é unâni-
me em todas as empresas. 
É possível se deparar com 
questões de resultados 
financeiros rápidos e não 
longínquos, que geram a 
falsa percepção de valor, 
mas que têm a tendência 
de se dissolverem no longo 
prazo. Outros acabam con-
fundindo assistencialismo 
com sustentabilidade.

Tanto fornecedores como 
clientes corporativos de-
vem estar atentos a esta 
tendência em suas nego-
ciações. Se os estágios 
dentro dos princípios da 
Criação de Valor forem mui-
to distantes, e não houver 
a disposição em caminhar 
no mesmo sentido, contra-
tos devem ser revistos. A 
avaliação deve ir além de 
fatores imediatistas como, 
por exemplo, a opção de 
preço. É a velha máxima de 
que o barato sai caro.

Por muito tempo vivemos 
o falso dilema de que ser 
socialmente responsável 
competia com o processo 
de geração de lucro. Mas, 
numa visão de longo prazo, 
é justamente ao contrário. 
Negligenciar questões am-
bientais e sociais tira valor 
da marca. Além de olhar 
para o próprio negócio, é 
preciso manter o relacio-
namento com empresas 
que possuam o DNA de 
princípios similares. 

É esta integração sistêmi-
ca que vai gerar uma cadeia 
de valor mais substancial 
e com maior longevidade.

(*) - É sócio da MRD Consulting.

Luís Carlos Lopes (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 18 de maio de 20214

Milena Cornacini (*)

Antes de relacionar a chegada 
do inverno à queda da imunidade, 
vamos entender como funciona o 
sistema imunológico. Ele é divi-
dido em dois tipos de imunidade, 
com duas respostas: a imunidade 
inata e a adquirida. A imunidade 
inata é a primeira linha de defesa 
do organismo, desde o nascimen-
to. É uma resposta rápida, não 
específica e limitada aos estímulos 
do corpo. 

Já a imunidade adquirida é ativada 
pelo contato com agentes infeccio-
sos e sua resposta à infecção aumen-
ta em magnitude a cada exposição 
sucessiva ao mesmo invasor. Muitos 
agentes infecciosos tem a capaci-
dade de mudar sua estrutura, se 
apresentando de forma diferente a 
cada novo contato. Esse é o motivo 
pelo qual estamos sempre suscetí-
veis a infecções virais como gripes 
e resfriados. 

Alguns parasitas também são 
capazes de sofrer mutações para 
“enganar” nosso sistema imunoló-
gico. Cada alteração na aparência 
dos vírus ou parasitas desencadeia 
um novo ciclo de identificação e 
resposta imunológica. É interessan-
te entender que a imunidade pode 
ser reduzida nos dias mais frios. A 
queda de temperatura e a baixa 
umidade, predominantes na esta-
ção do inverno, estão associadas ao 
aumento significativo na frequência 
de infecções virais do sistema res-
piratório, como o resfriado comum 
e a gripe, pneumonia, e também 
atualmente a COVID-19.

Alguns motivos são responsá-
veis pelo aumento da frequência 
de infecções virais do sistema 
respiratório, tais como: aumento 
da circulação de vírus respirató-
rios, pois as baixas temperaturas 
aumentam a sobrevivência e a 
transmissibilidade destes; há re-
dução dos mecanismos de defesa 

A nutrição é um fator preponderante na 
manutenção do estado 
de saúde e bem-estar.

Porém, vale lembrar 
que cliente satisfeito 
é diferente do que 

um cliente encantado. O 
satisfeito gosta do produto 
e acha o serviço “ok”, já o 
encantado é aquele que está 
tão feliz, que se torna leal à 
marca, a defende e se esforça 
para continuar comprando 
porque na realidade o que 
ele adquiriu foi uma ótima 
experiência. 

Segundo McKinsey, em-
presa de consultoria em-
presarial americana, 70% da 
experiência de compra de 
um cliente se baseia na forma 
com que ele é tratado, onde 
algumas vezes o produto em 
si e seu preço acabam fican-
do em segundo plano. Ou 
seja, para que seu negócio 
tenha sucesso, é necessário 
que as marcas coloquem 
seu cliente como centro do 
negócio e ofereçam de fato 
uma experiência encanta-
dora para o seu consumidor. 

Para ajudar nesse cenário, 
Gisele Paula, CEO do Insti-
tuto Cliente Feliz, empresa 
que aplica soluções e me-
todologias para melhorar a 
experiência de marcas com 
seus clientes, listou abaixo 
cinco dicas de como as com-
panhias podem ganhar mais 
competitividade, investindo 
de forma correta em ações 
focadas na experiência de 
seus clientes. 
 1) Valorize o tempo 

do cliente - Mesmo 

O cliente encantado é aquele que está tão feliz 
e se torna leal a marca.

O cliente como centro 
do negócio e experiência 

encantadora para o consumidor
O grande desafio de muitas marcas é conseguir gerar uma experiência tão encantadora aos seus 
clientes para que isso se torne sua melhor propaganda

que passou a valorizar 
mais habilidades como 
cordialidade, empatia 
e respeito assim como 
você. Diversos estu-
dos comprovam que 
marcas humanizadas 
criam mais engajamen-
to e conexão com seus 
clientes. Então, deixe 
de ser tão formal na 
hora de falar com seus 
consumidores. 

 4) Entregue 100% o que 
prometeu - Aumentar 
o nível de entrega ao 
cliente é a melhor 
forma de superar suas 
expectativas. Por este 
motivo, é fundamental 
que nesta matemática 
você garanta que tudo 
que foi prometido a ele 
seja realmente entre-
gue como ele espera. 

 5) Deixe o cliente par-
ticipar - É compro-
vado que os clientes 
se sentem valorizados 
quando são ouvidos. 
Deixem que eles par-
ticipem da operação, 
peça feedbacks e o 
faça sentir que é, re-
almente, uma peça 
importante para seu 
negócio e que sua 
intenção é ouvir sua 
opinião para melhorar 
algo ou oferecer algo 
mais. - Fonte e outras 
informações: (www.
institutoclientefeliz.
com.br).
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que o consumidor 
esteja cada vez mais 
conectado, o tempo 
dele é muito precioso 
e é desta maneira que 
precisa ser encarado 
pelas marcas. Isso 
porque, em determi-
nados momentos da 
sua jornada, ele não 
quer gastar os minu-
tos que tem para ligar 
na empresa para ser 
atendido ou resolver 
algo. Por isso, é fun-
damental que se criem 
ações para que seja 
reduzido o esforço do 
cliente e o tempo que 
ele gasta para falar 
com sua marca. 

 2) Confie mais no seu 
cliente - Atualmente, 
confiar em uma pessoa 

tem se tornado um dos 
principais desafios e 
no mundo do negócio 
não é diferente. Isso é 
essencial para garantir 
um estreitamento na 
relação marca, consu-
midor e do serviço/pro-
duto que você oferece. 
Entenda que quase 
100% dos clientes são 
honestos, se você fixar 
na pequena parcela 
que não é, você só 
irá atrair esse tipo de 
público que irá querer 
alguma coisa a mais ou 
agir de má fé. 

 3) Tenha um atendi-
mento humanizado 
- Não se esqueça que 
do outro lado do “bal-
cão” tem uma pessoa 
com sentimentos e 

A chegada do inverno 
e a baixa imunidade

O contrário também é verdadeiro: 
a alimentação inadequada e defi-
ciente em nutrientes pode contribuir 
para a queda do sistema imunológi-
co. Quando se fala, em alimentação 
saudável e equilibrada, se pensa 
em uma variedade de alimentos 
que devem ser inseridos na rotina 
alimentar, como as fontes de fibras, 
vitaminas, minerais e fitoquímicos, 
encontrados em frutas, verduras e 
legumes; os carboidratos, tais como 
batata doce, mandioquinha, man-
dioca, arroz integral; as gorduras de 
boa qualidade, como as castanhas, 
sementes, abacate, azeite de oliva 
extra virgem; e as proteínas, com 
destaque para o ovo. 

O ovo possui uma excelente quali-
dade proteica, fato que lhe permite 
ser um alimento substituto de outros 
com proteína de alto valor biológico 
(como carnes vermelhas e frangos), 
fornecendo vitaminas, minerais, 
ômega-3 e compostos ativos, nu-
trientes que participam na manuten-
ção do sistema imunológico. Dessa 
forma, o ovo, sem dúvida, deve estar 
entre um dos alimentos preferidos 
pela sua composição nutricional, em 
especial, os que são enriquecidos 
com vitamina E, selênio e ômega 3 e 
os orgânicos. O ideal é que seja con-
sumido com a clara e a gema, que se 
complementam nutricionalmente. 

O ovo reúne ainda outros atri-
butos já conhecidos: proteína de 
preço acessível, pode ser usado em 
variadas preparações alimentares, 
é prático, naturalmente colorido e 
seguro sanitariamente. Diante de 
tantos benefícios, só não podemos 
esquecer que o ovo é um importan-
te aliado para fortalecer o sistema 
imunológico, mas não é o único. 
Alimentação saudável, exercício 
físico, sono adequado, controle do 
estresse e hidratação não podem 
ser deixados de lado.

(*) - É Nutricionista Clínica, Esportiva e 
Ortomolecular, Mestre e Doutora em Nutrição e 

Consultora Técnica da Katayama Alimentos.

naturais do sistema respiratório, 
aumentando o risco de infecções 
e existe a tendência à aglomeração 
e a permanência em ambientes 
fechados, que facilitam a maior 
circulação e transmissão desses 
agentes, que podem ser trans-
mitidos tanto pelo ar como pelo 
contato das mãos com superfícies 
contaminadas.

Importante salientar que o período 
de queda de temperatura e de baixa 
umidade faz com que os cílios da 
área traqueobrônquica trabalhem 
mais devagar e provoca um resse-
camento das mucosas, o qual facilita 
a penetração de vírus ou bactérias. 
O ressecamento também aumenta 
o gasto de energia do corpo (para 
tentar manter as mucosas hidra-
tadas), que já está alto por causa 
da adaptação do organismo à nova 
temperatura, deixando-o mais sus-
cetível a doenças.

