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O ecossistema de inovação toma conta do mercado corporativo. 
A necessidade de se reinventar e descobrir novos mecanismos para 
passar por uma forte transformação digital ficou cada vez mais latente 
e, até os setores e companhias mais tradicionais e consolidados se 
viram diante da iminente adaptação. Não por coincidência, de acordo 
com um levantamento realizado pela The Economist Intelligence Unit 
a pedido da Microsoft, a pandemia acelerou a digitalização de mais de 
70% das empresas.  

Como aplicar recursos tecnológicos para 
modernizar os negócios 

Não bastassem a pandemia, a elevação das taxas de desemprego e 
a alta dos juros, as famílias brasileiras têm se deparado ainda com a 
elevação dos índices de inflação. Nos primeiros quatro meses de 2021 
(janeiro a abril), o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) já 
acumula alta de 2,37%, frente a uma meta central de 3,75% para o 
ano inteiro. Em 12 meses (maio de 2020 a abril de 2021) a inflação 
acumulada já chega a 6,76%, a maior taxa desde 2016.   

Como resguardar o patrimônio alocando 
recursos em aplicações indexadas

Nos últimos anos, o trabalho flexível vem ganhando espaço, especialmen-
te junto às políticas das grandes empresas brasileiras, impulsionado por 
fatores como a evolução da tecnologia, mudanças culturais e a demanda 
das novas gerações pela flexibilidade no horário e local de trabalho.  Mas 
é certo que a pandemia acelerou a jornada de trabalho remoto, criando 
novas relações e maneiras de trabalhar e impondo para nós, tanto como 
indivíduos como sociedade, uma necessidade de nos reinventarmos 
rapidamente.  

A transformação do Workplace: os caminhos para 
as novas relações de trabalho

Imagem de StartupStockPhotos por Pixabay

Negócios em Pauta

Modelo 100% elétrico
A Volvo Car Brasil abre oficialmente a pré-venda do XC40 Recharge 

Pure Electric, seu primeiro modelo 100% elétrico a ser vendido no 
Brasil. Para os clientes que adquirirem o modelo durante a pré-venda, 
terão direito a um Volvo Wallbox com a instalação inclusa, que poderá 
ser feita em sua casa ou escritório. Também ganharão o Google Nest, 
fazendo alusão ao novo sistema multimidia desenvolvido pelo Google 
que equipará o veículo. O carro tem garantia de três anos e virá com 
um pacote completo de manutenção e serviços por três anos. O XC40 
Recharge Pure Electric inaugura o novo powetrain P8 100% elétrico 
e com potência de 408hp. Graças ao moderno conjunto de baterias, o 
modelo é capaz de rodar cerca de 418 km. Os clientes poderão acessar o 
site (www.volvocars.com.br), preencher um rápido cadastro e aguardar 
o contato da concessionária mais próxima. O valor do XC40 Recharge 
Pure Electric na pré-venda é de R$ 389.950,00.     Leia a coluna 
completa na página 3

Foto: volvocars.com/reprodução

News@TI

Webinar gratuito: “O novo Marco Legal das  
Startups”

@A Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) realiza na sexta-
-feira, 28/5, às 16 horas, o webinar gratuito “O novo Marco Legal das 

Startups”. Os expositores serão: Luis Cappelozzi (advogado especialista 
em Startups), Mariana Rossatti Molina (Gestora de projetos de inovação 
e Startups)  e Alexandre Bonilha (mediador – Sócio do Bonilha e Freitas 
Advogados. Especialista em Startups). O objetivo do evento é debater o 
novo Marco Legal das  Startups que consta do Projeto de Lei Complementar 
146/19  aprovado em 11 de Maio deste ano pela Câmara Federal  e enviado 
para sanção presidencial.  Serão debatidos no evento o inteiro teor do PL 
aprovado, no qual,  enquadra como startups empresas, mesmo com apenas 
um sócio, e sociedades cooperativas que atuam na inovação aplicada a 
produtos, serviços ou modelos de negócios.https://agenciabrasil.ebc.com.
br/ebc.png?id=1409358&o=nodehttps://agenciabrasil.ebc.com.br/ebc.gif?i 
d=1409358&o=node.   Leia a coluna  completa na página 2

AI/AASP

O "open banking", sistema que 
promete revolucionar a vida dos 
clientes e simplificar a burocracia 
das instituições bancárias, teve sua 
primeira fase de implementação 
iniciada em fevereiro. 

Por enquanto, a novidade permite que 
os bancos compartilhem informações 

públicas como localização de agências e 
os valores e taxas dos seus produtos e 
serviços através de APIs.

Isso poderá implicar na criação de apli-
cativos que agreguem as informações em 
um único repositório. Assim, as pessoas 
não mais precisarão acessar diferentes 
sites das instituições financeiras para 
comparar custos de produtos e servi-
ços bancários, entre outras vantagens. 
Contudo, pouca gente está por dentro 
da novidade. Levantamento realizado 
recentemente e encomendado pelo 
Banco PAN mostra que apenas 16% dos 
brasileiros das classes C, D e E já ouviram 
falar sobre open banking. 

Mas o futuro é promissor: cerca de 5 
milhões de brasileiros devem aderir ao 
sistema nos próximos meses, segundo 
projeção da FCamara, grupo especia-
lizado em soluções digitais, inclusive 
para o open banking. O processo de 
implementação do open banking no 
Brasil começou a ser discutido em 2019, 
e sua implementação acontece ao longo 
de 2021. Para quem tem dúvida sobre a 
novidade, o especialista em investimen-
tos e coordenador de pós-graduação da 
Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado (FECAP), Marcelo Cambria, 
explica:. 

Na prática, o open banking significa 
"banco aberto", ou "sistema bancário 
aberto". É uma plataforma que permite 
a integração de aplicativos que, por sua 
vez, acessa uma base de dados com 

Afinal de contas, o que é o "open banking"? 
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informações dos clientes. Em vez de o 
banco possuir as informações do cliente, 
o próprio cliente será o proprietário dos 
seus dados. O sistema já é realidade no 
Reino Unido e outros países estudam 
adotá-lo. 

Com o open banking, todo o histórico 
de crédito construído ao longo de décadas 
com um banco, como as contas pagas 
em dia, salários depositados, prestações, 
empréstimos, perfil de gastos, entre 
outros, estariam na mão do cliente, que 
tem total controle das informações e 
decide compartilhar ou não com outras 
instituições ou empresas. 

Com esse conceito, o sistema ban-
cário, que costuma ser concentrado e 
fechado, se abriria para que o cliente 
migrasse de um banco para outro com 
mais facilidade, levando consigo todo seu 
"score", ou pontuação pela adimplência 
ou não de crédito, podendo conseguir um 
financiamento em outro banco de forma 
mais fácil, por exemplo, visto que teria 
"provas" de sua capacidade de honrar 
compromissos. 

A novidade é resultado de anos de mu-
danças no setor: novo comportamento 
dos consumidores, avanço das fintechs, 
baixa competitividade e alta concentra-
ção no setor financeiro. O Banco Central 

tem investido em inovação e ações que 
estimulem a competição, o aumento 
da eficiência do setor e promoção da 
inclusão financeira. A implementação 
do modelo no país será por fases, e 
sua conclusão prevista para outubro 
próximo. 

A primeira fase inclui acesso a dados 
das instituições participantes - canais de 
atendimento e as informações de seus 
produtos e serviços, tais como os relacio-
nados a contas de depósitos, contas de 
pagamento e outros serviços disponíveis 
para a contratação por clientes, como 
por exemplo, operações de crédito. O 
sistema permitirá o compartilhamento 
de dados, produtos e serviços, abertura 
e integração de plataformas e infraestru-
turas, propiciando melhores produtos e 
serviços financeiros, eficiência, além de 
aumentar a competição e promover a 
cidadania financeira. 

"O Open baking integrará produtos e 
serviços financeiros às diferentes jorna-
das digitais dos clientes, possibilitando 
a construção de produtos ou serviços 
financeiros que atendam às necessida-
des dos clientes, agregando em um único 
ambiente todos os produtos e serviços 
financeiros de diferentes provedores", 
finaliza.

Fonte e outras informações: (www.fecap.br).

Dia da Indústria
Hoje (25) é comemorado o Dia 

Nacional da Indústria, data que home-
nageia o setor brasileiro responsável por 
movimentar grande parte da economia, 
representando especificamente 20,4% do 
PIB brasileiro. Desde a chegada da pan-
demia o setor vem enfrentando tempos 
difíceis, marcado pela redução do trabalho 
e pela falta de matéria prima no processo 
de produção. Cerca de 70% das indústrias 
foram impactadas negativamente, é o que 
apontam os dados do IBGE, divulgados 
pelo Portal da Indústria (Equipnet).

Denise Debiasi

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/empresas-omnichannel-especialista-aponta-dicas-para-nao-errar-na-estrategia-do-seu-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-25-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-25-05-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/um-novo-iluminismo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/denise-debiasi/etica-e-integridade-e-os-meios-digitais-em-tempos-de-fake-news/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-transformacao-do-workplace-os-caminhos-para-as-novas-relacoes-de-trabalho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-aplicar-recursos-tecnologicos-para-modernizar-os-negocios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-resguardar-o-patrimonio-alocando-recursos-em-aplicacoes-indexadas/
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News@TI
Inscrições para programa de aceleração 
com startups

@A Cielo, empresa líder em pagamentos eletrônicos no Brasil e na 
América Latina, lançou o seu 1º Programa de Aceleração com 

Startups. A iniciativa, que conta com a parceria da Innovation Latam,  
faz parte do hub de inovação da companhia, o Garagem. As inscrições 
para o programa, que terá duração de três meses, ficarão abertas até o dia 
30 de maio para startups de qualquer segmento. Previsto para começar 
em julho, o programa contará com dois desafios: soluções Data Driven 
para Product Market Fit e soluções para jornada de conciliação e gestão 
financeira. “A ideia é construir juntos – Cielo e startups – uma ou mais 
soluções para nossos desafios deste ano. Vamos aproveitar a expertise 
de ambas as partes para dar velocidade para a Cielo e escalabilidade 
para as startups. Trata-se de uma relação ganha-ganha”, afirma a Head 
do Garagem, Ana Fusco. No site de inscrições, dentro da plataforma 
da Innovation Latam, https://innovationlat.am/cielo haverá também 
uma aba denominada “Conecte sua startup”, para aproximar startups 
que não estão relacionadas aos desafios propostos pela companhia.

São Paulo, terça-feira, 25 de maio de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 
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Um novo 
Iluminismo

A humanidade vive às 
margens de um dilema: 

Resgatar os paradigmas 
da ciência, da razão, do 
humanismo ou derru-

bar os ideais do Iluminismo, 
dando impulso aos tribalistas, 
com sua visão retrógrada, 
postura autoritária, culto ao 
passado e desprezo pelos 
avanços proporcionados pelo 
conhecimento.

Norberto Bobbio, em O Fu-
turo da Democracia, já fizera 
o alerta sobre a era da insídia, 
das ciladas, que se fortalece 
com as promessas não cum-
pridas pela democracia, e 
aponta para a necessidade 
de um “novo contrato social, 
capaz de administrar as pai-
xões do indivíduo, regular e 
coordenar seus interesses e 
satisfazer suas necessidades. 
Já Steven Pinker argumenta 
na direção de um Novo Ilumi-
nismo, obra em que prega a 
defesa da razão e da ciência.

O fato é que a sociedade 
global está à procura de uma 
bússola que indique o rumo 
dos ventos que a conduzirão 
a uma vida melhor. A credibi-
lidade nas instituições desa-
bou. A harmonia na tríade do 
Poder, arquitetada pelo barão 
de Montesquieu, dá lugar a 
tensões intermitentes, bas-
tando olhar para o caso brasi-
leiro, onde o Poder Executivo 
é referenciado por abuso da 
caneta, o Poder Legislativo 
não cumpre a contento suas 
funções representativas e o 
Poder Judiciário é acusado 
de legislar.

Os pressupostos de igual-
dade, justiça para todos, ele-
vação da cidadania, transpa-
rência dos governos, combate 
às máfias que se formam nos 
intestinos da administração 
pública e o próprio combate à 
violência estão muito aquém 
das metas programadas pelos 
sistemas democráticos. No 
vácuo gerado por deveres e 
princípios não cumpridos, 
floresce o neopopulismo, for-
ma rasteira de governantes 
de todos os calibres adotarem 
políticas de agrado das mas-
sas, mesmo que essa vertente 
inviabilize no longo prazo o 
equilíbrio (administrativo e 
financeiro) do Estado.

Os horizontes do planeta 
estão distantes da paz e 
da felicidade. Conflitos se 
multiplicam ou se repetem, 
disputas por território regis-
tram a mortandade de civis 
inocentes, entre as quais 
crianças, como se vê nas 
escaramuças entre Israel e 
a Faixa de Gaza (Hamas). 
Instala-se o paradigma do 
“puro caos”, como descreve 
Samuel Huntington, em O 
Choque das Civilizações: a 
quebra da lei e da ordem, 
Estados fracassados, anar-

quia crescente, onda global 
de criminalidade, imigração 
e deportação, debilitação da 
família, cartéis de drogas, 
declínio da confiança e da 
solidariedade.

O panorama é propício para 
o reinado de “salvadores da 
Pátria”, falsos heróis que se 
abastecem da boa-fé e de 
réstias de esperança de popu-
lações em estado de miséria. 
Ante economias em estado de 
refluxo, incapazes de prover 
a sustentação de milhões 
de famílias, avolumam-se 
os pacotes assistencialistas, 
criando eterna dependência 
dos habitantes aos governos 
passageiros ou, como diz o 
nosso historiador José Murilo 
de Carvalho, instalando uma 
“estadania” em contraposi-
ção à cidadania.

Sai governo, entra governo, 
e o “bolsismo” assistencialis-
ta torna-se política de Esta-
do, até porque não interessa 
ao maquiavelismo de muitos 
governantes a autonomia 
individual, a autogestão dos 
cidadãos na vida pessoal. 
A dependência ao Estado 
significa cooptar as massas 
com migalhas de pão sobre 
a mesa, ainda mais quando o 
sofrimento se expande com 
as pandemias que consomem 
energias de Nações. E, para 
agravar a situação, a competi-
ção eleitoral tem início muito 
antes do tempo, desviando 
recursos para ações não prio-
ritárias, desorganizando a ad-
ministração e abrindo as filas 
de pedintes nas cercanias da 
representação política.

Pois é esse retrato que 
estamos vendo na nossa 
paisagem. Os mortos pela 
COVID 19 beiram os 450 mil, 
devendo atingir logo mais a 
casa de meio milhão. Respon-
sabilidades são jogadas de 
um para outro. É um jogo de 
“esconde-esconde”. O povo 
clama por vacinas, a floresta 
amazônica pede socorro, um 
ministro de Estado é acusado 
de ajudar as madeireiras, 
a imagem internacional do 
Brasil vai à lona, e tudo acon-
tece sob a égide do comando 
maior do país.

A hora chegou. Ou res-
gatamos a moralidade ou 
o país afunda no pântano. 
Ou respeitamos a ciência 
ou cairemos na vulgaridade. 
Ou voltamos a ser solidários, 
elevando os valores do hu-
manismo, ou o nosso habitat 
será o da barbárie. Evitemos 
a síndrome do touro - pensar 
com o coração e arremeter 
com a cabeça. 

É hora de cantar um hino 
à racionalidade.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

No último dia 20, aconteceu a 
estreia da Trend Talks Yby – série 
inédita de conteúdo voltado para as 
áreas de marketing, tecnologia e ven-
das. Organizadas pela Yby – primeira 
martech de vendas do país integrante 
da Circle Aceleradora – as “lives” têm 
o objetivo de discutir tendências e 
pensar soluções estratégicas para 
conectar as principais mudanças e 
inovações na área de marketing para 
negócios, por meio de inteligência 
de dados, campanhas de incentivo, 
engajamento e desenvolvimento de 
plataformas digitais.

Com um time de profissionais e 
executivos de diversos segmentos, 
o diferencial da série será trazer 
conceitos, exemplos práticos, cases 
e experiências de marcas líderes no 
mercado. O primeiro episódio será 
sobre “Gamificação no processo de 
engajamento e vendas”, um tema que 
vem crescendo bastante e abrindo a 

Yby Martech estreia série de conteúdo estratégico 
e inovador na área de marketing para negócios

mente de muitos executivos para novas 
metodologias em busca de resultados.

Para apresentar diferentes perspec-
tivas sobre o assunto, os convidados da 
live de lançamento serão Luiz Augusto 
Barna, professor do curso de Jogos Di-
gitais e Head da área de experiência de 
usuário na Caixa Econômica Federal; 
Henrique Bosco, Gerente Sênior de 
Marketing, Inovação e Produtos no 
Portal Terra e Vivo (Telefônica Bra-
sil), e Ebru Semizer, Sênior Manager 
Marketing Communication & Market 
Intelligence na Mercedes-Benz.

O professor discorrerá sobre o conceito 
de gamificação e como tem sido usada em 
diferentes mercados, desde ferramenta 
de entretenimento, passando por pla-
taforma de ensino até a composição de 
grandes estratégias de vendas. Semizer 
sobre o uso da inteligência de dados 
como motor de gamificação no processo 
de relacionamento entre marcas, força 

de vendas e público final. Já Bosco 
falará sobre a força e a importância 
do uso de conteúdos diversificados 
no processo de engajamento. O bate-
-papo, leve e dinâmico, será mediado 
por Teo Leme, CEO da Yby Martech.

“A gamificação é um sistema que, por 
meio de storytelling, estimula ações 
do público com resultados rápidos e 
visíveis. E o mais interessante é que 
ela não depende exclusivamente de 
reconhecimento com prêmios, pois 
consegue identificar por intermédio 
de ferramentas digitais como selos, 
badges, acesso a conteúdo especial, 
por exemplo. Ao envolver e trazer per-
tencimento, ela é capaz de estimular 
vendas e tantas outras ações importan-
tes para as empresas.”, explica Leme. 
O Trend Talks Yby terá duração de 45 
minutos. Para participar é simples: 
basta realizar o cadastro antecipado 
e gratuito no trendtalksyby.circlemar-
techlive.com.br.

Com o crescimento do comércio 
online devido à pandemia, crescem 

também as fraudes digitais
Negócios online estão sujeitos a sofrer com fraudes e competições injustas sem um serviço de patrulha digital

As vendas no mundo digital, que 
já vinham aumentando antes da 
pandemia, tiveram um aumento 

maior ainda com os lockdowns em 
todo o país. Segundo a Ebit/Nielsen, 
as vendas do e-commerce no Brasil em 
2021 devem crescer 26%, atingindo um 
faturamento de R$110 bilhões, man-
tendo a força do setor e indicando uma 
consolidação das lojas e dos market-
places do mundo virtual. Com o cres-
cimento do comércio digital, crescem 
também as fraudes online. "Golpistas 
se aproveitam do investimento das 
empresas em anúncios online, valendo-
-se de diferentes tipos de violações de 
marca e competição injusta para atrair 
clientes para seus próprios negócios", 
afirma Daniel Filla, diretor geral, no 
Brasil, da AdPolice, líder mundial em 
controle de fraudes de tráfego digital. 
A empresa atua como uma patrulha 
digital para que anúncios de uma marca 
não sejam usurpados. 

Segundo Daniel, a média de perda 
dos investimentos em campanhas de 
busca devido a estas fraudes chega a 
30% do total. “Infelizmente, quanto 
maiores as vendas, mais se perde em 
fraudes”, explica Daniel.

Esses golpes são feitos por meio de 
uma prática conhecida como Brand-
-Bidding, quando competidores se 
aproveitam das palavras chave de 
uma empresa para desviar para seu 
domínio as buscas online de potenciais 
consumidores. Outra forma de fraude 
é conhecida como Ad Hijacking, ou 
sequestro de anúncios, quando afiliados 
e parceiros publicam uma cópia exata 
do anúncio de uma loja e passam este 
para trás ao superar o investimento em 
seu lance por apenas alguns centavos. 

Assim, competidores, rivais diretos, co-
piadores e até parceiros e afiliados podem 
explorar a presença de várias empresas 
no mercado virtual — procurando as 
maiores empresas na busca de maiores 
lucros — e causar danos financeiros sig-
nificativos que, na maioria das vezes, pas-
sam despercebidos pelos proprietários 
da marca. Foi pensando em identificar 
e resolver problemas como esse, além 
de tornar o trabalho de performance em 
mecanismos de busca mais previsível e 
lucrativo para empresas com presença 
online, que a AdPolice foi criada. 

Como uma marca pode ser alvo de 
fraude digital?

Competidores podem usar palavras-
-chave de uma marca para seus 

lice entrega informações aprofundadas 
sobre o comportamento dos principais 
competidores nos mecanismos de bus-
ca, provendo insights detalhados sobre 
Marketing de Busca que podem ser 
imediatamente aplicados para otimizar 
campanhas. 

Quais são os benefícios de um ser-
viço de patrulha digital?

Entre os benefícios apontados por 
seus clientes, destaca-se o impacto 
positivo no orçamento. Quando a marca 
é alvo de fraudes, ela acaba perdendo 
dinheiro sem nem perceber, pois as 
visitas podem não ser convertidas em 
vendas pela atuação dos brand-bidders. 
Quanto mais uma palavra-chave é usada 
na hora de fazer anúncios nos mecanis-
mos de busca, o custo por clique (CPC) 
aumenta, fazendo com que a empresa 
tenha que investir mais para usar a 
própria palavra-chave de sua marca 
registrada. Tendo um monitoramento 
desses dados e de quais concorrentes 
fazem isso por meio de um serviço 
de patrulha digital, o CPC é reduzido 
significativamente, tornando possível 
realocar os recursos do orçamento e 
investir em outros setores do negócio. 
A marca internacional Gore, de roupas 
e equipamentos esportivos, teve uma 
redução de 40% no seu CPC (custo 
por clique) ao contratar os serviços 
da AdPolice.

Isso acontece porque os fraudadores 
são notificados e os anúncios falsifica-
dos retirados. Assim os usuários são 
conduzidos mais direta e rapidamente 
à oferta original, diminuindo os riscos 
de prejuízo financeiro e até mesmo de 
reputação da marca, e aumentando a 
possibilidade de vendas no site.

próprios objetivos de visibilidade em 
mecanismos de busca. Caso algum 
Brand-Bidder use a palavra-chave de 
uma marca específica em um anúncio, 
consumidores em potencial podem aca-
bar na página de um terceiro, resultando 
em perda de tráfego e, eventualmente, 
vendas. Algumas das estratégias que 
esses fraudadores usam para não serem 
pegos são a segmentação geográfica, 
criando anúncios com especificação 
geográfica que exclui o local de trabalho 
dos agentes da marca, ou até mesmo 
colocando seus anúncios em horários 
alternativos, como durante a noite e 
em fins de semana, quando os donos 
da marca e os agentes não estão ativos. 
Além disso, eles podem se aproveitar 
de erros de digitação dos usuários, ou 
até se valer da negligência dos donos 
das marcas e agências em relação a 
outros mecanismos de busca menores 
e estrangeiros, que não são tão comuns 
quanto o Google.

A AdPolice lida com essas situações 
desde que foi fundada, e possui a 
expertise, o conhecimento técnico e 
as ferramentas para revelar e impe-
dir ações fraudulentas. Além disso, a 
empresa trabalha com escritórios de 
advocacia especializados em proprieda-
de intelectual e patentes, garantindo a 
possibilidade de tomar atitudes também 
em âmbito legal contra os fraudadores.

Com o programa “BrandProtect”, a 
AdPolice é capaz de fazer uma varre-
dura completa na busca de maus usos 
de uma marca registrada, monitorando 
palavras-chave relacionadas à empresa de 
maneira frequente em mais de 90 países, 
24 horas por dia, 7 dias por semana. Já 
com o produto “IndustryWatch”, a AdPo-

Foto: Pixabay
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D - Turismo na Espanha
Com uma oferta turística rica e diversificada, a Espanha é o destino 
certo para os mais diferentes públicos. Casais, famílias e grupos de 
amigos encontram nas cidades espanholas desde atrações na natureza, 
roteiros históricos e culturais até experiências gastronômicas autênticas 
e uma vida noturna agitada. Todas as vivências e atividades espalhadas 
pelo território espanhol podem agora ser descobertas no “Essências da 
Espanha”, novo canal do Escritório de Turismo da Espanha no Brasil. 
Desenvolvido pela plataforma digital Bureau Mundo, o canal (https://
bureaumundo.com/essencias-da-espanha/) surge com o propósito de 
centralizar conteúdos sobre os produtos turísticos da Espanha e ser uma 
ferramenta de suporte e de constante networking para os profissionais 
do setor se especializarem no destino e em suas diferentes regiões.

E - Campeãs da Inovação
A Killing S.A. Tintas e Adesivos recebeu o prêmio de Campeã da Inovação 
na categoria Empresa Química, em evento online no canal Amanhã TV. 
A honraria é fruto de uma pesquisa realizada pelo Grupo Amanhã e pelo 
IXL Center, de Cambridge/EUA, que analisa as práticas das empresas 
da região Sul do Brasil e revela as 50 mais inovadoras. A Killing credita 
o reconhecimento à rápida reação da empresa no ano passado que, ao 
se deparar com o cenário instável da pandemia, reinventou processos 
internos e externos, adaptando-se ao momento e finalizando 2020 com um 
crescimento de 13,3%. A pesquisa desenvolvida com base na metodologia 
Innovation Management Index do GIMI - Global Innovation Management 
Institute. Os dados são computados em Cambridge e encaminhados ao 
Grupo Amanhã, que trabalha voltado para a comunicação de grandes 
líderes do Sul. Outras informações: (www.killing.com.br). 

F - Cientistas Influentes
Cinco docentes brasileiros estão entre os mil integrantes da lista dos 
cientistas mais influentes do mundo elaborada pela Agência Reuters. São 
eles: Carlos Clemente Cerri, do Cena-USP, Carlos Eduardo Pellegrino 
Cerri, da Esalq-USP, José Antônio Marengo, do Cemaden, Philip Martin 
Fearnside, do Inpa, e Roberto Schaeffer, da UFRJ. A lista congrega os 
resultados de três classificações. Segundo a Reuters, elas se baseiam 
em quantos artigos de pesquisa os cientistas publicaram sobre tópicos 
relacionados às mudanças climáticas; com que frequência esses artigos 
são citados por outros pesquisadores em áreas de estudo semelhantes, 
como biologia, química ou física; e com que frequência esses jornais são 
referenciados na imprensa leiga, mídia social, documentos de política e 
outros meios de comunicação.

A - Marketplace do Agronegócio 
Entre os meses de janeiro e abril, o Grupo MF Rural observou uma 
procura acima do comum por tratores, colheitadeiras e outros maqui-
nários usados em sua plataforma de marketplace dedicada ao homem 
do campo. Na comparação com o mesmo período de 2020, em volume, 
o crescimento é estimado em 70%. Dentre os produtos com melhor 
desempenho, peças de reposição, aditivos e acessórios registraram um 
aumento de quase cinco vezes no volume de vendas; o comércio de 
colheitadeiras e colhedoras teve elevação de 130%; implementos agrí-
colas, 117,71%, máquinas e equipamentos, 77,78%; máquinas pesadas, 
75,68%; carrocerias e furgões, 50%; e caminhões, 42,86%. Quem precisa 
com urgência acaba recorrendo às máquinas usadas em boas condições 
de trabalho, principalmente quando ofertadas na região de interesse 
(www.mfrural.com.br).

B - Profissionais de TI 
A Matera, empresa de desenvolvimento de tecnologia para o mercado 
financeiro, fintechs e gestão de riscos, inicia o seu 4º JobCon, evento 
em que promove um processo seletivo de novos profissionais para 
admissão em um curto período de tempo. Desde as entrevistas finais 
até a contratação, todo o processo acontece em até 48h, de forma to-
talmente online. As 50 vagas são destinadas aos desenvolvedores java, 
desenvolvedores PL/SQL e desenvolvedores java com experiência em 
PL/SQL. As inscrições podem ser feitas pelo link: (http://conteudo. 
matera.com/jobcon-matera-2021). As entrevistas finais serão realizadas 
no próximo sábado (29), com palestra de abertura com apresentação 
sobre a empresa, e na sequência, serão realizadas as entrevistas. 

C - Mentoria para Universitárias 
O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, está 
com inscrições abertas para a quarta edição da iniciativa Inside BTG 
Pactual, um projeto que objetiva atrair e desenvolver universitárias 
interessadas em trabalhar no mercado financeiro. As candidatas sele-
cionadas participarão de um programa de mentoria com as sócias da 
companhia, além de vivenciar um mês de um estágio no banco, conver-
sas com importantes stakeholders e participar de aulas sobre temas do 
mercado financeiro. O programa visa selecionar 20 universitárias, que 
terão módulos teóricos sobre temas de mercado financeiro em junho 
e estágio de férias, também remoto, entre julho e agosto. O programa 
oferece a oportunidade das universitárias conhecerem mais o universo 
do mercado financeiro, fortalecerem sua rede de networking e terem 
vivência no dia a dia do banco. 