A nutrição é um fator preponde-
rante na manutenção do estado de 
saúde e bem-estar. Para que as diver-
sas células do sistema imunológico 
funcionem de maneira adequada, é 
necessário que nutrientes apropria-
dos (como carboidratos, proteínas, 
gorduras, vitaminas, minerais e fi-
bras) sejam ingeridos na quantidade 
e qualidade corretas pelo indivíduo. 
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Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para



3043-4171

www.netjen.com.br
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Nota 1. Contexto Operacional: A sociedade tem por objetivo social: a) 
Compra, Venda e Locação de imóveis; b) Loteamento, Desmembramento 
ou Desdobro de terrenos por conta própria e de terceiros; c) Incorporação 
imobiliária; d) Prestação de serviços técnicos e de administração a tercei-
ros. Nota 2. Sumário das Práticas Contábeis: As demonstrações contá-
beis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e a NBC TG 1.000. a) 
As receitas são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com 
as medições físicas de cada contrato, e baseado nos custos incorridos e 
apropriados até a data, pelo mesmo critério. b) As depreciações são calcu-
ladas pelo método linear, considerando o tempo de vida útil econômica dos 
bens, de acordo com a legislação. c) A Provisão para imposto de renda e 
contribuição social são constituídas com base nos livros fiscais apurados de 
acordo com a legislação em vigor. d) O histórico e as projeções do contas a 
receber indicaram ser desnecessária a constituição de Provisão para Deve-
dores Duvidosos. Nota 3. Estoques: 2020 2019
Imóveis para comercialização 696.134,93 766.420,82
Loteam/incorporação imoblizado em andamento 1.840.567,62 1.670.350,69
 2.536.702,55  2.436.771,51
Os estoques estão contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
custos com benfeitorias, e compreendem os imóveis destinados a venda.
Nota 4. Investimentos: a) Investimentos 2020 2019
Incentivos Fiscais 13.073,58 13.073,58
Total 13.073,58 13.073,58
B) Sociedades em Conta de Participação:
SCP Pontal de Guaratuba -  134.978,17 
SCP Reserva/Morada do Engenho  45.600,00   45.600,00 
SCP Itaguaré/Bertioga - 8.185,31 
SCP Ribeirão Preto /Conquista 179.659,25 178.909,25 
SCP Guarulhos/Itaquaquecetuba  62.205,95 1.510.536,13 

Relatório da Diretoria
O ano de 2020 foi atípico e surpreendente. Em plena pandemia, os lotes em estoque desde 2017 foram vendidos e o resultado comparativo entre 2019 e 2020 demonstra este resultado. O novo loteamento, lançado em São Carlos 
no final de 2019, também não sofreu interrupção nas vendas, contribuindo com o bom resultado deste exercício. Em paralelo, as aprovações de projetos de vulto, como Jardim Imperador e Guaianases, avançaram e seu lançamento 
deve se concretizar em curto e médio prazo. Concluímos o processo de regularização de área de nossa propriedade situada em Atibaia para utilização em licenciamentos ambientais, o que nos beneficiará tanto técnica quanto 
financeiramente. Em face das novas demandas de mercado, redefinimos os produtos de Piracicaba e Itaquaquecetuba para serem aprovados neste primeiro semestre. As adaptações técnicas, administrativas e financeiras, aliadas 
ao comprometimento da equipe e dos sócios, influenciaram na qualidade dos resultados de 2020 e o ano de 2021 promete manter este ritmo de evolução.                                                                                                    A diretoria.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2020 e 2019 - (Em R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas - (Em R$)

 Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Ativo Circulante 7.621.306,78 3.962.681,20
   Caixa equivalente de caixa 3.377.114,93 40.106,34
   Caixa e Bancos 105.850,95 33.283,71
   Aplicações Financeiras 3.271.263,98 6.822,63
   Clientes  1.695.576,61 1.472.850,47
   Adiantamentos a funcionários 11.075,48 6.989,24
   Estoque (nota 3) 2.536.702,55 2.436.771,51
   Outros valores a receber 837,21 5.963,64
Ativo Não Circulante 10.745.792,50 11.524.923,55
  Realizável a Longo Prazo - -
  Investimentos (nota 4) 10.713.611,45 11.489.4 84,52
  Imobilizado (nota 5) 891.484,00 885.791,95
  (-) Depreciação/Amortização
     Acumulada (nota 5) -859.302,95 -850.352,92
Total Ativo 18.367.099,28 15.487.604,75

Mutações Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Total
Saldos em 31/12/2018 7.000.000,00 1.151.879,75 5.541.695,83 13.693.575,58 
   Distribuição de Lucros - - (350.000,00) (350.000,00)
   Lucro Líquido do Exercício - - (781.535,97) (781.535,97)
Saldos em 31/12/2019 7.000.000,00 1.151.879,75 4.410.159,86 12.562.039,61
   Distribuição de Lucros - - (250.000,00) (250.000,00)
   Lucro Líquido do Exercício - 68.814,69 1.307.479,08 1.376.293,77
Saldos em 31/12/2020 7.000.000,00 1.220.694,44 5.467.638,94 13.688.333,38

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Passivo Circulante 3.877.512,21 2.230.570,07
   Empréstimos de pessoas ligadas 488.000,00 601.580,47
   Empréstimos Bancários 1.500.000,00 0,00
   Fornecedores 1.920,11 39.668,87
   Salários e Encargos Trabalhistas 213.795,90 217.309,72
   Encargos Tributários 492.165,14 298.336,82
   Dividendos a Pagar 528.689,89 456.327,81
   Outras contas a pagar 642.643,85 612.797,95
   Imposto Renda e Contribuição Social  10.297,32 4.548,43
Passivo Não Circulante 801.253,69 694.995,07
   Receitas diferidas 801.253,69 694.995,07
Patrimônio Liquido 13.688.333,38 12.562.039,61
  Capital Social 7.000.000,00 7.000.000,00
  Reserva Legal 1.220.694,44 1.151.879,75
  Reservas de lucros a disposição da AGO 5.467.638,94  4.410.159,86
Total Passivo 18.367.099,28 15.487.604,75

Demonstração do Resultado dos Exercícios 31/12/2020 31/12/2019
   Serviços Vendidos 0,00 121.737,64
   Imóveis e participações Imobiliárias 721.861,31 790.725,60
Receita Operacional Bruta 721.861,31 912.463,24
  Impostos e Devoluções -25.681,62 -32.973,77
Receita Operacional Liquida 696.179,69 879.489,47
  Custo dos Serviços e Imóveis Vendidos -77.879,84 -31.108,26
Lucro Bruto 618.299,85 848.381,21
Despesas Operacionais
  Despesas Gerais e Administrativas -1.950.812,79  -2.358.993,65
  Despesas Tributarias -27.063,78 -52.168,21
  Depreciação e Amortização -8.887,39 -12.076,97
  Financeiras Líquidas -18.965,43 -43.376,19
  Resultado nas participações societárias 2.784.440,81 863.786,27
Resultado Operacional 1.397.011,27 -754.447,54
Lucro Antes do IR 1.397.011,27 -754.447,54
  Provisão para IR e CSLL -20.717,50 -27.088,43
Lucro Liquido 1.376.293,77 -781.535,97
Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2020 31/12/2019
Atividades Operacionais 1.358.045,96  -468.785,57 
Prejuízo/Lucro Líquido Contábil 1.376.293,77  -781.535,97 
Ajustes
Depreciação e Amortização 8.950,03  12.076,97 
Variações nos Circulantes 
Aumento/Diminuição Nas Contas a Receber -222.726,14 25.755,05
Aumento/Diminuição Nos Estoques 
  e nas Despesas -98.890,85  -13.160,10
Aumento/Diminuição Nas Contas 
  a Pagar e Provisões 188.160,53  282.369,84
Aumento/Diminuição Nas Contas Diferidas 106.258,62  5.708,64
Atividades de Financiamentos 1.208.781,61  294.517,64
Empréstimos 1.386.419,53  422.880,47 
Pagamento de Dividendos -177.637,92  -128.362,83 
Atividades de Investimentos 770.181,02  204.950,70
Aquisições de Imobilizado -5.692,05  -4.057,00 
Investimentos em Outras Empresas 775.873,07  209.007,70 
Resultado de Fluxo de Caixa 3.337.008,59  30.682,77
Equivalentes de caixa no início do exercício 40.106,34  9.423,57
Equivalentes de caixa no final do exercício 3.377.114,93  40.106,34

SCP Jardim Imperador  84.963,23  84.963,23 
SCP Itapetininga  37.208,71  37.208,71 
SCP São Carlos  988.762,50  988.762,50 
SCP Montemor  193.940,00  155.491,00 
Equivalências Patrimoniais SCP’S
SCP Pontal de Guaratuba - (134.978,17)
SCP Bragança E Bragança IV 570.419,87 774.140,34 
Reserva/ Morada do Engenho 481.859,79 1.433.916,15 
SCP Itaguaré/Bertioga - (8.185,31)
SCP Ribeirão Preto/Conquista (68.247,04) (67.260,54)
Guarulhos/Itaquaquecetuba 1.078.030,96  337.821,70 
SCP Jardim Imperador (156.625,53) (204.798,91)
SCP Itapetininga (2.135,35) (2.135,35)
SCP São Carlos 1.620.678,79  765.887,17 
SCP AK 18 Empreendimento e Partipações Ltda. - (10.220,41)
SCP AK 18 Empreendimento e Partipações Ltda. -   10.220,41 
SCP Montemor (1.076,72) (149.407,72)
Total 5.115.244,41 5.889.633,66 
Estes investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimo-
nial, cujos efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresenta-
dos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 e referem-se a sociedades em 
conta de participação. c) Outras Participações: 2020 2019
Campos de Atibaia Empreendimentos
 Imobiliários Ltda  508.513,45  537.513,45
Equivalência Patrimonial 5.076.780,01 5.049.263,83
Total  5.585.293,46   5.586.777,28
Este investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, cujos 
efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 31 de 
dezembro de 2020 e 2019 e refere-se a participação direta no capital social.

Nota 5. Imobilizado: Imobilizado 2020 2019 Depreciação
Equipamentos Telefônicos  15.025,03 15.025,03 4,00%
Máquinas e Equipamentos  309.721,58  308.571,58  10,00%
Móveis e utensílios 169.624,58  165.082,53  10,00%
Equipamentos de Informática 292.354,22  292.354,22 20,00%
Veículos 98.465,00 98.465,00 20,00%
Instalações  6.293,59 6.293,59  10,00%
Total do custo 891.484,00  885.791,95
(-) Depreciação Acumulada (859.302,95) (850.352,92)
Total 32.181,05 35.439,03
Nota 6. Capital Social: O Capital Social de R$ 7.000.000,00 encontra-se 
totalmente subscrito e integralizado, sendo representado por 7.000.000 
ações no valor de R$ 1,00 Nota 7. Receitas Diferidas: Estão contabiliza-
das as receitas e custos não realizados, decorrentes da venda de imóveis.
Nota 8. Seguros: Os seguros contratados são suficientes para a cobertura 
de eventuais perdas. Nota 9. Contingências: Não são conhecidas eventu-
ais contingências que possam afetar o resultado.

Ceci Soares Krahenbuhl Piccina - Diretora Presidente
Lazaro Venâncio da Silva - CRC TC 1 SP 195828/0-7

        CONSURB S/A Empreendimentos Imobiliários
CNPJ nº 55.323.455/0001-30

E.L.E.N.A. EMPREENDIMENTOS DA LIVRE EMPRESA NACIONAL S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os Senhores acionistas convidados a se reunirem em AGO, a realizar-se no dia 28 de maio de 
2021, às 10:00 horas, na sede social à Avenida 9 de Julho, nº 3228, sala 1209, 12º andar, São Paulo/SP, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, 
Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020; 
b) Outros assuntos de interesse social.  São Paulo, 18 de maio de 2021. A Diretoria. (18, 19 e 20/05/2021)

Balanço Patrimonial Encerrados em 31/12/2020 e 31/12/2019 - (valores expressos em reais)

Ativo    31/12/2020         31/12/2019
(Reclassificado)

Circulante
Caixa e equivalentes de Caixa 17.418.177 10.474.194

Contas a Receber 5.712.162 4.634.082

Subvenções a Receber 4.174.613 4.454.613

Outros Créditos 1.223.412 1.103.078

Estoques     1.609.898             900.836

Total do Circulante    30.138.262         21.566.803
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo        667.809             150.000
Investimentos 667.809 150.000

Imobilizado    35.288.050         34.744.695
Imobilizado sem restrição 31.443.485 31.231.921

Imobilizado com Restrição     3.844.564           3.512.774

Total Não Circulante    35.955.859         34.894.695
Total do Ativo    66.094.121         56.461.498

Demonstração dos Resultados para os Exercícios Findos
em 31/12/2020 e 31/12/2019 - (valores expressos em reais)Passivo    31/12/2020         31/12/2019

(Reclassificado)
Circulante
Fornecedores 3.958.083 4.128.984
Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo 2.225.286 3.837.801
Parcelamento de Tributos Curto Prazo 1.453.108 1.453.108
Impostos e Contribuições 5.155.743 4.184.433
Obrigações Trabalhistas 12.889.848 12.469.864
Contas a pagar 3.439.341 2.851.065
Repasse SUS 7.772.455 8.502.648
Subvenções a Realizar    11.646.827           7.791.089

Total Circulante    48.540.690         45.218.992
Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos
  Longo Prazo 12.308.638 7.328.864
Parcelamento de Tributos Longo Prazo 4.398.182 5.670.310
Receitas Diferidas 3.844.564 3.512.755
Provisão para Contingência     6.240.713               40.912

Total Não Circulante    26.792.098         16.552.840
Patrimônio Líquido/Passivo a Descoberto
Patrimônio Social (11.599.527) (4.467.099)
Reserva de Reavaliação 60.765 155.993
Déficit/Superávit do Exercício     2.300.095            (999.229)

Total Patrimônio Líquido/
  Passivo a Descoberto    (9.238.667)         (5.310.335)
Total Passivo + Patrimônio Líquido/
  Passivo a Descoberto    66.094.121         56.461.498

INSTITUTO DO CÂNCER ARNALDO VIEIRA DE CARINSTITUTO DO CÂNCER ARNALDO VIEIRA DE CARINSTITUTO DO CÂNCER ARNALDO VIEIRA DE CARINSTITUTO DO CÂNCER ARNALDO VIEIRA DE CARINSTITUTO DO CÂNCER ARNALDO VIEIRA DE CARVVVVVALHOALHOALHOALHOALHO
CNPJ 60.945.854/0001-72
Demonstrações Contábeis

   31/12/2020         31/12/2019
(Reclassificado)

Receitas: Dr. Arnaldo 67.914.128 59.281.198
Secretaria de Estado da Saúde    29.760.941         24.663.949
Total    97.675.069         83.945.148
(Despesas): Recursos Humanos (32.246.922) (36.440.584)
Honorários Médicos (25.709.114) (21.342.783)
Medicamentos e Materiais (18.244.840) (13.702.359)
Despesas Administrativas e Gerais (9.474.425) (10.818.775)
Despesas Tributárias (343.366) (250.197)
Unidades Avançadas de Atendimento (22.976.169) (17.508.758)
Depreciação (990.763) (894.575)
Resultado Financeiro (2.523.700) (622.012)
Receitas com Trabalho Voluntário 327.445 220.880
Isenções Usufruídas     6.063.626           6.176.316
Total (106.118.229)        (95.182.847)
Receitas com Subvenções e Doações
Fundo Nacional da Saúde - Ministério da Saúde 730.735 722.656
Secretaria Municipal da Saúde 3.715.906 300.000
Secretaria Estadual da Saúde 2.066.380 5.691.039
Receitas com Campanhas e Doações     3.529.358           2.763.231
Total    10.042.379           9.476.926
Outras Receitas: Desconto de Fornecedores 8.205 17.721
Notas Fiscais Paulistas 236.660 399.222
Pesquisa Clínica 322.978 94.921
Receitas Diversas        133.034             249.681
Total        700.876             761.545
Superávit/(Déficit) do Exercício     2.300.095            (999.229)

Antônio Martins da Silva Neto
Presidente

David Vieira da Costa
1º Tesoureiro

Janaina de Andrade Santos
Contadora CRC - 1SP323767/O-0

LABN Empreendimentos Ltda.
CNPJ/MF nº 39.314.553/0001-54 - NIRE 35.232.260.507

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Dr. Chucri Zaidan nº 296, Conjunto 231 e 51, VG, 
Setor Escritório Torre Z, Novo Centro de SP, CEP 04583-110, com seu Contrato Social devidamente 
arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 35.232.260.507, vem a público divulgar que, em 17/05/2021, 
foi aprovada por sua única sócia, com fundamento nos artigos 1.082, II, e 1.084 do Código Civil 
Brasileiro, a redução parcial do capital social R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), com 
o cancelamento de 280.000.000 (duzentos e oitenta milhões) de quotas e restituição da totalidade à 
única sócia. São Paulo, 17 de maio de 2021.

Caroline Perez Mathey Rinco - Diretora

Construtora Augusto Velloso S.A.
CNPJ n° 60.853.934/0001-06 0 - NIRE  35300045661

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 12/03/2021.
Data, Local e Hora: 12/03/2021, na sede social à Rua Major Quedinho, 111 - 17º andar, nesta Capital, às 9hs. Convo-
cação: Dispensada. Presença:Totalidade. Ordem do Dia: Ordinária a) Leitura, discussão e votação do relatório 
da diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras, referente ao exercício findo em 31/12/2020; b) destinação 
do lucro e c) Eleição da diretoria para o exercício de 2021/2023 e fixação de seus honorários. Mesa Diretora: Presidente: 
Augusto Ferreira Velloso Neto, Secretário: Ricardo Machado Ferreira Velloso. Deliberações por unanimidade dos 
presentes: Foram aprovados os documentos do item “a” da ordem do dia, os quais já eram de conhecimento de todos, por 
terem sido publicados em 05/03/2021 no DOESP. e Jornal “Empresas & Negócios”. “b” os presentes deliberaram reunirem-se 
em outra oportunidade para determinarem sobre a destinação da conta “lucros acumulados”, findo em 31/12/2020. “c” foram ree-
leitos para o mandato de 01/05/2021 a 30/04/2024, os seguintes membros: Diretor Presidente Ricardo Machado Ferreira 
Velloso, RG. nº 5.416.311 SSP/SP e CPF nº 694.425.338-00; para Diretor Superintendente; Augusto Ferreira Velloso 
Neto, RG. nº 4.405.981-4 SSP/SP e CPF nº 606.318.308-63, permanecendo vago o cargo de Diretor Técnico. Os Diretores ora 
eleitos, que se acham presentes, declaram desde já, sob as penas da lei, sem prejuízo da declaração em documento próprio, 
que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, estando, portanto, livres e desimpedidos para 
o exercício das funções referentes aos respectivos cargos para os quais foram eleitos, comprometendo-se, desde já, a 
cumprir as determinações legais e estatutárias aplicáveis. Foi fixada a verba de até R$ 134.000,00, como remuneração mensal 
global da diretoria, a ser dividida de comum acordo entre seus membros. No mês de dezembro, será paga uma gratificação 
de valor idêntico à remuneração mensal. Nada mais, lavrou-se a ata, que após lida e aprovada por todos vai assinada. A 
presente é cópia fiel lavrada em livro próprio  a) Presidente: Augusto Ferreira Velloso Neto; Secretário: Ricardo 
Machado Ferreira Velloso. JUCESP n° 200.046/21-4 em 03/05/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

De acordo com pesqui-
sa feita pelo Sebrae 
sobre os impactos da 

vacinação na retomada das 
atividades dos pequenos ne-
gócios, esse segmento deve 
voltar ao patamar de fatura-
mento anterior à pandemia 
somente em 2022, mesmo 
que 100% da população 
já tenha sido vacinada até 
dezembro desse ano.

Além do setor depender da 
vacinação em massa da po-
pulação, os empreendedores 
desse segmento deverão se 
adaptar aos novos desejos 
e necessidades dos clien-
tes. Para entender melhor 
esse contexto e mapear as 
oportunidades que surgem 
nesse novo normal, o Sebrae 
elaborou estudo que mostra 
pontualmente as principais 
tendências do Turismo para 
o Brasil e também revela os 
desejos e anseios do público 
fluminense quando pensa 
em turismo. 