G - Especialista em Polímeros 
O 4º Congresso Brasileiro do Plástico acontece no dia 8 de junho,  de forma 
online, gratuito, e conta com palestrantes especializados na indústria do 
plástico. Manoel Lisboa, especializado em polímeros, inovação e Novos 
Negócios, estará presente trazendo seu olhar sobre o desenvolvimento 
dos novos materiais e o impacto na evolução da sociedade. Segundo o 
presidente do Instituto SustenPlást, Alfredo Schmitt, “O setor do plástico 
é muito amplo e pode ser explorado de formas muito positivas. Nosso 
objetivo é desmitificar alguns conceitos já existentes na sociedade e 
podem ser a chave para manter a economia circular ativa”. O evento, 
que acontece de maneira bianual, objetiva debater a importância e a 
relação da sociedade com os plásticos. As informações completas estão 
sendo divulgadas pelo site (www.cbplastico.com.br). 

H - Se Joga na Carreira
Nos próximos dias 26 e 27 (quarta e quinta-feira), das 14h às 18h, a Univer-
sidade Paulista (UNIP) e o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE 
- gigantes com meio século de história dedicados a conduzir o estudante ao 
mercado de trabalho, realizam o evento ‘Se Joga na Carreira’. A atividade 
gratuita, online e ao vivo, oferecerá aos participantes acesso a mais de cinco 
mil vagas de estágio em empresas parceiras do CIEE, certificados de parti-
cipação e 10 palestras. Entre os temas debatidos estão:  Empregabilidade 
dos jovens, Psicologia voltada aos Recursos Humanos, Negócios e Mercado 
de Trabalho. Os painéis contarão com a participação de mestres e doutores 
da UNIP, executivos do CIEE e especialistas em exposição e recolocação 
via Linkedin, conferencistas do Google, da TV Globo e da ABRH. Inscrições 
+ informações: (www.unip.br/eventos-unip/sejoganacarreira).

I - Assinatura por PIX
A D4Sign, empresa de assinatura eletrônica lançou a autenticação de 
assinatura por PIX, que permite que uma assinatura seja validada a partir 
de uma transferência bancária de R$0,01 comprovando sua identidade a 
partir da chave cadastrada, ou seja, a pessoa tem toda a segurança, já que a 
certificação da assinatura é feita pelos dados do Banco Central. Para Rafael 
Figueiredo, CEO da D4Sign, esse processo traz mais segurança e inovação 
na utilização da plataforma. Além disso, a empresa criou um selo de susten-
tabilidade digital que mostra para o cliente o quanto ele está deixando de 
impactar no meio ambiente ao diminuir o uso de papel. A novidade já está 
disponível para toda a base. Saiba mais: (www.d4sign.com.br).

J - Assistente Virtual
Com o prazo para entrega da declaração de imposto de renda chegando 
ao fim e a alta procura para tirar dúvidas, a Receita criou um assistente 
virtual para orientar o preenchimento do documento. Está disponível 
nas versões do aplicativo Meu Imposto de Renda para celulares e tablets. 
Quem já tem o aplicativo instalado, precisa atualizá-lo nas lojas virtu-
ais Google Play ou Apple Store. Depois da atualização, basta clicar no 
ícone e digitar a dúvida. O assistente virtual, que também é conhecido 
como ChatBot, usa uma inteligência artificial que vai tentar responder 
diretamente à pergunta, ou então vai direcionar o contribuinte para o 
menu de assuntos sobre o tema.

Garantia da segurança 
nas transações do 
“Banco em Tudo”

Os últimos anos foram 
de uma verdadeira 
revolução no mundo dos 
pagamentos digitais

O surgimento de novos 
players, a explosão 
das chamadas contas 

digitais e a consolidação do 
“mobile first” trouxeram 
tantas mudanças que ficou 
até difícil para o usuário final 
acompanhar e se beneficiar 
de todas as possibilidades. 

Além da legislação que per-
mitiu, há alguns anos, a cria-
ção das contas de pagamen-
tos, uma outra tecnologia foi 
fundamental para esta rápida 
evolução: o chamado Banking 
as a Service, onde empresas 
de tecnologia oferecem toda 
a infraestrutura necessária 
para que uma fintech, ou um 
grande varejista, atue como 
um banco. 

Daí surge a afirmação de 
que, hoje, o “banco está em 
tudo”, ou seja, qualquer ne-
gócio pode, eventualmente, 
oferecer serviços financeiros. 
Alguns exemplos de muito 
sucesso já estão aí, como as 
contas digitais de varejistas 
como Mercado Livre, Ame-
ricanas, ou PicPay. Players 
que atuavam somente com 
cartão de crédito, passaram 
também a ter contas digitais, 
como a NuConta, do NuBank. 
Bancos “grandões”, como o 
Itaú, também lançaram suas 
contas digitais, sempre liga-
dos a Apps com excelente 
usabilidade, com o objetivo 
de conquistar o impaciente 
público jovem.

Mas diante do gradual 
aumento da complexidade 
do ecossistema, com novos 
aplicativos, diversos players, 
contas digitais, e uma adesão 
cada vez maior do usuário, 
como fica a segurança das 
transações? E é aí que en-
tra o importante papel da 
Tokenização, uma tecnologia 
que vem crescendo em todo 
mundo, com o objetivo de 
garantir a mitigação de frau-
des nas operações financeiras 
digitais.

A Tokenização é a técnica 
criada pelas bandeiras de 
cartões que consiste em 
substituir números de cartão 
por outros números, que são 
específicos para um determi-

nado canal. Se, por exemplo, 
você digitaliza o seu cartão 
numa carteira digital NFC, 
não é o seu número de cartão 
que está armazenado ali, e 
sim um outro número que 
se referencia ao seu cartão 
original.

É como se o emissor emi-
tisse um cartão adicional para 
cada token criado para seu 
cartão. Este “cartão adicio-
nal” somente funcionará para 
aquele dispositivo, ou para 
aquele comércio eletrônico, 
para os casos de cartões 
armazenados por lojas virtu-
ais. Neste caso, mesmo que 
o dado do token seja com-
prometido, o fraudador não 
conseguirá utilizá-lo.

A procura por este tipo de 
solução vem aumentando 
muito nos últimos meses, em 
paralelo ao boom do comércio 
eletrônico e também ao uso 
dos pagamentos digitais. 
Continuará certamente sendo 
uma tendência conforme o 
ainda imaturo mercado de 
carteiras digitais (ainda são 
poucas em relação a outros 
países com o mesmo nível 
de desenvolvimento) cresça 
no Brasil.

É importante ressaltar que 
o Banco Central vem fazendo 
um bom trabalho no sentido 
de regulamentar todo esse 
ambiente e garantir os limites 
da atuação de cada um destes 
players  - quem não se lembra 
do bloqueio feito às tentativas 
do WhatsApp de possibilitar 
transações por meio do app. 
É também louvável a atuação 
do banco na criação do Pix, 
que além de beneficiar o con-
sumidor contribuirá em muito 
para que nosso ecossistema 
de pagamentos se torne cada 
vez mais relevante.

É certo que novos entrantes 
aparecerão e junto com eles, 
novas técnicas de fraudes em 
transações financeiras tam-
bém continuarão surgindo. É 
dever das empresas garantir 
a segurança do consumidor 
com as soluções e tecnologias 
corretas, mas sem tirar o foco 
dos investimentos em inova-
ção, que geram crescimento 
contínuo para o ecossistema 
de pagamentos no Brasil.

(*) - É Global Head of Sales da HST 
Card Technology, especializada 

em soluções de segurança para o 
ecossistema de pagamentos.

Mauro Tozzi (*)

A previsão para o IPCA também subiu de 5,15% para 5,24%.

A previsão para o cres-
cimento do Produto 
Interno Bruto (PIB) 

– a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no 
país – subiu de 3,45% para 
3,52%. Para o próximo ano, 
a estimativa de crescimento 
do PIB caiu de 2,38% para 
2,30%. Em 2023 e 2024, o 
mercado financeiro projeta 
expansão do PIB em 2,50%.

As estimativas estão no 
boletim Focus de ontem 
(24), pesquisa divulgada 
semanalmente pelo BC, com 
a projeção para os principais 
indicadores econômicos. A 
previsão do mercado finan-
ceiro para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) deste ano 
subiu de 5,15% para 5,24%, 

Apesar da diminuição do fluxo comercial, o Brasil manteve-se 
na 27ª posição no ranking de comércio mundial.

A pandemia causou impacto 
no comércio do Brasil com 
outros países acima da média 
mundial. No ano passado, a 
corrente de comércio brasi-
leira recuou 8,2%, segundo 
levantamento da Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI). A variação supera o 
encolhimento de 7,6% na cor-
rente de comércio mundial em 
2020. Em relação aos demais 
membros do G20, o cenário 
também não é melhor para 
o Brasil. No ano passado, a 
corrente de comércio entre os 
membros do grupo diminuiu 
8% em relação a 2019. A retra-
ção na corrente de comércio 
brasileira resulta da queda de 
7% na exportação e de 10% na 
importação no ano passado. 

O recuo nas vendas externas 
decorre da interrupção das 
cadeias de comércio e da que-
da do comércio internacional, 
principalmente nos primeiros 
meses da pandemia. Do lado 
das importações, o principal fa-
tor foi a desvalorização do real, 
que encareceu as mercadorias 
vindas do exterior. Apesar da 
diminuição do fluxo comercial, 
o Brasil manteve-se na 27ª po-
sição no ranking de comércio 
mundial. No ano passado, o país 
deteve 1% de participação na 

Procura por crédito 
cresceu 4,9% em abril

Depois de três queda seguidas, 
a busca dos consumidores por 
crédito registrou alta de 4,9% 
na comparação entre abril de 
2021 e o mês anterior. De acor-
do com a Serasa Experian, os 
consumidores com as menores 
rendas mensais impulsionaram 
a alta. Aqueles que recebem 
até R$ 500 e entre R$ 500 e R$ 
1.000, expandiram 7,4% e 5,3%, 
respectivamente. 

Para o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi, a alta sig-
nifica um movimento saudável 
para o mercado de crédito, mas 
ainda não indica a retomada do 
poder de compra. “Com as taxas 
de desemprego ainda elevadas e 
o menor valor do auxílio emer-
gencial neste ano, os consumi-
dores continuam buscando por 
crédito para suprir despesas 
essenciais e fazer negociações, 
trocando dívidas mais caras por 
outras mais baratas. Portanto, 
embora o índice tenha demons-
trado expansão, a demanda por 
crédito em abril teve como foco 
a realização de compras e paga-
mentos prioritários”. Ainda na 
análise mensal, todas as regiões 
do país demonstraram aumento. 
O destaque ficou para a Norte, 
que cresceu 8,9%. Na sequência, 
Centro-Oeste (8,4%), Nordeste 
(4,7%), Sudeste (4,2%) e Sul 
(3,8%). O comparativo anual 
entre abril de 2021 e o mesmo 
período do ano anterior revelou 
um crescimento recorde de 
45,7% (AI/Serasa Experian).
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Projeção do mercado para alta 
do PIB sobe para 3,52%

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) elevaram a projeção para a expansão da 
economia brasileira pela quinta semana consecutiva

1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% 
e o superior de 5,25%. O 
centro da meta de inflação 
para 2022 é 3,50% e para 
2023, 3,25%, com intervalo 
de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para os dois anos.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a 
Selic termine 2021 em 5,5% 
ao ano. Para o fim de 2022, 
2023 e 2024, a estimativa é 
de que a taxa básica encerre 
estes períodos em 6,5% ao 
ano. Para a cotação do dólar 
permaneceu em R$ 5,30 ao 
final deste ano. Para o fim de 
2022, a previsão é de que a 
moeda americana também 
fique em R$ 5,30. A previsão 
anterior era R$ 5,35 (ABr).

na sétima alta consecutiva. 
Para 2022, a estimativa de 
inflação passou de 3,64% 
para 3,67%. Tanto para 2023 
como para 2024 a previsão 
para o índice é de 3,25%.

A estimativa para 2021 está 

quase no limite superior da 
meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. O 
centro da meta, definida 
pelo Conselho Monetário 
Nacional, é de 3,75%, com 
intervalo de tolerância de 

Comércio exterior recuou acima 
da média mundial em 2020

movimentação global de expor-
tações e importações. 

A China foi o único a registrar 
crescimento na corrente de 
comércio em 2020, refletindo 
a integração do país às cadeias 
globais de valor. Com cresci-
mento de 4% nas exportações 
e de 1% nas importações, o país 
registrou uma corrente de US$ 
4,6 trilhões no ano passado e 
viu a participação no comércio 
mundial subir de 12% para 
13%, mantendo a liderança 
no ranking. Em segundo lugar 
ficaram os Estados Unidos. 
A Alemanha fechou 2020 em 
terceiro lugar, com 7% do 
comércio global, e o Japão em 
quarto, com 4%.

Para melhorar a integração 
do Brasil ao comércio global, 
a CNI defende políticas in-
ternas e externas. No plano 
interno, a entidade reco-
menda o avanço de reformas 
estruturais, principalmente a 
tributária, e a eliminação de 
gargalos que elevam o custo 
Brasil, como a modernização 
da infraestrutura. No plano 
externo, a agenda de co-
mércio exterior engloba me-
didas de desburocratização, 
redução de tarifas, melhoria 
do financiamento e o fecha-
mento de acordos comerciais 
para a redução de barreiras 
aos produtos brasileiros no 
exterior (ABr).



Exceto fabricantes de 
vacinas, nada é mais 
inovador do que os 

marketplaces

Ambientes de vendas 
online estão longe 
de ser novidade 
pois existem, 
praticamente, desde 
a popularização da 
internet, a partir da 
década de 1990

Cada vez mais mo-
dernos, os marke-
tplaces se tornaram 

ainda mais importantes e 
lucrativos com o início da 
pandemia da Covid-19 – por 
razões óbvias –, entre con-
sumidores, comerciantes e 
investidores. As evoluções 
em termos tecnológicos 
estão aliadas à simplicidade 
e facilidade que este tipo 
de serviço demanda, em 
virtude da diversidade do 
público que necessita do 
mesmo. Mas um fato vem me 
chamando atenção: apesar 
de simples, empresas do 
ramo se mantêm entre as 
mais inovadoras do mundo. 