“Esse material orienta as 
empresas do trade turístico 
e ajuda na elaboração de 
políticas públicas que per-
mitam que o turismo volte a 
ser uma das principais fontes 
de recursos e de geração de 
empregos, tanto no Rio de 
Janeiro quanto no resto do 
país”, ressalta o presidente 
do Sebrae, Carlos Melles. De 
acordo com o estudo, para 
que as empresas do setor 
voltem a faturar, elas terão 
que adotar os protocolos de 
segurança e aderir às novas 
tecnologias com o intuito de 
garantir aos clientes mais 
confiança no empreendi-
mento. 

Como inovações sugeridas 
pelo estudo do Sebrae, estão 
a inclusão de check-in e 

Com a pandemia do coronavírus, o turismo nacional precisará se reinventar.

Fintechs: oportunidade 
de criar uma economia 

mais diversificada

Entre as múltiplas 
consequências da 
pandemia, uma 
passou um pouco 
despercebida: o 
freio no avanço da 
igualdade de gênero

O Fórum Econômico 
Mundial divulgou um 
relatório afirmando 

que a lacuna global de gênero 
aumentou em uma geração 
e que levará cerca de 276 
anos para ser fechada. Isso 
se deve basicamente ao fato 
das mulheres ocuparem os 
setores mais afetados pelos 
fechamentos e medidas de 
restrição e que, embora 
existam profissionais mais 
qualificados, há ainda, um 
desequilíbrio em cargos de 
chefia. 

Em termos de gênero, o 
documento mostra um cresci-
mento muito lento em alguns 
mercados. Um exemplo claro 
é o da tecnologia, no qual as 
mulheres constituem apenas 
14% da força de trabalho. A 
tecnologia já é uma pedra an-
gular em diferentes indústrias 
e setores e pode se tornar um 
aliado muito valioso no esfor-
ço de resolver o problema da 
disparidade de gênero. 

“Se queremos uma econo-
mia futura dinâmica, é vital 
que as mulheres estejam re-
presentadas nos empregos de 
amanhã”, disse Sadia Saahiri, 
diretora-geral do Fórum 
Econômico Mundial, quando 
o relatório foi apresentado. O 
caminho para a incorporação 
das mulheres no setor tem 
seus desafios. Na Argentina, 
por exemplo, uma das poucas 
indústrias que gera empregos 
genuínos é a da Tecnologia da 
Informação e Comunicação: 
de fato, faltam talentos para 
atender a demanda. 

O problema é que entre os 
perfis profissionais, apenas 
23% são de mulheres, de 
acordo com especialistas 
no programa Equal ICT da 
Huawei. No Brasil, somente 
26% das vagas no setor são 
ocupadas por elas, segundo 
levantamento feito pelo In-
foJobs. De todas as mulheres 
que trabalham com tecno-
logia, apenas 2% estão em 
cargos de diretoria - a maior 
parte, 66%, não ultrapassa o 
cargo de analista.

A oportunidade perdida 
para nós pode ser agravada 
se levarmos em conta que, 
segundo a International Data 
Corporation, que 65% do PIB 
mundial será digitalizado em 
2022 e que a indústria de TIC 
crescerá 7,7% em dólares 

na América Latina durante 
2021. Por isso é fundamental 
buscar alternativas, e uma 
luz de esperança surge com 
as Fintechs, empresas do 
setor financeiro que usam a 
tecnologia para inovar. 

Na América Latina, de 
acordo com um estudo da 
Finnovista e do BID, as mu-
lheres que lideram ou fazem 
parte da equipe de gestão 
representam 35%. Número 
que ganha relevância se o 
compararmos com a média 
global, que indica que apenas 
7% dos empresários financei-
ros são mulheres.  

Dados da Fintech Deep 
Dive, em parceria com a AB-
Fintechs, corroboram com 
essa realidade e apontam 
que apenas 7% das fintechs 
brasileiras foram fundadas 
por mulheres, sendo que 93% 
dessas novas empresas de 
tecnologia e serviços finan-
ceiros estão nas regiões sul 
e sudeste do país.

Isso, sem dúvida, reforça 
que é uma das indústrias de 
tecnologia com maior poten-
cial na região para promover 
a igualdade de gênero no âm-
bito profissional. Não apenas 
para o presente, mas para a 
projeção: as empresas fintech 
se tornaram um boom diante 
das restrições de mobilidade 
e estão ansiosas por recrutar 
talentos. Por sua vez, essas 
tecnologias financeiras geram 
externalidades positivas para 
as mulheres. 

Segundo o Banco Mundial, 
51% deles têm conta em 
banco, apenas 12% econo-
mizam e 20% têm crédito. 
Na Argentina, o número é 
mais chocante: apenas 5% 
economizam e 2,9% aces-
sam microcréditos. A partir 
daí, ter ferramentas ágeis e 
acessíveis de independência 
financeira e inclusão passa a 
ser fundamental. Em um con-
texto de tantas incertezas, 
em que a pandemia atinge 
as indústrias, a tecnologia 
se apresenta como uma das 
poucas certezas. 

E pode ser a maneira de 
diminuir alguns dos outros 
danos transcendentais que 
a Covid-19 nos trouxe, como 
o freio no processo rumo 
à igualdade de gênero. As 
fintechs revelam números 
que projetam um futuro en-
corajador, desde que sejam 
levadas ao próximo nível. 
Dessa forma, podem ser 
uma alternativa para uma 
economia mais diversificada 
e inclusiva.

(*) - É licenciada em Administração 
de Empresas pela Universidade 

de San Andrés e mestre em 
Economia pela Eseade.

Sofia Gancedo (*)

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1046000-13.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Simone Ferreira Bazar ME , CNPJ: 13.503.036/0001-30, que Adidas AG e 
Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e 
Morais, pois a requerida está reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos 
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando a 
requerida em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a 
fluir dos 30 dias supra, ofereça resposta, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na 
inicial. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Turismo deve voltar aos índices 
pré-pandemia apenas em 2022
Desde o início da pandemia, o Turismo é um dos segmentos que mais tem sido atingido pela crise que 
afetou diretamente milhões de vidas e a economia global

O estudo revela que os 
empreendedores que inves-
tirem no turismo de proximi-
dade e ecoturismo poderão 
se beneficiar dessa retomada 
das atividades com maior 
agilidade. De acordo com o 
levantamento, os turistas de-
sejam conhecer cidades do 
interior, viajar de carro ou em 
voos com até 3h de duração 
e estão atentos às medidas 
de proteção adotadas pelas 
empresas. 

“Com a pandemia do Coro-
navírus, o turismo nacional 
precisará se reinventar. As 
pessoas têm procurado via-
jar para lugares mais próxi-
mos e que ofereçam recursos 
naturais, como praias, ca-
choeiras, reservas e parques. 
Além disso, a execução de 
ações de impacto social pode 
ser um diferencial para atrair 
novos turistas”, pontua o 
presidente do Sebrae (AI/
Sebrae-Rio).

check-out digitais, identi-
ficação digital, pagamento 
por aproximação, internet 
das coisas, realidade virtual 
e inteligência artificial. “No 
período pré-Covid, o turismo 
representava 3% do PIB do 
Estado do Rio de Janeiro e 
era o destino preferido de 
40% do total de turistas do 
país. 

Para fugir da crise, o em-
preendedor precisa encon-
trar as melhores estratégias 
que façam a diferença no seu 
negócio. A aproximação com 
o cliente; a diversificação do 
portfólio; adoção de meca-
nismos que assegurem ao 
cliente segurança sanitária; 
utilização de tecnologias que 
possibilitem o Low Touch 
(pouco contato); a implan-
tação de serviços de tendên-
cias e uma organização para 
lidar com necessidade de 
adiamentos, cancelamentos 
de reservas são caminhos 

que o empresário deve 
seguir. 

Para acompanhar essas 
mudanças, os empreende-
dores podem contar com 
o nosso apoio. Elaboramos 
um conjunto de soluções e 
conteúdos para ajudá-los a 
passar por esse momento”, 
reforça o diretor-superinten-
dente do Sebrae Rio, Antonio 
Alvarenga.

O levantamento do Sebrae 
também aponta o turismo de 
luxo com uma forte demanda 
e indica caminhos para que 
as empresas possam atingir 
esse nicho. Dentre as dicas 
da instituição, estão o turis-
mo gastronômico, prestação 
de serviços exclusivos de 
bem-estar, aluguel de suítes 
para microcelebrações ou de 
espaços inteiros e a oferta de 
passeios personalizados. O 
Turismo de Charme também 
é uma boa oportunidade para 
atrair turistas.

ec
ov

ia
ge

m
.c

om
/re

pr
od

uç
ão

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 C
0A

3-
7F

D
3-

D
22

1-
2D

AF
.



Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 18 de maio de 20216

Fabio Almeida (*)

A internet é um organismo vivo onde diariamente são 
criados diversos sites para caçar cliques, difundir no-
tícias sensacionalistas ou até fake news. Além disso, o 

seu potencial de alcance permite que tudo saia facilmente do 
controle. Por isso, criadores de campanhas, principalmente 
voltadas para esse ambiente, devem ter cuidados redobrados 
para atingir o sucesso e ao mesmo tempo proteger a marca. 

Esses cuidados vão, desde a clareza na comunicação, o alinha-
mento com os valores da empresa e da sociedade e o cuidado com 
os consumidores, até o uso de técnicas e ferramentas de gestão 
para criar estratégias mais eficientes, evitar crises, aumentar a 
segurança e selecionar canais e sites que agreguem valor. Em 
tempos de pandemia, cancelamentos e mudanças para aquisição 
de dados com a LGPD, isso pode ser mais desafiador, mas não 
torna a missão impossível. 

Segundo um estudo da Delloitte, mais de 25% dos consumidores 
deixaram de consumir uma marca ao perceberem que a empresa 
agia em seu próprio favor durante a pandemia. Em contrapartida, 
63% dos respondentes acreditam que vão contar mais com as 
tecnologias digitais e 58% lembram de pelo menos uma marca 
que ajudou o seu negócio a atender melhor os clientes. 