Recentemente, Fast Com-
pany fez o levantamento 
anual das 50 companhias 
que mais se destacaram 
nesse quesito. Responsáveis 
pela criação de vacinas con-
tra a Covid-19, as empresas 
Moderna e Pfizer-BioNTech 
ocupam os dois primeiros lu-
gares, mas, surpreendente-
mente, quem fecha o pódio 
é a canadense Shopify, que 
incentiva empreendedores 
a digitalizar seus negócios, 
especialmente através da 
criação de lojas online. 

A plataforma ficou à 
frente de marcas reco-
nhecidamente inovadoras, 
como as gigantes Netflix, 
Microsoft, Space X (do mais 
que popular Elon Musk) e 
Sony. A lista traz, ainda, a 
plataforma líder em ven-
da de vestuário de luxo, 
Farfetch, na posição de 
número 23. Como explica-
ção, esse segmento segue 
relevante e figurando entre 
os mais inovadores por um 
motivo: fazer o simples. 
A maioria das empresas 
trabalha com soluções 
digitais que favorecem, 
principalmente, usuários 
que não estão familiariza-
dos com ferramentas mais 
complexas. 

Pode parecer besteira, 
mas basta pegar como 
exemplo um segmento que 
as pessoas consideram 
extremamente necessá-
rio nos dias de hoje, o 
das redes sociais. A cada 
atualização, recheada de 
“invenções de moda”, 
é comum depararmos 
com uma infinidade de 
queixas como “prefiro a 
versão antiga” ou “não 
vou me acostumar com o 
novo layout”. Os usuários 

dificilmente abandonam 
o produto, mas o impacto 
negativo na experiência é 
evidente. 

No caso da Shopify, a 
empresa disponibiliza uma 
série de recursos para su-
portar e facilitar a operação 
por parte de lojistas, como 
definição de nome e iden-
tidade visual – com layout 
simples e ao mesmo tempo 
moderno –, integração com 
redes sociais, gerenciamen-
to dos pedidos e divulgação 
dos negócios. Outro dife-
rencial em relação às outras 
plataformas da categoria é 
que ela oferece um market-
place que conecta lojistas 
que precisam de ajuda a 
prestadores de serviço free-
lancers. 

Designers, desenvolvedo-
res e especialistas em SEO 
são alguns dos profissionais 
que podem ser contratados 
por intermédio de um sis-
tema automatizado. Com 
mais de 1 milhão de lojas 
cadastradas em 175 países, 
a plataforma já realizou 
perto de US$ 270 bilhões 
em vendas. Segundo a Fast 
Company, o faturamento do 
Shopify em 2020 foi 86% 
maior em relação ao ano 
anterior, atingindo US$ 2,9 
bilhões. Os números im-
pressionam e também são 
fruto dos efeitos da pande-
mia, que dificultou o acesso 
presencial a praticamente 
todo tipo de serviço. 

Mas acredito que o inves-
timento em plataformas e 
mecanismos que facilitam 
operações para comer-
ciantes e consumidores 
continua sendo o principal 
fator que reflete em lucro 
e relevância para um setor 
idealizado ainda no século 
passado. Simplificar a re-
lação ‘empresa/cliente’, no 
caso de vendas online, pode 
significar até mesmo corte 
de gastos. 

Uma inovação nem tão 
disruptiva ou atraente rea-
lizada pela gigante Amazon, 
nos últimos anos, foi o gran-
de investimento na criação 
de uma estrutura logística 
própria, que facilitou o 
manuseio e a entrega dos 
produtos vendidos na loja. 

Afinal, entregar o pedido 
correto e no tempo pro-
metido faz muita diferença 
na experiência de quem 
compra, que acaba sempre 
“retornando”.

(*) - É sócio da consultoria de 
inovação e venture builder Play 

Studio (https://playstudio.io/).

Romulo Perini (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 25 de maio de 20214

A utilização de robôs colaborativos, também conhecidos 
como cobots, vem sendo implementada nas indústrias de 
forma muito positiva. Eles podem resolver problemas que 
a robótica convencional não resolve, abrindo um campo 
de novas tarefas a serem automatizadas, representando 
um avanço muito interessante da tecnologia. No entanto, 
com milhares de possibilidades, ainda existem muitos 
equívocos sobre qual o papel deles no mercado e as fun-
ções que eles podem desempenhar. 

Então, para esclarecer, a Universal Robots - empresa 
dinamarquesa líder na produção de braços robóticos 
industriais colaborativos, apresenta quatro mitos mais 
comuns sobre os robôs colaborativos. Confira: 
 1) Automação robótica é para operações comple-

xas e de grande escala - Os cobots são altamente 
flexíveis, a interface de programação é muito menos 
complexa do que dos robôs convencionais, além de 
serem mais leves, com fácil instalação e por terem 
segurança embarcada eles precisam de menos aces-
sórios. 

 2) Robôs roubam empregos - Isso é mentira. Já faz 
muito tempo que acreditam que dentro da manu-
fatura, eles roubam empregos. Porém, na verdade 
é o oposto. Eles são responsáveis por ajudar os 
funcionários a realizar funções mais estratégicas e 
menos repetitivas e árduas. 

  Empresas que investiram em robotização tiveram 
crescimento e geraram empregos e as empresas que 
não investiram em robotização acabam encolhendo. 
A China compra 1/3 de todos os robôs do mundo, 
pois já entendeu que robótica é uma tecnologia que 
aumenta produtividade. 

 3) São frágeis e de baixa resistência - Os robôs 
colaborativos são construídos em ligas de alumínio 

São responsáveis por ajudar os funcionários a realizar funções 
estratégicas e menos repetitivas.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Com os consumidores cada 

vez mais interessados em uti-
lizar o maior número possível 
de dispositivos conectados 
à internet, seus fabricantes 
deveriam estar vivendo tem-
pos felizes, vendendo cada 
vez mais. 

Mas isso não é bem verdade: 
a escassez global de chips, que 
são necessários à fabricação 
de dispositivos conectados, 
e o déficit preocupante de 
profissionais para desenvolvi-
mento de aplicações, relatado 
pela maioria dos fabricantes, 
parecem estar criando uma 
tempestade perfeita para a 

Fabricantes globais estão enfrentando desafios na produção de 
produtos e serviços digitais.

Marcos Guerra (*)

Muitos, mesmo que 
de forma discreta. O 
marketing está sem-

pre em busca das melhores 
plataformas, estratégias e 
métodos para conquistar 
um maior número de clien-
tes e fidelizá-los à marca. 
Mesmo com avanços tecno-
lógicos surpreendentes e o 
surgimento de aplicativos 
e sistemas cada vez mais 
modernos e sofisticados, o 
SMS ainda é uma ferramenta 
muito popular em muitas or-
ganizações, com resultados 
ainda mais eficientes do que 
outras plataformas.

O grande propósito des-
se “sistema de mensagem 
curta” é permitir o envio 
de informações de manei-
ra rápida e praticamente 
instantânea, possibilitando 
um relacionamento mais 
próximo e, até mesmo, 
interativo com os clientes. 
Em um mercado marcado 
por consumidores cada vez 
mais exigentes e ávidos por 
informações velozes e em 
tempo real, essa estratégia 
se torna primordial, assim 
como foi mostrado no rela-
tório de marketing do Simple 
Texting de 2020.

Em seus dados divulgados, 
quase 80% dos consumido-
res disseram que gostam de 
receber ofertas por texto, 
em conjunto com 53% que 
preferem se relacionar com 
marcas que utilizam SMS. 

Com o SMS, as mensagens são enviadas 
e recebidas de forma veloz.

SMS: por que ele ainda se destaca 
nas estratégias de marketing?

Com quantos anúncios e mensagens corporativas você se depara por dia? 

em manter uma proximidade 
com os clientes e fidelizá-los. 
Existem diversas maneiras 
de conquistar essas metas, e 
o SMS vem justamente para 
nutrir o relacionamento. 

Mas, para isso, é necessária 
uma boa estratégia de comu-
nicação. Antes de iniciar uma 
campanha por meio do SMS, 
as empresas devem conhecer 
a fundo seu público-alvo e 
segmentá-lo. Não há como 
conquistar os resultados de-
sejados sem que sua empresa 
conheça sua persona, como 
ela gosta de se relacionar 
e suas preferências para, a 
partir disso, personalizar a 
mensagem de acordo com o 
público, em conjunto com o 
tom da marca. 

A captura de leads e o 
aumento de vendas serão, 
na verdade, consequências 
do foco em nutrir o relacio-
namento com os clientes. 
Mesmo diante de tantos 
avanços tecnológicos, o SMS 
ainda oferece resultados 
altamente positivos quando 
aliado ao marketing. É uma 
comunicação rápida, não 
invasiva e que proporciona 
uma relação mais próxima e 
fiel. Uma ferramenta fantás-
tica que, quando planejada 
estrategicamente, pode 
trazer resultados excelentes 
para as empresas.

(*) - É Superintendente do Comercial e 
Marketing na Pontaltech, empresa de 

tecnologia especializada 
em comunicação omnichannel 

(www.pontaltech.com.br).
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Para surpreender muitos 
que não acreditam no poder 
desse sistema quando com-
parado a outras plataformas 
de comunicação e anúncios, 
outro estudo feito pelo site 
SlickText mostrou que a taxa 
de abertura de mensagens 
SMS é em torno de 98%. 
Um resultado incrível que 
vem chamando a atenção de 
muitas empresas.

Com o SMS, as mensagens 
são enviadas e recebidas de 
forma veloz e quase instan-
taneamente. Dependendo 
da estratégia da organiza-
ção, a informação pode ser 
disparada para uma enorme 
abrangência de públicos 
diferenciados, permitindo a 
segmentação e adaptação do 
conteúdo para cada um de-
les. É um canal muito menos 
invasivo, onde o cliente pode 
aceitar o recebimento da 
mensagem e, ainda, escolher 
por sair da lista de contatos 
caso não deseje continuar 

recebendo o conteúdo – 
processo conhecido como 
opting out. 

Como resultado, o SMS 
gera uma taxa de abertura 
de 98%, onde 90% são lidos 
em até 3 minutos, ainda se-
gundo o relatório. Sem falar 
nos benefícios na relação 
com os clientes, onde 97% 
das empresas criaram uma 
comunicação mais eficaz 
e próxima. Seja para pe-
quenas, médias ou grandes 
campanhas, o SMS pode ser 
utilizado para diversas finali-
dades e gerando excelentes 
resultados. 

Os dados permitem rastre-
ar todas as mensagens envia-
das, se foram de fato entre-
gues, quantas foram abertas 
e respondidas – informações 
altamente relevantes para a 
elaboração de estratégias de 
marketing. Cabe destacar 
que o marketing não pode 
ser baseado somente na 
captura de leads, mas sim 

Desconstruindo quatro mitos sobre 
os robôs colaborativos

e polímeros, com plásticos de altíssima resistência 
e com baixo peso. Isso é muito importante porque 
quanto maior o peso que está em movimento, menor 
será a velocidade que ele pode trabalhar comparti-
lhando espaço com as pessoas. 

  Com isso, ao desenvolver um projeto de robô cola-
borativo, o peso deve ser levado em consideração, 
pois precisa ser o mais leve possível para poder 
maximizar a velocidade colaborativa do trabalho. 

 4) Robôs colaborativos são perigosos - Acreditam 
que no Brasil, de acordo com a NR-12, não é permitido 
cobots em funcionamento. Mas isso não é verdade. 
Desde que haja uma apreciação de risco feita por 
um engenheiro de segurança, os robôs colaborativos 
podem funcionar normalmente em conjunto com os 
funcionários da empresa. 

Vale comentar que eles possuem mais de 17 funções de 
seguranças integradas em seu software e se algo entra em 
seu caminho, ele automaticamente paralisa suas funções. 
Fonte e outras informações: (www.universal-robots.com). 
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Tempestade perfeita ameaça o mercado de internet das coisas
área de Internet das Coisas 
(IoT). 

Essa realidade é apontada 
por pesquisa realizada pela 
Forrester, uma renomada 
empresa de análises na área 
de tecnologia. A pesquisa 
descobriu que 80% dos 
fabricantes globais estão 
enfrentando desafios na 
produção de produtos e 
serviços digitais. 

Parte do problema decorre 
da demanda sem preceden-
tes por dispositivos IoT - já 
existem mais coisas conec-
tadas do que pessoas no 
mundo e a tendência é de 
crescimento, como diz outra 
empresa das área, a IDC, 

lâmpadas, termostatos e 
até geladeiras conectadas. 
A Forrester previu que, em 
2025, o lar americano médio 
terá 20 dispositivos conecta-
dos à internet. Nesse contex-
to, não será suficiente para os 
fabricantes produzirem mais 
das mesmas velhas coisas. 

As expectativas dos com-
pradores estão crescendo: 
eles querem dispositivos 
conectados fáceis de usar, 
com novos recursos, sendo 
continuamente aprimora-
dos. Eles esperam que esses 
dispositivos funcionem jun-
tos e de forma harmoniosa, 
em diferentes plataformas e 
sistemas operacionais. 

Mas 80% das empresas 
ouvidas pela Forrester dis-
seram que precisam lançar 
rapidamente novos produtos 
e serviços inteligentes para 
manter ou aumentar sua 
posição no mercado; isso 
significa, na maioria dos 
casos, que um novo ciclo de 
pesquisa e desenvolvimento 
precisa ser iniciado. E fica 
a dúvida maior: para isso, 
talentos estarão disponíveis 
em quantidade adequada? 
Ao menos aqui no Brasil, 
com certeza, não. 

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

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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que estimou recentemente 
que haverá um total de 
41,6 bilhões de dispositivos 
conectados em 2025. 

Os consumidores estão 
particularmente interes-
sados em usar produtos 
inteligentes em suas casas: 
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SOBLOCO CONSTRUTORA S.A.
CNPJ/MF nº 60.869.005/0001-87

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em atendimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório de Administração, 

bem como as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais - R$)

Reservas de lucros

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Dividendos distribuídos 
Ajuste de exercicio anteriores
Lucro líquido do exercício
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal
   Reserva de retenção de lucros
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Dividendos distribuídos 
Lucro líquido do exercício
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal
   Reserva de retenção de lucros
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Retenção 
de lucros

 
      161.684 

 (6.879)
 - 
 - 

 - 
 77.298 

    232.103 
 (18.423)

 -
 
 - 

 142.055 
 355.735 

Reserva de 
reavaliação

 
  741 

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

    741 
 - 
 - 

 - 
 - 

 741 

Lucros 
acumulados 

 - 
 - 
 - 

 81.366 

 (4.068)
 (77.298)

    - 
 - 

 142.721
 

 (666)
 (142.055)

    - 

Patrimônio líquido
atribuível aos

acionistas controladores
  

    277.787 
 (6.879)

 - 
 81.366 

 - 
 - 

    352.274 
(18.423)
 142.721

 
 - 
 - 

    476.572 

Participação de 
acionistas não
controladores

    1.266 
 (1.427)

 (260)
 985 

 - 
 - 

    564 
(9.283)
 9.283 

 - 
 - 

    564 

Total do
patrimônio

líquido

    279.053 
 (8.306)

 (260)
 82.351 

 - 
 - 

    352.838 
(27.706)
 152.004

 
 - 
 - 

    477.136 

Reserva 
legal 

   15.266 
 - 
 - 
 - 

 4.068 
 - 

   19.334 
 - 
 - 

 666 
 - 

   20.000 

Reserva 
de capital

 96 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

   96 
 - 
 - 

 - 
 - 

   96 

Capital 
social
      

100.000 
 - 
 - 
 - 

 - 
 - 

  100.000 
 - 
 - 

 - 
 -    

 100.000 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais - R$)

CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Imóveis a comercializar
Impostos a recuperar
Total dos ativos circulantes

NÃO CIRCULANTES
Contas a receber
Depósitos judiciais
Imóveis a comercializar
Contas a receber - partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Ativos biológicos
Investimentos
Propriedades para investimentos
Imobilizado
Total dos ativos não circulantes

TOTAL DOS ATIVOS

  116.467 
 22.843 
 16.740 
 1.814 

 157.864 

 12.497 
 1.269 

 50.364 
 170.158 

 6.476 
 -   

 48.586 
 46.700 
 5.389 

 341.439 

   
 499.303 

 97.723 
 17.318 
 13.664 
 4.430 

 133.135 

 6.934 
 1.258 

 51.122 
 74.879 
 6.171 

 - 
 43.623 
 49.325 
 6.313 

 239.625 

   
 372.760 

  205.737 
 76.838 
 26.779 
 1.915 

 311.269 

 31.467 
 1.269 

 50.784 
 29.667 
 6.476 
 3.615 
 6.189 

 46.700 
 17.315 

 193.482 

   
 504.751 

  108.766 
 92.063 
 22.880 
 4.497 

 228.206 

 15.222 
 1.258 

 54.495 
 2.997 
 6.171 
 3.335 
 1.232 

 49.325 
 18.365 

 152.400 

   
 380.606 

Consolidado
31/12/2020      31/12/2019

Consolidado
31/12/2020    31/12/2019

Controladora
31/12/2020        31/12/2019

Controladora
31/12/2020    31/12/2019ATIVOS

                                                            
PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 CIRCULANTES
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e tributárias
Contas a pagar
Contas a pagar - partes relacionadas
Total dos passivos circulantes

NÃO CIRCULANTES
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
Provisão para perdas com investimento
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Contas a pagar
Total dos passivos não circulantes

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucros
Reserva de reavaliação
Subtotal
Participação de acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido

TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

 1.826 
 3.998 

 -   
 4.019 
 9.843 

 3.776 
 91 

 8.806 
 215 

 12.888 

 100.000 
 96 

 375.735 
 741 

 476.572 
 - 

 476.572 
   

 499.303 

 933 
 2.988 

 - 
 4.245 
 8.166 

 3.886 
 954 

 7.480 
 -   

 12.320 

 100.000 
 96 

 251.437 
 741 

 352.274 
 - 

 352.274 
   

 372.760 

  2.019 
 6.286 
 1.078 

 418 
 9.801 

 3.876 
 91 

 13.330 
 517 

 17.814 

 100.000 
 96 

 375.735 
 741 

 476.572 
 564 

 477.136 
   

 504.751 

  1.188 
 4.154 
 4.090 

 189 
 9.621 

 3.986 
 954 

 13.207 
 -   

 18.147 

 100.000 
 96 

 251.437 
 741 

 352.274 
 564 

 352.838 
   

 380.606 

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais - R$)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
Outros resultados abrangentes
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
LUCRO LÍQUIDO ABRANGENTE ATRIBUÍVEL A
Sobloco Construtora S.A. - acionistas controladores
Participação de acionistas não controladores

  142.721 
 -   

    142.721 

  81.366 
 - 

   81.366 

 152.004 
 -   

   152.004 

 142.721 
 9.283 

 152.004 

82.351 
 - 

82.351 

81.366 
 985 

82.351 

Controladora
31/12/20       31/12/19

Consolidado
31/12/20       31/12/19

LUIZ AUGUSTO PEREIRA DE ALMEIDA - Diretor-Superintendente – MARIO NAJM FILHO - Diretor-Superintendente – CARLOS 
FIGUEIREDO MELLO - Diretor Administrativo-Financeiro

NAGIB ANDERAOS NETO - Diretor-Técnico – RONALDO DA SILVA LOBO - CRC1SP173.788/0-3 - Contador.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido básico por ação)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS
CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS
LUCRO BRUTO
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Administrativas
Comerciais e gerais
Tributárias
Depreciações e amortizações
Resultado de equivalência patrimonial 
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes
Diferidos

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
ATRIBUÍVEL A
Sobloco Construtora S.A. - acionistas controladores
Participação de acionistas não controladores
LUCRO LÍQUIDO BÁSICO POR AÇÃO - R$

Controladora
31/12/20      31/12/19

 63.588 
 (9.992)
 53.596 

 (38.031)
 (1.636)

 (834)
 (3.349)

 139.710 
 (8.706)
140.750 

 3.254 
 (39)

 3.215 

 143.965 

 (669)
 (575)

 (1.244)
 142.721 

192,95 

48.008 
(10.692)
   37.316 

(30.787)
 (3.433)
 (1.339)
 (3.327)
 84.805 
 (6.917)

   76.318 

 5.655 
 (42)

 5.613 

 81.931 

 (563)
 (2)

 (565)
81.366 

110,00 

181.456 
(17.601)
 163.855 

 (39.804)
 (6.006)
 (1.568)
 (3.793)
 40.062 

 364 
 153.110 

 4.755 
 (69)

 4.686 

 157.796 

 (6.127)
 335 

 (5.792)
 152.004 

 142.721 
 9.283 

 144.901 
 (15.223)
  129.678 

 (33.481)
 (5.997)
 (2.323)
 (3.691)

 (295)
 (2.687)

    81.204 

 7.009 
 (213)
 6.796 

 88.000 

(3.419)
 (2.230)
 (5.649)
 82.351 

 81.366 
 985

 Consolidado
31/12/20       31/12/19

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da  
contribuição social com o caixa líquido  
(aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais: 
Depreciações e amortizações 
Impostos diferidos (pis e cofins)
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
Resultado de equivalência patrimonial
Baixa de imobilizado
Perda na distribuição de dividendos desproporcionais de controladas  
e coligadas  
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber
Ativos biológicos
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Imóveis a comercializar
Estoques
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Contas a pagar
Obrigações trabalhistas e tributárias
Adiantamentos de clientes
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Dividendos recebidos
Aquisição de participação em controladas e coligadas
Redução de participação em controladas e coligadas
Aquisições de bens do imobilizado, propriedades para investimentos  
e intangível
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Contas a receber - partes relacionadas
Contas a pagar - partes relacionadas
Dividendos distribuídos
Participação de não controladores
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento

AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Saldo no início do exercício
Saldo no fim do exercício

AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

 
 143.965 

 3.349 
 447 

 (110)
 (139.710)

 473 
 

9.079 

(11.088)
 - 

 2.616 
 (11)

 (2.319)
 - 

893 
 215 
 860 

 - 
 8.659 
 (522)
 8.137 

 31.298 
 (1.503)

 1.185 

 (272)
 30.708 

 (1.453)
 (225)

 (18.423)
 - 

 (20.101)

  18.744 
 97.723 

 116.467 

  18.744 

   81.931 

 3.327 
 (24)

 1.768 
 (84.805)

 - 

5.393

 (2.679)
 - 

 1.045 
 17 

 10.910 
 - 

 (714)
 (313)

 38 
 - 

 15.894 
 (563)

 15.331 

 33.133 
 (1.375)

 - 
 

(14.285)
 17.473 

 (1.537)
 (6.233)
 (6.879)

 - 
 (14.649)

    18.155 
 79.568 
 97.723 

    18.155 

157.796 

 3.793 
 153 

 (110)
 (40.062)

 473 
 

24 

 (1.021)
 (280)
 2.583 

 (11)
 (188)

 - 

 831 
 (2.495)

 1.171 
 - 

 122.657 
 (5.166)

 117.491 

 5.496 
 -   

 1.185 

 (591)
 6.090 

 866 
 229 

 (27.705)
 - 

 (26.610)

    96.971 
108.766 

 205.737 

   96.971 

   88.000 

 
3.691 

 1.633 
 1.768 

 295 
 976 

 - 

(56.552)
 (883)
 1.042 

 17 
 13.555 

 52 

 (847)
 1.176 

 8 
 (73)

 53.858 
 (3.263)
 50.595 

 - 
 (1.185)

 - 

(17.572)
 (18.757)

 462 
 (93)

 (8.306)
 (260)

 (8.197)

    23.641 
85.125 

 108.766 

    23.641 

                                                                                                                                     Controladora                   Consolidado 
 2020  2019  2020  2019

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais - R$)

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS E O PARECER DOS 
AUDITORES INDEPENDENTES RNC - RIO NOVO AUDITORES INDEPENDENTES ENCONTRAM-SE 

A DISPOSIÇÃO NA SEDE DA SOCIEDADE.

Rafael Gianesini (*)

Seja por conta do desem-
prego menor do que 7%, pela 
qualidade de vida em um 
dos países mais seguros do 
mundo, pelo IDH de 0.830, ou 
pela semelhança histórica e 
da linguagem, cada vez mais 
brasileiros têm se aventurado 
em terras lusitanas. 

Um dos principais aspectos 
que saltam aos olhos é morar 
em um país europeu a relativo 
baixo custo, pois Portugal é 
um dos países mais baratos 
da Europa, principalmente no 
setor alimentício. 

Claro que é possível que 
qualquer brasileiro aplique para 
o visto de trabalho português 
ou até mesmo para residência 
permanente, mas quando se 
tem cidadania europeia é tudo 
muito mais simples: é ajeitar 
sua vida aqui no Brasil e pegar 
um avião rumo a uma nova vida 
além-mar. 

Mesmo antes da pandemia, o 
trabalho remoto já era realidade 
para algumas pessoas: os nôma-

des digitais e essa “cultura” que 
antes era tão restrita, está ga-
nhando cada vez mais adeptos: 
as pessoas estão percebendo 
que não é necessário trabalhar 
fisicamente no mesmo local 
para fazer um bom trabalho. 

O conceito de moradia sofreu 
uma mudança sem precedentes 
durante a pandemia e as pes-
soas vão querer morar onde 
se sentem mais confortáveis: 
seja em outra cidade, em outro 
estado ou até mesmo outro país. 

Quando as fronteiras re-
abrirem haverá um grande 
movimento de migração, es-
pecialmente para os países 
com uma situação econômica 
melhor, por isso que quem tiver 
passaporte europeu vai sair na 
frente, simplesmente por não 
precisar gastar tempo com a 
burocracia. 

E aí, já fez as malas para 
visitar a terrinha? 

(*) - É co-fundador da Cidadania4u 
- criada com o objetivo de auxiliar 

usuários a obter a cidadania europeia 
em um ambiente 100% online 

(www.cidadania4u.com.br). 

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Volcano
CNPJ/ME nº 39.332.327/0001-04 - NIRE 35300568117