Diante deste cenário, a consultoria destacou alguns pontos 
fundamentais para atingir o tão desejado sucesso nas campa-
nhas online: propósito da marca; experiência humana; agilidade; 
confiança e participação. Esses itens devem ser pensados e 
avaliados com profundidade, uma vez que a associação de uma 
peça publicitária que possa dar margem à criação de um meme ou 
que esteja desalinhada com os valores ou discurso comercial da 
marca é um grande potencial para gerar crises e cancelamentos. 

Por isso, é essencial considerar esses detalhes desde o plane-
jamento e aplicar às estratégias de segurança de marca com o 
uso de ferramentas apropriadas e gestão unificada. 

Ferramentas e tendências - Uma outra pesquisa, realizada 
pela Egon Zehnder apontou tendências para as campanhas online. 
Dentre elas, estão o uso inovações tecnológicas como a nova versão 
do Google Analytics com Machine Learning mais sofisticado para 
anúncios criados no Google Ads, permitindo maior segmentação 
do público, além do aumento do uso da Inteligência Artificial e 
maior valorização do SEO. 

A revolução 4.0 elevou o potencial das campanhas de publicidade e marketing, com grande diversificação de formatos e canais, maior 
alcance, possibilidade de segmentação, personalização e geolocalização, entre muitos outros recursos. Entretanto, o consumidor 

também ganhou mais autoridade e poder de voz, graças à massificação do uso das redes sociais e de plataformas 
de avaliação de produtos e marcas que, aliados ao engajamento, podem trazer resultados desastrosos. Ou não. 

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

necessidade de personalização nos anúncios e do uso de buscas 
por voz - que a ComScore já previa crescimento de 50% em 2020. 

Também é esperado um aumento do investimento em comuni-
cação com geração ou distribuição de conteúdo na internet para 
este ano. A aplicação dessas tendências nas campanhas online 
certamente trará bons frutos, mas é preciso aliar outras estraté-
gias e ferramentas, pois quanto maior  o potencial, maior o risco. 

Dados de um estudo da MindMiners apontou os motivos para 
cancelamento de marcas: 41% dos entrevistados cancelariam uma 
marca se tivesse problemas com seus produtos e serviços; 37% por 
adotar posicionamentos nas suas campanhas que não condizem com 
suas ações em geral; 31% por não corresponder às expectativas 
como consumidor; 27% por não concordar com o comportamento 
ou posicionamento de influenciadores e 17% porque a marca se 
posicionou contra os valores da família tradicional e/ou sua religião. 

No geral, não é comum que as marcas pensem em estratégias 
específicas para crises ao criar uma campanha digital, mas sim 
reagir a circunstâncias que já saíram dos trilhos, o que está longe 
do ideal. É possível e recomendável prever estas situações com 
estratégias e ferramentas adequadas: 

Aumentar a eficiência das condutas padrão nas confi-
gurações de campanhas: bloquear assuntos sensíveis, como 
pornografia, armas, discursos de ódio etc e, principalmente, 
avaliar a particularidade de cada marca para adicionar bloqueios 
e evitar constrangimentos. Por exemplo: bloquear palavras como 
desastre, morte e acidentes em campanhas de companhias áreas. 

Criar um ambiente seguro com uma lista positiva de 
sites, principalmente para campanhas focadas em awareness sem 
perder o direcionamento à audiência pretendida, associando a 
marca a conteúdos e sites que agreguem valor. Ferramentas de 
Inteligência Artificial podem ler o conteúdo antes do lance para 
a compra do espaço publicitário. 

Divida a responsabilidade: é essencial que o parceiro res-
ponsável por gerenciar as campanhas saiba de todos os detalhes 
e contexto da ação e seja questionado sobre quais ferramentas de 
segurança da marca serão utilizadas. Além de reduzir os riscos 
de forma considerável, facilita a identificação de imprevistos e a 
aplicação de medidas de contenção com mais agilidade. 

Alinhamento e clareza: saiba quais estratégias, canais, sites 
e ferramentas serão utilizados para a gestão das campanhas di-
gitais. O mundo ideal é quando marca, agência, plataformas de 
tecnologia e gestão discutem e alinham a campanha desde o início. 

Olhar humano. A marca deve utilizar as tecnologias disponíveis 
para se proteger, mas não é recomendável confiar 100% nas má-
quinas, uma vez que em um processo de automação, os detalhes 
podem se perder. Por isso, é fundamental que essas ferramentas 
sejam gerenciadas e acompanhadas por um olhar humano que 
conheça bem a marca e possa protegê-la em qualquer canal. 

Elimine a dispersão. Esse é um dos maiores desafios em 
campanhas programáticas, que buscam audiências específicas. 
Uma campanha aberta para vários sites aumenta o risco de asso-
ciação a conteúdos sensíveis. Sendo assim, além da lista de sites 
confiáveis sempre atualizada, escolha sites de grande visibilidade. 
Isso pode gerar grande percepção e elevar a possibilidade de 
engajamento e lembrança da marca. 

Em épocas desafiadoras e de grandes transformações como 
estamos vivendo, criar campanhas altamente eficientes pode ser 
algo mais complexo. Por isso, é sempre importante estar atento 
às tendências e mudanças do mercado e das necessidades do 
consumidor. O caminho do sucesso é traçar esses planos de forma 
inteligente, objetiva, técnica e humana, contando com parceiros 
especializados e alinhados a esses mesmos valores. 

 
(*) - É Managing Director da Gamned Brasil, faz parte do Comitê 

de Mídia da ABRADI e ministra aulas em cursos livres na 
Faculdade Cásper Líbero (www.gamned.com).

Outro ponto importante, especialmente para mídia programáti-
ca, é a criação de estratégias exclusivas para mobile e o potencial 
para criação de campanhas dentro de jogos, como os playable 
ads. A consultoria também prevê o aumento de canais de entrega 
para este tipo de mídia, mas alerta para as modificações no uso 
de cookies ou até a sua extinção devido à LGPD. 

No geral, para o setor de marketing digital, a Egon Zehnder 
também indica a integração do e-commerce com redes sociais e 
WhatsApp - amplamente já utilizados no mercado - aumento da 
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Atingir o suCesso e Ao MesMo 
teMpo proteger A MArCA



Zero Trust: 
implantação de um 

modelo dinâmico para 
permissão de acessos

As mudanças 
repentinas que 
sofremos no último 
ano trouxeram um 
desafio ainda maior 
para as equipes de 
cibersegurança/ TI 
das empresas

Novas brechas apa-
receram com o mo-
delo de trabalho 

remoto e estão sendo ex-
tensivamente exploradas 
por hackers e softwares 
maliciosos.

Dentro das estratégias 
mais tradicionais de defesa 
cibernética se emprega o 
mantra principal de “con-
fie, mas verifique”. 

Este conceito prega um 
plano de alta defesa de 
perímetro, verificando 
todo o entorno em que es-
tavam seus dispositivos e 
seus usuários, garantindo 
assim que colaboradores 
acessem os computadores 
e sistemas de uma empre-
sa dentro de um ambien-
te controlado e seguro. 
Quando esses usuários 
acessam ambientes exter-
nos via internet, devem ser 
altamente monitorados 
e controlados para que 
invasores externos não 
explorem esses acessos 
como oportunidade de 
invasão.

Porém, no cenário onde 
não é possível garantir 
segurança de onde as pes-
soas estão trabalhando e 
como vão acessar as redes 
corporativas, novos con-
ceitos de defesa devem ser 
empregados. A estimativa 
de investimentos de insti-
tuições públicas e privadas 
em segurança no Brasil é 
de US$ 900 milhões este 
ano, um avanço de 12,5% 
em relação a 2020, segundo 
a consultoria IDC.

O modelo de segurança 
Zero Trust, popularizado 
pelo analista da Forrester 
John Kindervag, apresenta 
o conceito “nunca confie, 
sempre verifique”. Neste 
conceito, pessoas e equi-
pamentos nunca serão 
considerados confiáveis, 
demandando que conti-
nuamente os usuários, 
dispositivos e aplicações 
sejam verificados antes de 

permitir qualquer nível de 
acesso. 

Esse modelo propõe a 
necessidade das empresas 
estabelecerem políticas 
que implementem padrões 
dinâmicos de acesso, e que 
possuam mecanismos que 
possam automatizar estas 
autorizações e revogações 
de acesso conforme a 
necessidade de cada em-
presa. Para implementar 
Zero Trust é necessário 
se certificar que todos os 
recursos são acessados de 
forma segura independen-
te de sua localização. 

Já que todos os usuários 
são não confiáveis, deve-
se aplicar uma estratégia 
para gerenciar acesso e 
informações privilegiadas. 
Automatizar o processo 
que permita aplicar e ras-
trear as políticas definidas. 
Segundo a pesquisa Zero 
Trust Progress Report de 
2020 aplicada em 400 to-
madores de decisão sobre 
cibersegurança, 72% dos 
entrevistados estão imple-
mentando ou planejando 
projetos de adoção de Zero 
Trust. 

Nesta mesma pesquisa, 
os entrevistados apontam 
como os maiores desafios 
em suas corporações o 
excesso de privilégios 
em contas de seus cola-
boradores, a dificuldade 
de controlar os acessos 
concedidos a parceiros de 
negócio e a vulnerabilidade 
de dispositivos pessoais de 
seus colaboradores.

Aplicar um modelo de 
segurança que implique 
em grandes mudanças não 
necessariamente precisa 
ser difícil. É possível adotar 
este modelo de forma gra-
dual e assim, com planeja-
mento realista e parceiros 
adequados encontrar uma 
implantação factível à rea-
lidade das empresas. 

Este processo deve ser 
precedido de uma análise 
de quais são as principais 
vulnerabilidades a serem 
atacadas pelas empresas 
e uma avaliação de tecno-
logias e parceiros de negó-
cios que possam garantir a 
implantação dos princípios 
de Zero Trust.

(*) - É Country Manager 
da Quest Software 

(https://www.quest.com/br-pt/).

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

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 43 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Há três tipos de investidores: 
o conservador, o moderado e o agressivo.

Guilherme Ammirabile (*)

Porém, há vários riscos 
por trás dessa ação, 
como a perda do di-

nheiro investido em pouco 
tempo. Desta forma, é im-
portante que os investidores 
preencham um questionário 
com perguntas, chamado de 
suitability - que é obrigatório 
para todos os clientes, inde-
pendente do perfil. 