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24/05/2021
Data/Hora/Local: 24/05/2021, às 10hs, na sede em São Paulo/SP, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.055, 7º andar, 
conjunto 72, parte, Jardim Paulistano, CEP 01452-001. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa:  
Miguel Russo Neto: Presidente; Guilherme Ki Lee: Secretário. Ordem do dia e Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: (A) a Emissão, nos termos do artigo 59 da Lei das S.A., e da Resolução nº 2.686, a ser regida pelo 
competente “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie Quirografária, em 4 Séries, sendo a 2ª, a 3ª e a 4ª Séries Subordinadas, para Distribuição Pú-
blica com Esforços Restritos de Distribuição, da Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Volcano” a ser 
celebrada pela Companhia (“Escritura de Emissão”), a qual terá as seguintes características e condições: a) Nú-
mero da emissão: a Emissão constituirá a 1ª emissão de Debêntures da Companhia; b) Data de Emissão: para 
todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 28/05/2021 (“Data de Emissão”); c) Número de 
Séries: A Emissão será realizada em 4 séries (cada uma, uma “Série”); d) Valor total da Emissão: o valor total da 
Emissão será de R$ 6.000.000,00 na Data de Emissão; e) Quantidade de Debêntures e Séries: Serão emitidas 
12.000 Debêntures no âmbito da Emissão, sendo 4.500 Debêntures da 1ª série, com valor financeiro total de R$ 
4.495.500,00 (“1ª Série” e “Debêntures da 1ª Série”), 1.500 Debêntures da 2ª série, com valor financeiro total de R$ 
1.498.500,00) (“2ª Série” e “Debêntures da 2ª Série”), 4.500 Debêntures da 3ª série, com valor financeiro total de 
R$ 4.500,00 (“3ª Série” e “Debêntures da 3ª Série”) e 1.500 Debêntures da 4ª série, com valor financeiro total de 
R$ 1.500,00 (“4ª Série” e “Debêntures da 4ª Série”); f) Forma, Circulação e Comprovação de Titularidade das 
Debêntures: As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, escritural, sem emissão de cautelas ou certi-
ficados, sendo que, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato da 
conta de depósito emitido pelo Escriturador, e, adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custo-
diadas eletronicamente na B3, será expedido por extrato em nome do Debenturista, que servirá de comprovante de 
titularidade de tais Debêntures; g) Destinação dos recursos: Os recursos obtidos pela Companhia com a Emissão 
serão destinados, obrigatoriamente (i) ao custeio da Emissão, inclusive pagamento das despesas descritas na 
Escritura de Emissão, observada a ardem de alocação de recursos (lá descrita, e (ii) à aquisição dos direitos credi-
tórios decorrentes de créditos de natureza financeira vencidos e inadimplidos a serem identificados na Escritura de 
Emissão (“Direitos Creditórios Vinculados”); h) Distribuição: as Debêntures serão objeto de oferta pública, com 
esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de melhores esforços de coloca-
ção, com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários 
(“Coordenador Líder”), nos termos a serem previstos no contrato de distribuição. Não haverá distribuição parcial; i) 
Depósito para a Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão depositadas para: (i) 
distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e 
operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Segmento Balcão B3 (“B3”), sendo a distribuição liquidada 
financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores 
Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeira-
mente por meio da B3; e (iii) custódia eletrônica na B3; j) Espécie: Todas as Debêntures serão da espécie quiro-
grafária, sendo as Debêntures da 2ª Série, da 3ª Série e da 4ª Série subordinadas; k) Valor nominal unitário e 
atualização monetária: As Debêntures da 1ª Série e as Debêntures da 2ª Série terão Valor Nominal Unitário de 
R$ 999,00 e as Debêntures da 3ª Série e as Debêntures da 4ª Série terão Valor Nominal Unitário de R$ 1,00 na 
data da 1ª integralização da respectiva série (“Valor Nominal Unitário” e “Data da 1ª Integralização”, respectivamen-
te). As Debêntures não terão seu Valor Nominal Unitário atualizado; l) Prazo e data de vencimento: Observado os 
termos a serem dispostos na Escritura de Emissão, as Debêntures da 1ª Série e as Debêntures da 2ª Série terão 
prazo de 60 meses contados da Data de Emissão, sendo o vencimento final das Debêntures da 1ª Série e das 
Debêntures 2ª Séries em 27/05/2026 (“Data de Vencimento da 1ª e da 2ª Séries”). As Debêntures da 3ª e as De-
bêntures da 4ª Série, por sua vez, terão prazo de 120 meses contados da Data de Emissão, sendo o vencimento 
final das Debêntures da 3ª Série e das Debêntures da 4ª Série em 27/05/2031 (“Data de Vencimento da 3ª e da 4ª 
Séries” e em conjunto e indistintamente com a Data de Vencimento da 1ª e da 2ª Série, “Data de Vencimento”); m) 
Subordinação das Debêntures da 2ª Série: Observado o disposto na Escritura de Emissão, o pagamento dos 
valores relativos às Debêntures da 2ª Série está subordinado à realização do resgate total, inclusive na hipótese de 
Resgate Antecipado Obrigatório, das Debêntures da 1ª Série (“Subordinação das Debêntures da 2ª Série”); n) 
Subordinação das Debêntures da 3ª Série e das Debêntures da 4ª Série: Observado o disposto na Escritura de 
Emissão, o pagamento dos valores relativos às Debêntures da 3ª Série e das Debêntures da 4ª Série está subor-
dinado à realização do resgate total, inclusive na hipótese de Resgate Antecipado Obrigatório, das Debêntures da 
2ª Série, observado que não haverá ordem de preferência para recebimento de pagamentos da Emissora entre as 
Debêntures da 3ª Série e as Debêntures da 4ª Série (“Subordinação das Debêntures da 3ª Série e da 4ª Série”); o) 
Remuneração das Debêntures: Sobre o Valor Nominal Unitário ou, conforme o caso o saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios 
prefixados correspondentes a 12% ao ano base 252 Dias Úteis (“Remuneração das Debêntures da 1ª Série” e 
“Remuneração das Debêntures da 2ª Série”, conjuntamente referidas como “Remuneração”), incidentes desde a 
Data da 1ª Integralização da respectiva Série ou da data de pagamento da Remuneração da respectiva Série ime-
diatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, de acordo com a fórmula a ser prevista na 
Escritura de Emissão. Exceto pelo Prêmio Sobre a Receita dos Direitos Creditórios Vinculados (conforme definição 
abaixo), se aplicável, as Debêntures da 3ª Série e as Debêntures da 4ª Série não farão jus a qualquer remuneração, 
observado o disposto na Escritura de Emissão; p) Pagamento da Remuneração das Debêntures da 1ª Série: 
Observado o disposto na Escritura de Emissão e sem prejuízo das hipóteses de Amortização Antecipada Obriga-
tória, Resgate Antecipado Obrigatório e de vencimento antecipado das Debêntures da 1ª Série, a Remuneração 
das Debêntures da 1ª Série será paga pela Emissora na Data de Vencimento da 1ª e da 2ª Séries; q) Pagamento 
da Remuneração das Debêntures da 2ª Série: Observada a Subordinação das Debêntures da 2ª Série e o quer 
vier a ser disposto na Escritura de Emissão e sem prejuízo das hipóteses de Amortização Antecipada Obrigatória, 
Resgate Antecipado Obrigatório e de vencimento antecipado das Debêntures da 2ª Série, a Remuneração das 
Debêntures da 2ª Série será paga pela Emissora na Data de Vencimento da 1ª e da 2ª Séries; r) Amortização 
Antecipada Obrigatória e Resgate Antecipado: Observados os termos a serem previstos na Escritura de Emis-
são, inclusive sobre a Subordinação das Debêntures da 2ª Série, após concluída a aquisição dos Direitos Creditó-
rios Vinculados pela Emissora, sempre que houver recursos exclusivos disponíveis no caixa da Emissora em valor 

superior ao caixa mínimo a ser indicado na Escritura de Emissão, tais recursos serão utilizados, a cada 10º Dia Útil 
do mês subsequente (“Data de Pagamento Extraordinário”) para realizar (i) amortização antecipada obrigatória das 
Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 2ª Série (“Amortização Antecipada Obrigatória”), e (ii) resgate anteci-
pado obrigatório da totalidade das Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 2ª Série (“Resgate Antecipado 
Obrigatório”). As Debêntures da 3ª Série e as Debêntures da 4ª Série não serão objeto de Amortização Antecipada 
Obrigatória ou Resgate Antecipado Obrigatório, observado o que vier a ser previsto na Escritura de Emissão. s) 
Aquisição Facultativa: As Debêntures poderão ser adquiridas pela Emissora, no mercado secundário, a qualquer 
momento, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor e observado o disposto no artigo 55, §3º, 
da Lei das S.A., nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 e na regulamentação aplicável da CVM devendo tal fato, 
se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da administração e das 
demonstrações financeiras da Emissora. As Debêntures que venham a ser adquiridas nos termos deste item pode-
rão: (i) ser canceladas; (ii) permanecer na tesouraria da Emissora; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado. 
As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos deste item, se e quando re-
colocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração das demais Debêntures de sua série, conforme aplicável; 
t) Prêmio sobre a Receita advinda dos Direitos Creditórios Vinculados: Observados os termos a serem defini-
dos na Escritura de Emissão, e observada a Subordinação das Debêntures da 3ª Série e da 4ª Série, após: (i) 
concluída a aquisição dos Direitos Creditórios Vinculados; (ii) o resgate total das Debêntures da 1ª Série, inclusive 
por meio de Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures da 1ª Série, (iii) o resgate total das Debêntures da 2ª 
Série, inclusive por meio de Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures da 2ª Série, os Debenturistas deten-
tores de Debêntures da 3ª Série e de Debêntures da 4ª Série receberão, mensalmente nas Datas de Pagamento 
Extraordinário, conforme proporções a serem descritas na Escritura de Emissão, um prêmio equivalente à receita 
residual oriunda dos Direitos Creditórios Vinculados, após consideradas as alocações de recursos prioritárias, 
conforme previsto na Escritura de Emissão (“Prêmio Sobre a Receita dos Direitos Creditórios Vinculados”). As 
Debêntures da 3ª Série farão jus a 20% do valor do Prêmio Sobre a Receita dos Direitos Creditórios Vinculados e 
as Debêntures da 4ª Série farão jus a 80% do valor do Prêmio Sobre a Receita dos Direitos Creditórios Vinculados. 
Não haverá preferência ou subordinação para recebimento do Prêmio Sobre a Receita dos Direitos Creditórios 
Vinculados entre os Debenturistas da 3ª Série e os Debenturistas da 4ª Série, os quais receberão os respectivos 
valores a título de Prêmio Sobre a Receita dos Direitos Creditórios Vinculados, se existente, de forma simultânea e 
na proporção acima, até o resgate total das Debêntures da 3ª Série e das Debêntures da 4ª Série a serem realiza-
dos ordinariamente na Data de Vencimento da 3ª e da 4ª Séries. u) Repactuação Programada: As Debêntures 
não serão objeto de repactuação programada; v) Pagamento Condicionado: Nos termos do artigo 5º da Resolu-
ção CMN 2.686, os pagamentos devidos pela Emissora referentes à Amortização Ordinária, Amortização Antecipa-
da Obrigatória, Resgate Antecipado Obrigatório, à Remuneração das Debêntures da 1ª Série, à Remuneração das 
Debêntures da 2ª Série e ao Prêmio Sobre a Receita dos Direitos Creditórios Vinculados, com relação às Debên-
tures, e demais valores devidos pela Emissora aos Debenturistas, no âmbito da Emissão, estão condicionados ao 
efetivo recebimento, pela Emissora, dos recursos decorrentes da realização dos Direitos Creditórios Vinculados, 
em montante suficiente para tais pagamentos, nos termos descritos na Escritura de Emissão (“Pagamento Condi-
cionado”); w) Conversibilidade: As Debêntures serão simples, ou seja, não serão conversíveis em ações de 
emissão da Companhia; x) Local de Pagamento: Os pagamentos a que os Debenturistas fizerem jus poderão ser 
efetuados: (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3, caso as Debêntures estejam custodiadas eletroni-
camente na B3; (ii)  pelo Escriturador das Debêntures, caso as Debêntures não estejam custodiadas eletronica-
mente na B3; ou (iii) diretamente pela Emissora ao Debenturista por meio de crédito em conta corrente, transferên-
cia eletrônica ou ordem de pagamento, caso as Debêntures estejam custodiadas eletronicamente na B3; y) 
Encargos Moratórios: Desde que observados o Pagamento Condicionado e as regras de subordinação previs-
tas na Escritura, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os 
débitos em atraso ficarão sujeitos a: (i) juros de mora calculados desde a data do inadimplemento, inclusive, até 
a data do efetivo pagamento, exclusive, pela taxa de 1% ao mês sobre o montante devido, independentemente 
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; e (ii) multa moratória convencional de 2% sobre o 
valor devido e não pago (“Encargos Moratórios”); z) Garantias: Não serão constituídas garantias em favor dos 
Debenturistas no âmbito da Emissão; aa) Vencimento antecipado: As Debêntures e todas as obrigações assu-
midas pela Companhia serão consideradas antecipadamente vencidas, independentemente de qualquer notifi-
cação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das hipóteses e termos a serem previstos na Escritura (“Eventos 
de Inadimplemento”); e bb) Demais características: as demais características das Debêntures encontrar-se-ão 
descritas na Escritura de Emissão e serão negociadas pela diretoria da Companhia. (B) a autorização aos dire-
tores da Companhia para, observadas as disposições legais: (i)  contratar o Coordenador Líder para realizar a 
oferta pública, com esforços restritos de distribuição, das Debêntures; (ii) contratar os prestadores de serviços 
da Emissão, incluindo, mas não se limitando, ao agente de liquidação e escriturador das Debêntures, agente 
fiduciário, agente de cobrança e assessores legais; e (iii) negociar, firmar os termos e celebrar todos os instru-
mentos e praticar todos os atos necessários à efetivação da Emissão e da Oferta, incluindo, mas não se limitan-
do, à celebração da Escritura de Emissão, contrato de distribuição, contrato de cessão de créditos para aquisi-
ção dos Direitos Creditórios Vinculados e demais documentos da Emissão bem como os pertinentes contratos 
de prestação de serviços. Por fim, a acionista da Companhia faz consignar que, em decorrência da pandemia 
da COVID-19 e das medidas de prevenção ao contágio da doença, nos termos do Decreto Estadual nº 64.879, 
de 20/03/2020, os serviços presenciais na  (“JUCESP”) foram paralisados por tempo indeterminado e alguns 
serviços de arquivamento de atos na JUCESP foram suspensos, a partir de 01/03/2020. Ademais, nos termos 
do artigo 6º, inciso II, da Lei nº 14.030, de 28/07/2020 (“Lei nº 14.030”), enquanto durarem as medidas restritivas 
ao funcionamento normal das juntas comerciais decorrentes exclusivamente da pandemia da COVID-19, fica 
suspensa a exigência de arquivamento prévio de ato para a realização de emissões de valores mobiliários. 
Assim, o arquivamento desta ata e da Escritura de Emissão na JUCESP deverão ser realizados no prazo de 30 
dias contados da data em que a JUCESP reestabelecer a prestação regular de seus serviços, nos termos do 
artigo 6º, II, da Lei nº 14.030. Sem prejuízo da suspensão da exigência de arquivamento, a ata de AGE será 
devidamente publicada na forma da lei. Encerramento: Nada mais. SP, 24/05/2021. Mesa: Miguel Russo Neto: 
Presidente; Guilherme Ki Lee: Secretário. Acionista: Galapagos Investimentos Ltda. 

Portugal é a grande aposta 
no mundo pós pandemia

Quando as 
fronteiras 
reabrirem 
haverá um 

grande 
movimento 

de 
migração.

vipado.com/reprodução

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 25 de maio de 20216

Imagine uma empresa de telefonia. Você é assinante e tem um 
problema que precisa ser resolvido pela operadora. Entra em 
contato, mas só tem decepções: os atendentes e setores não 

conversam entre si, você recebe dezenas de protocolos, precisa 
enviar e-mails, enfrenta processos burocráticos… esse é um 
exemplo de organização que não pratica o omnichannel. 

Qual seria a conduta ideal da empresa? A partir do primeiro 
contato do cliente, a solução para o problema do consumidor 
deveria ser tratada de forma conjunta e única, não importa se a 
reclamação foi feita pelo site, pelas redes sociais, pelo WhatsApp 
ou pelo aplicativo da empresa. O omnichannel é uma realidade 
e deve se solidificar nos próximos anos. 

Com a pandemia, esse movimento foi acelerado: o isolamento 
social e a necessidade de consumo por meios digitais foram fun-
damentais para que as empresas adotassem sistemas e medidas 
para interligar seus serviços e atendimento ao cliente. Mesmo 
as organizações que já estavam em processo de digitalização 
e ajuste dos seus modelos de negócio precisaram se adaptar. 
Atendimento, estoque disponível na loja física, SAC, tudo está 
cada vez mais interligado. 

Engana-se quem acredita que isso apenas melhora a experi-
ência do usuário. Essa é certamente uma consequência muito 
importante, mas as organizações também ganham em eficiência 
e inteligência, aproximando-se do conceito de empresa enxuta 
(ou lean, em inglês). 

À medida que o consumidor experimenta a experiência, é 
muito difícil ele não gostar, porque o omnichannel pressupõe 
uma variedade de canais de contato, distribuição, acesso à in-
formação, e todos estão devidamente interligados. O site está 
interligado à loja física, que conversa com o blogue e as redes 
sociais, com os anúncios na televisão, etc. Todas as plataformas 
estão alinhadas e facilitadas. 