Essa sequência de pergun-
tas leva em consideração o 
nível de conhecimento sobre 
investimentos, o objetivo e o 
prazo que pretendem deixar 
o recurso investido e a rea-
ção caso os investimentos 
tenham um retorno negati-
vo, por exemplo. Para cada 
questão existem algumas 
opções de respostas, que ge-
ram uma pontuação no final, 
o “score”, mostrando assim o 
perfil do investidor, que pode 
ser conservador, moderado 
ou agressivo. Atualmente, 
na XP Investimentos há 
três tipos de investidores: 
conservador, moderado e 
agressivo. 

O acesso aos produtos 
para aqueles que têm perfil 
conservador é bem restrito, 
podendo investir apenas 
em alguns títulos de renda 
fixa, isso porque esse perfil 
não admite tomar riscos, 
coloca a segurança em pri-
meiro lugar. Já o prazo e o 
tipo de ativo investido são 

Enquanto muitos disputam as 
mesmas vagas ou sofrem pela falta 
de oportunidades, a realidade dos 
profissionais de tecnologia é bem 
diferente: sobram vagas e faltam 
profissionais para ocupá-las. A 
The Bridge, rede de talentos glo-
bais que conecta profissionais de 
tecnologia a vagas de trabalho em 
todo o mundo, tem observado de 
perto essa demanda crescente por 
talentos digitais. 

“Setores tradicionais e com pouca 
presença no ambiente online, preci-
saram se modernizar para encarar 
uma nova fase sem previsão de tér-
mino. A urgência por estes talentos 
digitais, especialmente por designers, 
programadores e cientistas de dados, 
abriu um leque enorme para quem 
busca uma oportunidade nessas 
áreas. E não é apenas no Brasil, é em 

todo o mundo, este é um movimento 
global”, pontua Bernardo Carvalho 
Wertheim, CEO e fundador da The 
Bridge. 

A plataforma conta hoje com mais 
de 230 mil profissionais cadastra-
dos. São 114 vagas abertas apenas 
no Brasil, para diferentes níveis de 
senioridade, e 50 em outros países 
da América Latina. A maioria dos 
postos de trabalho são nas moda-
lidades home office ou anywhere 
office, em grande parte direcionadas 
a programadores. 

Se há alguns anos, muitos brasi-
leiros sonhavam em trabalhar nos 
Estados Unidos, recebendo em dó-
lar, atualmente não é preciso ir tão 
longe para ser bem remunerado. O 
setor de T.I cresceu 5,5% em 2020 
na América Latina, de acordo com 
a IDC, empresa de consultoria e in-

teligência de mercado. O destaque 
fica para a Argentina. O país vizinho 
apresentou alta de 24,1% no período 
e deve crescer mais 10% este ano. 
O CEO da The Bridge garante que a 
região é próspera e reduto de muitas 
oportunidades. 

“Os países latino americanos pos-
suem um enorme potencial de de-
senvolvimento. Os profissionais que 
desejam dar uma guinada na carreira 
precisam considerar o mercado latino 
como alternativa viável e financeira-
mente atraente. A tecnologia elimina 
barreiras geográficas, então morar 
no Brasil ou em qualquer outro país, 
não é impeditivo para trabalhar em 
empresas estrangeiras, pelo con-
trário, o fuso horário e as culturas 
semelhantes são pontos positivos que 
favorecem os brasileiros”, finaliza. 
Fonte: (https://thebridge.social/pt/).

A tendência para os 
próximos anos é de 
substituição dos carros 
movidos a combustíveis 
fósseis por modelos elé-
tricos. Um dos maiores 
gargalos para o cresci-
mento é a falta de postos 
de carregamento. Para 
resolver esse problema, 
os pesquisadores da 
universidade de Cornell, 
nos Estados Unidos, es-
tão desenvolvendo uma 
estrada capaz de recar-
regar os carros enquanto 
eles trafegam sobre ela. 

A tecnologia é a de 
indução magnética, sem 
fio, a mesma usada por 
alguns carregadores e 
smartphones mais mo-
dernos. No caso da estra-
da, os carros seriam re-
carregados sem precisar 
parar e, a conta de ener-
gia usada, seria emitida 

automaticamente para o 
dono do veículo. Quanto 
mais opções e facilidade 
no carregamento, mais a 
frota de carros elétricos 
deve crescer. 

O desafio será tornar 
o carregamento mais 
eficiente e sustentável. 
Atualmente, um carro 
elétrico pequeno precisa 
de cerca de 5h para ter 
uma carga completa (li-
gado na tomada). Com o 
aumento da demanda por 
baterias e energia o ideal 
é criar as estradas do 
futuro abastecidas com 
energias limpas (eólica 
e solar). 

Espera-se que, no fu-
turo, essa tecnologia 
também seja usada em 
veículos autônomos e em 
parques industriais. Fon-
te: (www.mittechreview.
com.br).

Carregamento de carros 
elétricos em movimento

Como identificar 
o perfil do investidor?

O primeiro impulso das pessoas que estão iniciando no universo do mercado financeiro é sair 
investindo naquilo que está “mais em alta”

ric
on

ne
ct

.ri
co

.c
om

/re
pr

od
uç

ão perder mais. Esse é o caso 
típico de cliente que não tem 
perfil agressivo, porém, quer 
surfar na onda dos outros 
e acaba não conseguindo 
seguir em frente. Surgiram 
muitos “gurus’’ da internet 
que costumam contar histó-
rias lindas sobre lucrativida-
de, mas na vida real é outra 
coisa. O maior dos problemas 
é investir em algo sem saber 
dos riscos, pois existe a 
volatilidade, os riscos e os 
produtos específicos para 
cada tipo de investidor. 

Alguns “gurus” começa-
ram a promover discursos 
sobre rentabilidade em curto 
prazo, sem ter estudo ou 
certificações profissionais 
oferecidas pela ANBIMA 
ou ANCORD, adequadas 
para exercer a função de 
consultor ou assessor de 
investimentos. Ter uma 
assessoria de profissionais 
credenciados é crucial, tanto 
para aquelas pessoas que es-
tão no começo, quanto para 
os mais experientes. Não 
existe mágica no mercado 
financeiro. 

É imprescindível esquecer 
promessas de rentabilidade, 
enriquecimento fácil e ope-
rações lendárias que torna-
ram as pessoas ricas. Isso é 
extremamente raro, quando 
não contam com a sorte.

(*) - É assessor de investimentos da 
iHUB Investimentos.

levados em consideração, 
pois mesmo na renda fixa, 
pode existir uma oscilação 
nos preços. 

Já o perfil moderado tem 
uma gama de produtos um 
pouco maior, quando com-
parado ao conservador, pois 
há um entendimento que 
há um certo nível de risco 
aceito pelo cliente que busca 
um retorno acima da média. 
Os fundos multimercados e 
ações estão entre o leque de 
opções. Por último, o tipo 
agressivo é aquele que tem 
mais conhecimento e mais 
apetite ao risco. Tem acesso 
a todos os produtos, inclu-
sive os derivativos como as 
opções - que podem servir 
como um instrumento de 
proteção para a carteira de 
ações. 

Quando o investidor pre-
enche o formulário como 
agressivo, ele está em busca 
de retornos maiores. Para 
ilustrar a importância de 
descobrir o perfil ideal para 
cada investidor,  imagine 
a seguinte situação: Erick 
tem 47 anos, é engenheiro 
de produção e acabou de 
abrir uma conta querendo 
investir em ações, pois um 
amigo opera nesse mercado. 
Ao preencher o suitability, o 
resultado foi moderado. Ele 
refez para que pudesse ter 
acesso a todos os produtos, 
ao refazer o perfil chegou em 
agressivo. 

Na primeira operação na 
bolsa de ações que Erick 
comprou caiu, nada exorbi-
tante, mas ele se apavorou 
e vendeu tudo para não 

Mercado favorece profissionais de 
tecnologia na América Latina
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A evolução da tecnologia 
para o agronegócio

O agronegócio foi 
um dos setores que 
menos sofreu com a 
pandemia

Ajudando a economia 
brasileira a ter um 
pouco de fôlego em 

um período extremamente 
conturbado, é o único setor 
a obter resultados positivos 
no PIB do primeiro trimestre 
de 2020, enquanto todos os 
outros passaram por dificul-
dades. 

O resultado positivo do 
agronegócio no meio de uma 
crise não é surpresa para 
mim, pois acompanho o se-
tor e atribuo o crescimento 
dele a diversos fatores, mas 
principalmente a tecnologia. 
O agronegócio não parou no 
tempo e em poucos anos sur-
giram diversas ferramentas 
tecnológicas que facilitam o 
trabalho de cerca de 15 mi-
lhões de pessoas que realizam 
atividades agropecuárias no 
Brasil. 

Engana-se quem pensa que 
o trabalho da cadeia agrícola 
e agropecuária se resume 
apenas ao campo em tempos 
atuais. Nos últimos anos a 
tecnologia tomou conta dos 
postos de trabalho deste 
setor e existem softwares 

para sofisticar, aperfeiçoar e 
organizar melhor as tarefas 
e serviços, além de controlar 
o fluxo de caixa, otimizar 
relatórios, melhorar a co-
municação entre a equipe e 
com os clientes, entre outras 
funcionalidades importantes. 

Além disso, existem equi-
pamentos que monitoram as 
condições meteorológicas 
e também do solo, arma-
zenam grãos e drones que 
conseguem captar imagens 
da lavoura para identificar 
onde há deficiência hídrica ou 
pragas. Enfim, são diversas 
tecnologias que contribuem 
para a eficiência do trabalho 
no agronegócio. 

Se continuar no mesmo 
caminho como um setor que 
não tem medo de moderni-
zar e segue investindo em 
ferramentas que otimizam o 
trabalho, o agronegócio tem 
tudo para avançar muito nos 
próximos anos e enfrentar 
quantas crises tiver pela 
frente. Esse setor é um ótimo 
exemplo para empresas e ou-
tros segmentos da economia 
que têm o receio de inovar e 
continuam presos no tempo. 

(*) - É mestre em Computação 
Aplicada e Ciência da Computação 

na Universidade de Passo Fundo 
e Diretor da Elevor, scale-up que 
desenvolve softwares de gestão 

empresarial.

Rafael Dal Molin (*)

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: AnDERSOn GREGÓRIO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
22/12/1983, operador de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Cicero Gomes da Silva e de Maria Aparecida Gregório; A pretendente: 
DÉbORA DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 12/07/1982, babá, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Osvaldo Romeu 
e de Selma Barbosa Romeu.

O pretendente: LUCIAnO SInhORELLI DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
22/10/1983, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Antonio Jose da Silva e de Maria Aparecida Sinhorelli da Silva; A pretendente: 
MARIA JúLIA GOMES DOS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 28/10/1971, 
porteira, natural de lugar ignorado, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Maximiano dos Santos e de Antonia Gomes dos Santos.

O pretendente: MAThEUS DUARTE DAS nEVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/03/1996, motorista, natural de Ferraz de Vasconcelos - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Paulino Ribeiro das Neves e de Alice Araújo Duarte das 
Neves; A pretendente: JOyCE MORAES DE SOUzA, brasileira, solteira, nascida aos 
13/10/1995, de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Silene Moraes de Souza.

O pretendente: GILSOn RODRIGUES DUARTE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/05/1986, coletor de limpeza urbana, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Moreira Duarte e de Delzuita Rodrigues; A pretendente: 
JOICE MELO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 02/05/1996, atendente de caixa, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo 
Nonato da Silva e de Maria Solidade Melo do Nascimento.

O pretendente: REnATO DOS SAnTOS AnDRADE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/01/1990, barbeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Carlos Andrade Nascimento e de Angela de Lourdes dos Santos Nasci-
mento; A pretendente: VAnUzA SOARES ROChA, brasileira, divorciada, nascida aos 
24/11/1987, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Dirceu Rocha e de Sirlene Soares da Silva.

O pretendente: JULIO CESAR SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/01/1990, 
militar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Isabel Cristina da Silva Santos; A pretendente: FRAnCISCA DAS ChAGAS DE JESUS 
RODRIGUES FILhA, brasileira, solteira, nascida aos 29/12/1978, do lar, natural de 
Barras - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco da Conceição 
Rodrigues e de Francisca das Chagas de Jesus Rodrigues.

O pretendente: LEOnARDO COSTA FERRAz, brasileiro, divorciado, nascido aos 
14/07/1987, executivo de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Marcos Antonio Ferraz e de Maria Cecilia Costa Ferraz; A pre-
tendente: DIAnA SOARES DE JESUS, brasileira, divorciada, nascida aos 30/12/1981, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Eunice Soares de Jesus.

O pretendente: ADSOn SOUzA DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
25/12/1980, promotor de vendas, natural de Ubaitaba - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Elias Souza Pereira dos Santos e de Maria José dos Santos; 
A pretendente: SOLAnGE LEMOS, brasileira, divorciada, nascida aos 17/02/1974, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jaime 
Lemos e de Rosalina Pereira Lemos.

O pretendente: DOUGLAS hEnRIqUE FRAGOSO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/05/1996, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Jose Fragoso Batista Neto e de Raimunda Henrique dos Santos; A preten-
dente: GAbRIELLE CARnEIRO CRUz, brasileira, solteira, nascida aos 27/07/1997, 
consultora de beleza, natural de São Roque - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Claúdio dos Reis Cruz e de Ivone Carneiro de Araújo.

O pretendente: GILbERTO DOS SAnTOS RODOLFO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/07/1988, barbeiro, natural de Jaguapitã - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Gildo de Jesus Rodolfo e de Zilda Miguel dos Santos; A pretendente: VIVIAnE 
GOMES DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 09/02/1991, vendedora, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Damião Gomes 
da Silva e de Simone Avelino dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS SERGIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/05/1991, pastor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de João da Silva e de Maria Helena Dias; A pretendente: PALOMA OLIVEIRA 
FERREIRA DE VASCOnCELOS, brasileira, solteira, nascida aos 30/08/1995, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Reginaldo 
Santana de Vasconcelos e de Julia Oliveira Ferreira.

O pretendente: RODRIGO LACERDA DE SOUzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/07/1999, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Enivon Alves de Souza e de Maria Aparecida Cordeiro Lacerda; A pretendente: 
Leticia Maria Coelho Serra da Silva, brasileira, solteira, nascida aos 15/07/2000, auxiliar 
comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Alex Lopes da Silva e de Liliane Coelho Serra da Silva.

O pretendente: EMERSOn LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/07/1987, copeiro, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Maria Au-
renice Lima; A pretendente: PAULA CAROLInE SAnTOS ALVES, brasileira, divorciada, 
nascida aos 22/08/1993, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Hamilton Paulo Santos Alves e de Dorilene Batista dos Santos.

O pretendente: MARCIO ALVES DO nASCIMEnTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/03/1986, segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Sergio Luiz do Nascimento e de Maria Candida Alves da Silva; A 
pretendente: FAbIAnA APARECIDA MEnDES MELO, brasileira, divorciada, nascida 
aos 05/03/1983, enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Joaquim Martins de Melo Neto e de Eliane Mendes de Lima Melo.

O pretendente: LUAn CAVALCAnTE KOnDRATJwS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/07/1993, analista de suporte, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Sacha Kondratjws e de Carmeci Luzia Cavalcante; A pretendente: 
ThAIS PIRES MIRAnDA, brasileira, solteira, nascida aos 11/11/1994, auxiliar admin-
istrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Geraldo Magela Miranda e de Eliana Pires Miranda.

O pretendente: FAbIO DA SILVA COIMbRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/08/1978, 
técnico químico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Olicio Gomes Coimbra e de Maria Nilde da Silva Coimbra; A pretendente: JEzA-
bEL FERREIRA PESSAnhA, brasileira, solteira, nascida aos 05/04/1988, comerciante, 
natural de Piripiri - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Teixeira 
Pessanha e de Lúcia Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: LUCAS DO nASCIMEnTO GALDInO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 27/11/1995, analista de software, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio Galdino da Silva e de Rosangela Bez-
erra do Nascimento; A pretendente: bEATRIz DE LIMA OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 05/01/1997, arquiteta, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP, filha de William Nelo de Oliveira e de Angélica Gomes de Lima Oliveira.

O pretendente: RODRIGO MARCOS DE SOUzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/03/1993, balconista, natural de Mombaça - CE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Francisco Silvaneide de Souza e de Marleide Marcos de Souza; A 
pretendente: SIMOnE VIAnA PIRES, brasileira, divorciada, nascida aos 04/09/1984, 
balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Lourival Miguel Pires e de Maria do Socorro Viana Pires.

O pretendente: ÍCARO AGUIAR DALOnSO, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/04/2003, 
técnico geral, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Rafael Machado Dalonso e de Daniela Aparecida Pereira de Aguiar; A pretendente: 
SIbELE OLIVEIRA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 13/05/1992, recepcionista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Josemir 
Silva e de Katia Oliveira Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DA SILVA XAVIER, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/08/1985, controlador de acesso, natural de Praia Grande - SP, residente e domicil-
iado em São Paulo - SP, filho de Maria Regina da Silva Xavier; A pretendente: TALITA 
AMARAnTE GOnçALVES, brasileira, solteira, nascida aos 27/10/1994, auxiliar de 
serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Paulo Sergio Gonçalves e de Lenice Alves Amarante.

O pretendente: FAbIAnO DE JESUS, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/05/1982, 
florista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Raimunda Madalena de Jesus; A pretendente: SAnDRA REGInA LOPES SOARES, 
brasileira, solteira, nascida aos 11/06/1977, de serviços domésticos, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Carlos Antonio Macário 
Soares e de Maria Lucia Lopes Soares.

O pretendente: KáSSIO hEnRIqUE ARAUJO DO nASCIMEnTO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 11/08/1997, vendedor, natural de Jaguaquara - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Josias Paulo do Nascimento e de Ana Cristina de Araujo; A 
pretendente: DEbORA SThEPhAnI PEREIRA DA ROChA, brasileira, solteira, nascida 
aos 16/07/1998, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Ivonilde Pereira da Rocha.

O pretendente: RObERTO MIChAEL SALES DA SILVA, brasileiro, divorciado, nas-
cido aos 29/07/1986, músico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Sebastião Amaro da Silva e de Maria Flausina Sales da Silva; A 
pretendente: TAÍS VITÓRIA MAChADO GOnçALVES, brasileira, divorciada, nascida 
aos 28/12/1998, musicista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Francisco Gonçalves Neto e de Ana Lucia Machado.

O pretendente: VICTOR DA SILVA VIAnA, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/01/1994, 
professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Gilson Costa Viana e de Maria de Lourdes Pereira da Silva; A pretendente: nICOLE 
ALVES DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 25/11/2000, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Aparecido Santos 
de Lima e de Maria do Rosario Alves Costa de Lima.

O pretendente: JAILSOn SEVERInO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 13/10/1983, motorista, natural de Santa Maria do Cambucá - PE, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Severino Vitorino da Silva e de Maria do 
Socorro da Silva; A pretendente: AnGELA nASCIMEnTO DOS SAnTOS, bra-
sileira, solteira, nascida aos 03/03/1985, manicure, natural de Floresta Azul - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ginaldo Freire dos Santos e 
de Edna do Nascimento.

O pretendente: ALySOn JOSÉ DA MOTTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/01/2000, 
jogador de futebol, natural de Itapeva - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Wilson José da Motta e de Ana Rosa Silverio; A pretendente: VITÓRIA COSI 
DE OLIVEIRA VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 29/07/2002, estudante, natural 
de Barueri - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Eduardo de Jesus 
Vieira e de Vanessa Cosi de Oliveira.

O pretendente: EVAnDRO EMERSOn DE SOUzA OLIVEIRA ARAUJO, brasileiro, 
divorciado, nascido aos 28/02/1966, vendedor, natural de Canarana - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Jose Araujo da Silva Neto e de Raimunda de 
Souza Oliveira Araujo; A pretendente: DAnIELA nUnES DOS SAnTOS, brasileira, 
divorciada, nascida aos 21/10/1994, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Nunes dos Santos e de Maria Valdice 
Nunes dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/08/1989, inspetor de qualidade, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jose Roberto Filgueira de Lima e de Vera Lucia Marinho 
de Oliveira; A pretendente: DAIAnnE nATALLI REIS MALVEIRA, brasileira, soltei-
ra, nascida aos 20/06/1989, educadora social, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jorge Mauricio Mendes Malveira e de Joana 
Angelica dos Reis.