Agrada jovens e velhos -  As gerações mais jovens costumam 
ser mais abertas à inovação e ao uso de tecnologia, internet e 
redes sociais. Contudo, as gerações mais antigas também aderem 
facilmente a muitas inovações. A internet traz capilaridade e vem 
moldando e permitindo a ampliação da base de todas as empresas, 
oferecendo acesso a mais mercados. As gerações mais antigas, 
quando percebem que essas inovações geram confiança, pratici-
dade, rapidez, acabam também adotando os novos mecanismos. 

Digitalização é inevitável - Com as mudanças no contexto 
da nossa sociedade e no consumo, torna-se cada vez mais difícil 
não estar presente no mundo digital. O mundo virou mobile, tudo 
está na internet. Nenhum consumidor lê um manual de instruções, 
ele vai ao Youtube e busca um vídeo tutorial sobre o produto. 
Contudo, "estar por estar" na internet não é uma boa estratégia. 

É preciso ter conteúdo relevante para o seu público, nas 
plataformas. Oferecer catálogos, mostrar conteúdo, assuntos 
interessantes nas redes sociais da empresa, tirar dúvidas dos 
clientes de forma humanizada e desmistificada. Para isso, vale 
usar um site, blogue ou aplicativos de mensagens instantâneas, 
como o Telegram ou o WhatsApp. 

Ofereça uma boa experiência ao usuário - As empresas 
buscam despertar a fidelidade dos clientes, mas isso se torna 
difícil, tendo em vista a cultura do "preço baixo" que existe no 
Brasil. Diante de tantos concorrentes oferecendo o mesmo serviço 
que você por muito menos, como encantar o cliente? Criando 
uma experiência memorável para o usuário! 

A experiência do usuário significa um conjunto de sensações 
e emoções ao longo da jornada do consumidor, e não neces-
sariamente começa apenas quando ele pisa na loja. A jornada, 
muitas vezes, começa quando uma pessoa baixa o aplicativo 
ou quando navega nas redes sociais da empresa. Se o app for 
ruim, estraga o início da experiência. Se o app for bom, mas 
as redes sociais ruins, também vai prejudicar o encantamento. 
Tudo deve conversar, estar alinhado em termos de tom de voz, 
posicionamento, etc. 

Cada vez mais as empresas, dos mais variados tipos e portes, aderem ao omnichannel, uma estratégia de vendas, marketing e 
atendimento integrada. Para o coordenador do curso de MBA em Gestão de Negócios da Fundação Escola de Comércio Álvares 

Penteado - FECAP, Roberto Falcão, a pandemia forçou mais empresas a aderir ao omnichannel, além de levar 
os consumidores a valorizar e reconhecer cada vez mais as facilidades que ele traz. 

Imagem de WorldSpectrum por Pixabay

deve ser genuíno, não apenas um apanhado de palavras fixadas 
em uma parede da empresa. 

Investir em tecnologia com sabedoria - Investir em 
tecnologia é um dos atuais desafios das organizações - seja na 
estruturação do omnichannel ou qualquer outra iniciativa. E as 
empresas precisam agir com sabedoria, investindo no que real-
mente contribuirá para a construção de valor e de diferenciais 
competitivos. Para isso, é essencial conhecer o mercado e o 
consumidor, coletar e analisar dados de forma sistemática. 

Com a tecnologia, é possível criar campanhas especificas para 
determinados clientes, a partir das preferências dele. Identificado 
um produto de interesse pelo cliente, 
a empresa pode sugerir outros de-
rivados, despertando um desejo de 
compra que antes não existia. Nesse 
sentido, os sistemas de sugestão, 
baseados em inteligência artificial e 
machine learning, têm ganho espaço 
e relevância em plataformas de co-
mércio eletrônico ou de streaming. 

É comum as empresas se perde-
rem na hora em que investem em 
tecnologia, porque a tecnologia é 
apaixonante. Outras querem copiar 
os concorrentes e acabam tomando 
decisões por modismo. É importante 
que tais investimentos sejam mais 
planejados, que tenham um objetivo 
claro. A tecnologia deve ser entendi-
da como um meio, não um fim. 

Não faça porque o concorrente 
fez, volte para a ideia de propósito 
e de branding. Além disso, existe 
uma falsa noção de que tecnologia 
contradiz a ideia de humanização. 
Isso está errado; dá para fazer um 
canal de contato por redes ou apps 
que realmente tenha um funcionário 
de verdade respondendo aos clientes, 
ao invés de apenas um chatbot. 

É possível criar estruturas automatizadas e tecnológicas que 
tenham realmente sido desenvolvidas para maximizar a quali-
dade da experiência do usuário. Estruturas que forneçam um 
atendimento e uma interação humanizada, ainda que interme-
diada por tecnologia. A tecnologia tem que aparecer em pontos 
de contato com o cliente, os pontos de interação, melhorando a 
relação entre pessoas e marcas ou produtos; ou nos bastidores, 
facilitando processo logístico, operacionais, etc. 

Olhe para o mercado e para a preferência do consumidor: se o 
cliente gosta de ser atendido pelo WhatsApp, não crie um aplica-
tivo, use o WhatsApp. Se ele prefere um atendimento telefônico 
e você conseguir gerenciar esse canal, ofereça essa possibilidade. 
Cada negócio deve identificar o seu momento e o seu cliente, e 
agir para melhorar a experiência do cliente. 

Trata-se de uma abordagem empática, ou seja, fazer para o 
cliente o que ele deseja, de modo que os relacionamentos sejam 
criados e mantidos. Se você consegue fazer isso de forma lucra-
tiva, provavelmente obterá resultados muito bons e sustentáveis. 

Por fim, o mercado, felizmente, tem abraçado cada vez mais 
o omnichannel. 

As empresas vêm acertando cada vez mais, um exemplo é 
grupo O Boticário, que cria o cadastro do cliente no site e gera 
benefícios na loja física. Isso requer reforço de tecnologia, mas 
também de humanidade. O Magalu talvez seja o maior exemplo 
de omnicanalidade: app, loja, redes, assistente virtual (a Lu), 
tudo interligado. - Fonte e mais informações: Fundação Escola 
de Comércio Álvares Penteado (FECAP).

Mas é preciso ficar alerta e priorizar o canal mais usado pelo seu 
cliente. Não tente inovar, abrindo novos canais apenas por abrir, 
como se cada canal fosse uma franquia da empresa, cada uma 
com um gerente diferente, com bancos de dados e precificação 
diferentes. Se a empresa não der conta de todos os canais, será 
pior a experiencia do cliente. 

. Branding: entregue e cumpra o que vende - O branding, ou 
construção de marca, é ainda mais importante agora, mas deve 
ser feito no dia a dia. É um investimento a longo prazo, que fará 
toda a diferença. O branding também passa por criar associações 
positivas com seu produto e sua marca. O som "tudum" da Netflix 
faz instantaneamente o nosso cérebro criar uma série de associa-
ções relacionadas à empresa. Aqui, cabem sons, imagens, ações. 

Branding não se limita à construção de um nome simpático 
ou um desenho bonito. Tem a ver com identidade, com valores. 
Ele deve estar relacionado à ideia de construir relacionamentos 
de médio e longo prazo com públicos relevantes e estratégicos, 
sejam clientes, fornecedores ou a sociedade no geral. Relaciona-
mento não é só mandar e-mail de feliz aniversário uma vez por 
ano para o cliente. 

Esse relacionamento pode ser construído por recomendações 
de produtos, de conteúdo relevante para seu público-alvo ou na 
oferta de benefícios específicos e direcionados a clientes indi-
vidualmente. Além disso, é importante que a empresa pratique 
o que prega. Não adianta vender uma imagem de inclusão, di-
versidade, modernidade e ter processos engessados e nenhuma 
representatividade de fato entre os seus empresários: LGTBs e 
negros contratados, por exemplo. 

Outro aspecto que pode encantar os clientes é o marketing 
societal. Uma empresa pode oferecer uma experiência incrível, 
mas se ela adotar posicionamentos e atitudes que ajudem a co-
munidade ou apoiem uma causa, certamente vai contar muito 
mais pontos. Criar impacto positivo tem-se mostrado cada vez 
mais efetivo na conquista do afeto e preferência da sociedade. 

Mas esse aspecto social deve vir depois que a empresa, de fato, 
tenha criado propósito. Não adianta um supermercado "adotar" 
uma praça do bairro de um dia para o outro, se antes disso ele não 
se adequar a boas práticas ambientais, por exemplo. O propósito 
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Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Ética e integridade e 
os meios digitais em 
tempos de fake news

Quanto a falta de 
controle e facili-
dade de exposição 

oferecida pelas mídias 
modernas contribui para 
disseminar e dar visibili-
dade a personagens, in-
formações e promessas 
falsas? Muito!

Isso explica de forma 
clara e em grau bastante 
significativo o descaso 
com que nossa sociedade 
vem tolerando e se acos-
tumando ao caos ético e à 
grave crise de integridade 
que se instalou no país.

As fake news torna-
ram-se um fato “comum”, 
através de um verdadei-
ro bombardeio massa-
crante de informação de 
toda sorte, sem base real, 
propagadas com intuito 
de provocar, denegrir, 
ofender, incitar, enganar, 
confundir, aterrorizar e 
influenciar os desprovi-
dos de discernimento e 
informações, os ingênuos 
e, por vezes, até mesmo os 
mais esclarecidos.

O termo fake news atri-
bui o descrédito à falsa 
mensagem e/ou falsa no-
tícia, porque permite ano-
nimidade e impunidade 
do seu criador, privando 
o agredido do direito à 
defesa e até mesmo à 
resposta para quem possa 
ter diretamente maculado 
sua reputação. 

Em nome da sagrada 
liberdade de expressão, 
cresce também a banali-
zação das inverdades, a 
fugacidade das opiniões, 
os discursos vazios e des-
providos de propósito, 
as promessas falsas, os 
golpes cibernéticos pro-
pagados à velocidade de 
um clique, com o único 
intuito de desorientar, 
iludir, persuadir, trapa-
cear e reforçar opiniões 
tendenciosas.

Esses indivíduos que, 
em número crescente, 
disparam mensagens de-
turpadas, muitas vezes 
prometendo o que não 
podem cumprir, vendendo 
qualidades morais que não 
possuem ou oferecendo 
produtos e serviços falsos, 
pensam em nada mais 
além do benefício pró-
prio, alimentando-se da 
fragilização da integridade 
alheia. 

Com a pandemia, ficou 
ainda mais escancarado 
como as mídias, especial-
mente as sociais, permi-
tem a promoção de todo 
tipo de desinformação, 
gerando o que agora se 
chama de “infodemia”, 
uma espiral epidêmica de 

informações desencontra-
das e contraditórias, com 
qualquer tipo de objetivo 
menos o de transmitir a 
mensagem honesta, ínte-
gra, com base em fontes 
confiáveis e éticas.

Nessa infodemia em que 
vivemos, a avalanche de 
mensagens torna quase 
impossível ao cidadão 
distinguir o fundamenta-
do do inventado, e repu-
diar os exageros e juízos 
conturbados de valor, 
exaltados em manchetes. 
Na disputa por atenção, 
opiniões polarizadas e 
extremistas valem mais 
que o questionamento e 
o diálogo; e proliferam 
as mensagens apelativas 
para desmoralizar o que é 
ético e colocar em dúvida 
valores sociais até hoje 
tidos como balisadores do 
certo e errado, verdade e 
mentira, autoritarismo e 
democracia.

Dessa forma, fica claro 
que não podemos deixar 
tais meios de propagação 
desprovidos de filtros, 
regras e legislação. Não se 
trata de censura, mas de 
remediação do caos que 
se instalou nos meios de 
comunicação para evitar 
a manipulação coletiva 
através da proteção do 
sistema vigente colocando 
a ética e a integridade em 
seu cerne. 

Na esteira dos recen-
tes avanços regulatórios 
para o ambiente digital, 
como  a nova Lei Geral 
de Proteção de Dados 
(LGPD) e o Marco Civil 
da internet, que visam re-
gular a captação e uso da 
informação, protegendo a 
privacidade dos cidadãos 
e fortalecendo o estado de 
direito e as instituições, 
os meios de comunicação 
digitais também precisam 
sujeitar-se a regras especí-
ficas, que motivem o em-
preendimento de esforços 
algorítmicos mais eficazes 
de rastreamento e comba-
te de fake news, golpes, 
obscurantismos, calúnias, 
difamações, atentado ao 
pudor e à segurança so-
cial, em geral comandados 
por grupos mal intencio-
nados, com interesses 
escusos e até mesmo de 
crime organizado.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é Country Manager e Líder 
de Investigações Globais e Inteligência 

Estratégica da BRG Brasil, braço local da 
consultoria americana Berkeley Research 

Group (BRG), presente nos 6 continentes e 
mundialmente reconhecido pelo expertise e 
reputação de seus profissionais nas áreas 

de investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 
corporativa, conformidade com leis 

nacionais e internacionais 
de combate à corrupção, antissuborno 
e antilavagem de dinheiro, arbitragem e 

suporte à litígios, entre outros serviços de 
importância primeira em 
mercados emergentes. 