O pretendente: KAUê bARRETO FELIX, brasileiro, divorciado, nascido aos 26/05/1995, 
empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Antonio Carlos Felix e de Marta Rosa Barreto; A pretendente: bEATRIz DE AnDRADE 
PIETRObOn, brasileira, divorciada, nascida aos 28/11/1992, guarda municipal, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcos Pietrobon 
e de Yvone Dias de Andrade Pietrobon.

O pretendente: JOhnATAn PInhEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/05/1992, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Paulo Nepomuceno da Silva e de Maria do Carmo Fernandes Pinheiro; 
A pretendente: LILIAnE MODESTO, brasileira, solteira, nascida aos 28/01/1992, 
assistente administrativo departamento pessoal, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Valdir Modesto e de Margareth Raquel 
Gaspar Modesto.

O pretendente: JEAn ARAGãO DE SOUzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/05/1992, 
analista de sistemas, natural de Itapitanga - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Josafá Novaes de Souza e de Izabel Souza de Aragão; A pretendente: LILIAn 
RAqUEL MODESTO, brasileira, solteira, nascida aos 22/05/1990, estudante, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Valdir Modesto e 
de Margareth Raquel Gaspar Modesto.

O pretendente: CARLOS RObERTO FERREIRA FILhO, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 02/02/1987, ajudante geral, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Carlos Roberto Ferreira e de Aparecida Fabre Ferreira; A pretendente: 
MARInA LAÍS CAbRAL LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 13/04/1995, operadora 
de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Marcos Roberto Correia Lima e de Luciana de Fatima Cabral.

O pretendente: MARROnE SOUSA LIMA, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/01/1989, 
auxiliar de seviços gerais, natural de Belo Campo - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Rafael Pereira Lima e de Vitória de Sousa Lima; A pretendente: ShEILA 
TAVARES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 31/07/1980, administradora de 
empresa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
José Irivan Tavares da Silva e de Maria Lucia Santos Silva.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: SAnDRO OLIVEIRA DA SILVA, profissão: armador de ferragem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Arapiraca, AL, data-nascimento: 29/01/1976, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Geronimo da Silva e de Djanira 
Maria de Oliveira. A pretendente: EVA RODRIGUES FERREIRA, profissão: condutora es-
colar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Salinas, MG, data-nascimento: 19/07/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Ferreira Nascimento 
e de Aedisonina Rodrigues Ferreira.

O pretendente: FRAnCISCO nEVES DE SOUzA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Riacho de Santana, BA, data-nascimento: 20/03/1983, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Souza Nascimento e de Vitalina Neves 
de Souza. A pretendente: FLAVIA REGInA nERI, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/07/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Otavio Manoel Neri e de Sonia Regina de Morais.

O pretendente: ERIK ALEXSAnDRO JUSTInO qUInA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 07/10/1998, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alex Sandro da Rocha Quina 
e de Erika Justino. A pretendente: LAILA FERnAnDA AnDRADE qUEIROz, profissão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em Itororó, BA, data-nascimento: 
15/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano Andrade 
de Queiroz e de Maria Luisa Soares de Andrade Queiroz.

O pretendente: JOãO FábIO MEIRELES DOS SAnTOS, profissão: desenvolvedor 
de software, estado civil: solteiro, naturalidade: em Taiobeiras, MG, data-nascimento: 
31/03/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Meireles 
dos Santos e de Sebastiana Novais dos Santos. A pretendente: CRISTIAnA MATOS 
GÓES, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: em Araci, 
BA, data-nascimento: 11/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Amancio Góes Filho e de Josefa Jesus Matos.

O pretendente: ACIMáRIO nUnES DO CARMO LIMA, profissão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Baixa Grande, BA, data-nascimento: 19/06/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel Nunes de Lima e de Jovita Pereira 
do Carmo. A pretendente: ROSELI DA SILVA nOVAES, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 12/07/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Almeida Novaes e 
de Natalina Alves.

O pretendente: FERnAnDO JOSÉ MARqUES, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/10/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Balde Marques e de Marli Vieira Marques. 
A pretendente: ELIAnE GOnçALVES DE OLIVEIRA, profissão: fisioterapeuta, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Solânea, PB, data-nascimento: 09/01/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gonçalves de Oliveira e de Maria 
da Silva de Oliveira.

O pretendente: JESSICA GOMES, profissão: atendente de delivery, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Cambé, PR, data-nascimento: 28/05/1992, residente e domiciliado em 
Londrina, PR, filho de Aparecido Silva Gomes e de Altamira Francisco Gomes. A pre-
tendente: ADRIELLy GIAnny DA SILVA CORRêA, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/02/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Nivaldo Corrêa e de 
Roncilda Amaral da Silva.

O pretendente: MILTOn nERES DE OLIVEIRA, profissão: técnico de elétrica, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em São Pedro do Jequitinhonha, MG, data-nascimento: 
12/06/1966, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Neres 
de Sousa e de Clemencia Rodrigues de Oliveira. A pretendente: MACÉLIA VIAnA DE 
OLIVEIRA, profissão: técnica de análises clínicas, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em Itaobim, MG, data-nascimento: 26/10/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Aécio Viana de Oliveira e de Ivanete Ferreira de Oliveira.

O pretendente: MAnOEL SATIRO FERnAnDES, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Jacobina, BA, data-nascimento: 13/08/1938, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de André Satiro Fernandes e de Jardelina Maria 
Fernandes. A pretendente: PEDRInA ALEXAnDRInA DA COnCEIçãO, profissão: 
aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: em Areial, PB, data-nascimento: 
26/04/1948, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Luiz dos 
Santos e de Alexandrina Maria da Conceição.

O pretendente: MARCOS LUIS PADETI JUnIOR, profissão: radialista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/03/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Luis Padeti e de Maria Lourdes 
Padeti. A pretendente: PATRÍCIA RAMOS, profissão: radialista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 26/03/1983, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanil Ramos e de Rosa Aparecida Mazzacco.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: GISLLAn ALEnCAR ADELInO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Uiraúna - PB, data-nascimento: 21/04/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Raimundo Adelino Sobrinho e de Maria Alencar Adelino. 
A pretendente: CAMILA AnDRADE DOS SAnTOS, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1994, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio dos Santos e de Erocilma Maria Andrade 
dos Santos. R$ 14,55

O convivente: RAIMUnDO bORGES DA SILVA, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Peixe-Boi, PA, data-nascimento: 02/12/1960, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Emidio Ribeiro da Silva e de Maria Borges da Silva. 
A convivente: TAIS CRISTInA DE MELO, profissão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 27/04/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Jose Ladislau de Melo e de Janilza de Oliveira 
Moura. R$ 14,55

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: ELIAS ODOnE, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, Penha 
de França - SP, no dia (04/03/1969), estado civil divorciado, profissão mecânico, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Mario Odone e de Antonia Ulisses 
de Lima Odone. A pretendente: TAMARA APARECIDA bRITO MIRAnDA, de naciona-
lidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (08/07/1984), estado civil 
solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Antonio Carlos Miranda e de Marilene de Souza Brito Miranda.

O pretendente: FAbIAnO ARAUJO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Guarulhos - SP, no dia (11/04/1979), estado civil solteiro, profissão comerciante, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Abisael Pereira da Silva e de 
Odávias Araujo da Silva. A pretendente: JUSSARA LIMA DE FARIAS, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Brasília - DF, no dia (03/02/1981), estado civil solteira, profissão 
analista fiscal, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo 
Gomes de Farias e de Paula Francinete de Lima Gomes.

O pretendente: JOSÉ CARLITO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido em Ca-
ruaru - PE, no dia (15/12/1963), estado civil divorciado, profissão motorista, residente e 
domiciliado, neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alfredo Tintino da Silva e de Josefa 
Julia da Silva. A pretendente: ISAbEL bORGE DE MACEDO, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Petrolina - PE (Registrada 2° Distrito de Rajada), no dia (29/01/1956), estado 
civil divorciada, profissão costureira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Luiz Macedo e de Luzia Borge dos Santos.

O pretendente: hERDIObERTO PEGORARI, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (19/07/1969), estado civil divorciado, profissão 
comerciante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Her-
mogenes Pegorari e de Aparecida Julião Pegorari. A pretendente: CLEIDE FERREIRA 
DOS SAnTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no 
dia (28/03/1962), estado civil divorciada, profissão cabeleireira, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Izaque Ferreira dos Santos e de Hildete Souza 
dos Santos.

O pretendente: GEySOn LUÍS MACIEL, de nacionalidade brasileira, nascido em Cuiabá 
- MT, no dia (19/04/1986), estado civil divorciado, profissão motorista, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rita de Cacia Vale Maciel. A pretendente: 
MIRELy SAnTAnA SOUzA, de nacionalidade brasileira, nascida em Feira de Santana 
- BA, no dia (15/11/1990), estado civil solteira, profissão gerente, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edson Souza e de Semiralva Santana Souza.

O pretendente: DAnIEL AbRãO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, 
Penha de França - SP, no dia (13/08/1994), estado civil solteiro, profissão autônomo, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Reneval Abrão Filho e 
de Edna Abrão. A pretendente: hÍULA VIEIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Campo Formoso - BA, no dia (08/10/1992), estado civil solteira, profissão 
analista de vendas, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de José 
Antonio Barreto de Oliveira e de Renilde Madalena Vieira de Oliveira. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço, onde a pretendente residente e domiciliada.

O pretendente: LUIz FERnAnDO MARCOnDES DOS SAnTOS, de nacionalidade 
brasileira, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia (27/06/1991), estado civil 
divorciado, profissão porteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Osvaldo Marcondes dos Santos e de Emenegila de Barros. A pretendente: SUELÍ 
bRAnDãO DOS SAnTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(23/08/1980), estado civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de José Edson dos Santos e de Berenice Aparecida Brandão.
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