Email: ddebiasi@thinkbrg.com 
Site Corporativo: www.thinkbrg.com.br

Siga: www.linkedin.com/company/brg-brasil/ 

Hotel Majestic S.A.
CNPJ/MF nº 43.121.946/0001-19 - NIRE 35300033493
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinára 

Realizada em 27 de Abril de 2021
Local, Hora e Data: Sede Social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, n° 160, em Águas de Lindóia/SP, às 
11hs do dia 27/04/2021. Presença: Conforme assinaturas lançadas no Livro "Presença de Acionistas". 
Convocação: Conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
Jornal “Empresas e Negócios” nos dias 20, 22 e 23 de março de 2021, conforme dispõe os artigos 124 e 
133 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”). Composição da Mesa: Presidente: Marcos 
Seiiti Abe. Secretário: Marcos Rolim Fernandes Fontes. Ordem do Dia: (AGO): a) prestação de contas 
dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2020; b) destinação do lucro líquido do exercício findo e distribuição 
de dividendos; c) assuntos gerais. (AGE) a) exame e deliberação a respeito da proposta da Diretoria 
para elevação do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumulados; b) alteração 
parcial do estatuto, no tocante ao capital social; c) autorização para a diretoria efetuar a recompra de 
ate 20% das ações em circulação equivalentes a 20% do capital social da empresa com a definição da 
modalidade de pagamento. Deliberações: AGO: a) prestados os esclarecimentos pela Diretoria e lido 
o parecer do Conselho Fiscal opinando por unanimidade pela aprovação do relatório da administração, 
demonstração dos resultados, balanços patrimoniais, demonstração das mutações do patrimônio líqui-
do, demonstração dos fluxos de caixa e notas relativas ao exercício de 2020, foram aprovados por maio-
ria dos acionistas presentes o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020; b) em razão de não haver lucro 
líquido do exercício findo, ficou prejudicada a deliberação correspondente ao item em questão. c) nenhu-
ma deliberação tomada. AGE: a) por unanimidade foi rejeitada a proposta de aumento de capital, ficando 
prejudicado o item b); e c) escIarecidas as razões pela Diretoria, no sentido de que seria vantajoso para 
a companhia e sendo também do interesse de parte dos acionistas, e após manifestações dos acionistas 
Herminio Pirani Bernardi e Edgar José Bernardi, que se manifestaram contrariamente, foi aprovada por 
maioria a autorização para a diretoria, a seu critério, efetuar a recompra de até 20% do capital social da 
empresa com a definição da modalidade de pagamento. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
os trabalhos foram suspensos pelo Sr. Presidente da Mesa, pelo tempo necessário a lavratura da pre-
sente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretário. A presente é cópia fiel 
lavrada em livro próprio. Presidente: Marcos Seiiti Abe; Secretário: Marcos Rolim Fernandes Fontes. 
JUCESP n° 228.994/21-4 em 14/05/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

         Controladora          Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
Circulante 150.737 179.263 160.248 169.299
Caixa e equivalentes de caixa 25.849 10.965 27.842 12.246
Contas a receber de clientes 
 e partes relacionadas 2.789 87.661 7.995 61.074
Estoques 43.627 23.850 57.897 34.362
Impostos a recuperar 33.585 37.046 37.658 40.852
Adiantamento a fornecedores 41.406 15.318 24.254 16.093
Outros créditos 3.479 4.423 4.602 4.672
Não Circulante 108.582 81.938 102.064 101.160
Contas a receber de clientes
  e partes relacionadas 26.858 - - -
Depósitos judiciais 148 393 148 393
Impostos a recuperar - 154 - 154
IR e CS diferidos 963 1.482 963 1.482
Investimentos 15.700 12.745 - -
Imobilizado 31.627 32.220 59.427 55.780
Direito de uso 32.967 34.542 33.480 35.223
Intangível 320 402 8.046 8.128
Total do Ativo 259.319 261.201 262.312 270.459

        Controladora        Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
Circulante 104.314 155.691 106.925 164.387
Empréstimos e financiamentos 59.641 115.060 59.649 115.060
Fornecedores e contas a pagar 
 de partes relacionadas 9.815 11.382 12.691 14.937
Arrendamento mercantil 3.575 2.426 3.728 2.590
Obrigações trabalhistas 5.628 6.774 7.694 8.135
Obrigações tributárias 315 1.682 835 2.161
Subvenções - 2.775 - 2.775
Outras contas a pagar 25.340 15.592 22.328 18.729
Não Circulante 87.487 45.431 87.870 45.993
Empréstimos e financiamentos 55.264 10.837 55.264 10.837
Arrendamento mercantil 31.723 33.781 32.106 34.343
Subvenções - 203 - 203
Provisão para riscos tributários,
  cíveis e trabalhistas 500 610 500 610
Patrimônio Líquido 67.517 60.079 67.517 60.079
Capital social 67.000 67.000 67.000 67.000
Reserva Legal 226 - 226 -
Lucros (prejuízos) acumulados 291 (6.921) 291 (6.921)
Total do Passivo 
 e Patrimônio Líquido 259.319 261.201 262.312 270.459

        Controladora             Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Receita Operacional Líquida 266.177 244.684 274.189 244.684
Custo dos Produtos Vendidos (186.023) (172.035) (182.202) (161.308)
Lucro Bruto 80.154 72.649 91.987 83.376
(Despesas) Receitas Operacionais Comerciais 
Comerciais (9.688) (5.041) (10.705) (5.041)
Gerais e administrativas (37.222) (40.099) (40.765) (46.135)
Equivalência patrimonial 3.214 2.903 - -
Outras receitas 
 operacionais líquidas 1.399 2.423 1.300 2.736
Lucro Antes do Resultado 
 Financeiro Líquido e Impostos 37.798 32.835 41.817 34.936
Despesas financeiras (27.662) (14.925) (29.858) (15.277)
Receitas financeiras 14.176 226 14.826 226
Resultado financeiro líquido (13.486) (14.699) (15.032) (15.051)
Lucro Antes do IR e da CS 24.312 18.136 26.785 19.885
Corrente (12.347) (1.273) (14.821) (3.022)
Diferido (519) (984) (519) (984)
Lucro Líquido do Exercício 11.445 15.879 11.445 15.879

Demonstração do Resultado

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Fluxo de caixa das       Controladora     Consolidado
Atividades Operacionais 2020 2019 2020 2019
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS 24.312 18.136 26.785 19.885
Ajustes para:
Provisão para riscos tributários, 
 cíveis e trabalhistas (110) (132) (110) (132)
Depreciação de imobilizado 3.498 2.848 4.884 3.963
Amortização direito de uso 3.838 3.522 4.005 3.522
Amortização de intangível 82 248 82 248
Provisão para perdas em estoque (118) (1.338) (358) (1.242)
Resultado na alienação de ativo imobilizado - 295 218 327
Provisão de juros sobre empréstimos 10.928 3.146 10.943 3.146
Juros e encargos sobre arrendamento 1.839 - 1.862 -
Equivalência patrimonial (3.214) (2.903) - -
Outros (1.229) 134 (1.218) 179
 39.826 23.956 47.093 29.896
(Aumento) redução nos ativos 
Contas a receber de clientes
  e partes relacionadas 84.872 (11.620) 53.079 (546)
Estoques (19.659) 9.714 (23.535) 9.882
Impostos a recuperar 3.615 (5.547) 3.348 (7.270)
Adiantamento a fornecedores (26.088) 3.862 (9.231) (7.083)
Outros créditos 943 1.441 1.140 1.192
Depósitos judiciais 245 (85) 245 (85)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e contas a pagar
  de partes relacionadas 1.567 232 (14.632) 53

Obrigações trabalhistas 1.146 1.124 441 1.446
Obrigações tributarias 1.367 1.426 1.326 1.432
Outras contas a pagar (23.874) 2.012 13.492 4.930
Subvenções (2.978) (2.610) (2.978) (2.610)
Juros pagos sobre empréstimos
  e financiamentos (11.393) (11.611) (11.393) (11.880)
IR e CS pagos (12.347) (1.284) (14.821) (3.033)
Fluxo de Caixa Líquido Gerado pelas 
Atividades Operacionais 37.242 11.010 43.574 16.324
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos 
Aquisições de imobilizado (2.905) (5.120) (8.314) (10.286)
Fluxo de caixa líquido aplicado 
 nas atividades de investimentos (2.905) (5.120) (8.314) (10.286)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 
Dividendos e juros sobre capital próprio (4.007) (1.646) (4.007) (1.646)
Pagamento de passivo
  de arrendamento (5.010) (2.444) (5.221) (2.444)
Captações de empréstimos 
 e financiamento 85.109 93.778 85.109 93.778
Pagamento de principal 
de empréstimos e financiamentos (95.545) (110.782) (95.545) (110.782)
Fluxo de caixa líquido aplicado
 nas atividades de financiamento (19.453) (21.094) (19.664) (21.094)
Aumento (Redução) Líquido em Caixa 
e Equivalentes de Caixa 14.884 (15.204) 15.595 (15.056)

Balanço Patrimonial

As notas explicativas referentes à estas Demonstrações Financeiras 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Renato Maziero - Diretor Administrativo - Financeiro
Viviane Lucia Barreto Gregorio 

Gerente Financeira e Contábil – CRC 1SP242673/O-2

Blanver Farmoquímica e Farmacêutica S.A. e Controlada
CNPJ: 53.359.824/0001-19

Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais) 
Balanço Patrimonial

blanver.com.br

Demonstração das 
Mutações do 

Patrimônio Líquido

    Reservas de lucros  Prejuízos 
 Capital Reserva Retenção acumu-
   social      legal de lucros      lados      Total
Saldos em 31/12/2018 67.000 - - (19.897) 47.103
Lucro líquido do exercício - - - 15.879 15.879
Juros sobre capital próprio - - - (2.903) (2.903)
Saldos em 31/12/2019 67.000 - - (6.921) 60.079
Lucro líquido do exercício - - - 11.445 11.445
Transferência para reserva de lucros - 291 (291) -
Reserva Legal - 226 - (226) -
Juros sobre capital próprio - - - (3.584) (3.584)
Dividendos distribuídos - - - (423) (423)
Saldos em 31/12/2020 67.000 226 291 - 67.517

Demonstrações dos 
Resultados Abrangentes
         Controladora          Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Lucro (Prejuízo) do Exercício 11.445 15.879 11.445 15.879
Total do Resultado Abrangente 11.445 15.879 11.445 15.879

Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 10.965 26.169 12.246 27.302
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do exercício 25.849 10.965 27.842 12.246
Aumento (Redução) Líquido em Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 14.884 (15.204) 15.595 (15.056)

De acordo com a trans-
formação digital em 
marcha acelerada e 

irreversível, a Softtek Brasil 
enumerou as tendências 
digitais que estão marcando 
este ano:
 1) A Nova Jornada 

Digital: a Covid-19 
provocou uma mu-
dança global no modo 
de vida. Com a ascen-
são da economia Low 
Touch (mais automa-
tizada), as interações 
entre empresas e con-
sumidores passaram 
por uma completa re-
volução, dando lugar a 
uma Jornada do Con-
sumidor totalmente 
digital. As empresas 
precisaram adaptar 
o seu modelo de ne-
gócio e operacional a 
esta nova realidade, 
na qual a aceleração 
digital é o caminho a 
ser trilhado.

 2) A Revolução dos 
Consumidores Di-
gitais: a pandemia 
transformou os pa-
drões de consumo de 
milhões de pessoas, 
resultando numa aber-
tura total aos canais 
digitais. Para respon-
der a esse tipo de 
demanda, as empresas 
desenvolveram uma 
estratégia para otimi-

O ecossistema digital oferece maior disponibilidade, 
portabilidade e conveniência.

*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

As seis tendências tecnológicas 
em alta no mercado

Diante das grandes perdas de faturamento de vários setores econômicos gerados a partir do isolamento 
social e paralisação da economia, a resposta empresarial passou necessariamente por um solução 
inescapável: a da digitalização.

aprendizagem, evolu-
ção das capacidades e 
tomada de decisões.

 5) Meu “eu” Digital: 
a chamada Era Digi-
tal, impulsionada por 
esse novo contexto, 
implica, no entanto, 
o seguinte dilema: 
por que não podemos 
fazer tudo o que já 
fazemos fisicamente 
em formato digital? 
Em um cenário ideal, 
ambos os mundos 
deveriam oferecer o 
mesmo alcance. Na 
realidade, o ecossis-
tema digital oferece 
maior disponibilidade, 
portabilidade e conve-
niência. No entanto, 
esta situação apresen-
ta um desafio: a gestão 
da privacidade.

 6) Arquitetura Digi-
tal das Empresas: 
o enorme progresso 
tecnológico promove 
o desenvolvimento de 
arquiteturas empre-
sariais 100% digitais. 
Essa abordagem per-
mite a implementação 
de um modelo empre-
sarial e operacional 
com o máximo contro-
le, escalabilidade, elas-
ticidade e redução de 
custos, sendo aspectos 
essenciais e relevantes 
a automatização, o te-
cido flexível de dados 
e a implementação de 
capacidades empresa-
riais modulares.

“Estamos vivendo uma 
fase de aceleração digital 
contínua na qual a necessi-
dade de inovar e digitalizar 
todas as interações será 
fundamental para as em-
presas. Isso requer agilida-
de, rapidez e audácia para 
satisfazer as nece ssidades, 
expectativas e desafios 
de um cliente digital, diz 
Adriano Candido, diretor 
de Ofertas e Inovação da 
Softtek Brasil. 

“A agilidade na adaptação 
competitiva nos obriga a 
reorganizar toda a cadeia de 
valor para nos adaptarmos ao 
novo canal digital e às novas 
demandas da sociedade”, 
sublinha. “Sendo assim, a 
tecnologia deve atuar como 
uma aliada na humanização 
das interações digitais”, con-
clui. Fonte: (https://www.
softtek.com/pt/).
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mas digitais de vendas, 
concentrando-se na 
automatização opera-
cional e na inovação 
empresarial. A forma 
de vender continuará 
sendo reinventada.

 3) Tecnologia aplicada 
às emoções: a socie-
dade precisa que as 
empresas consigam 
humanizar os tou-
chpoints, ou pontos 
de contato. Isso quer 
dizer que os avanços 
tecnológicos em In-
teligência Artificial, 
Computação Afeti-
va e reconhecimento 
dos sentimentos es-
tão prestes a decifrar 
as nossas emoções, 

permitindo-nos nesse 
“novo mundo” ante-
cipar necessidades e 
personalizar as expe-
riências tanto quanto 
isso for possível.

 4) Democratização da 
Inteligência Artifi-
cial: um ecossistema 
tecnológico inteligen-
te é um dos pilares 
da aceleração digital. 
Neste sentido, a IA e 
as suas diversas apli-
cações são uma área 
cada vez mais demo-
cratizada, tornando-se 
um elemento tangível 
e tático, uma conse-
quência do aumento 
progressivo do co-
nhecimento sobre o 
seu funcionamento, 
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Trânsito IP é a chave 
para melhorar a 

qualidade da internet 
no Brasil

Do seriado via 
streaming aos jogos 
online, a internet 
nos proporciona 
entretenimento 
ilimitado

É por meio dela que 
temos usufruído 
nossos momentos 

de trabalho, estudo, la-
zer, ainda mais intensa-
mente por causa das me-
didas de distanciamento 
social necessárias para 
o combate à pandemia 
do Coronavírus. Com as 
nossas atividades coti-
dianas mais online do 
que nunca, a condição 
da internet tem deter-
minado a qualidade das 
nossas experiências. 
Portanto, vale o ques-
tionamento: como anda 
a qualidade da internet 
no Brasil? 

De acordo com os 
resultados de 2020 da 
‘Pesquisa de Satisfação 
e Qualidade Percebida’ 
sobre a Banda Larga 
Fixa no Brasil, realizada 
pela Anatel, os serviços 
de internet prestados 
pelas operadoras têm 
deixado um pouco a de-
sejar. A média da satis-
fação com esse serviço 
foi de 6,51, de um total 
de 10 pontos, uma nota 
levemente pior do que 
no ano anterior. 

Essa percepção con-
diz com a posição do 
país no cenário mun-
dial. Quando se fala em 
qualidade da internet, 
nosso ranking não é 
dos melhores em várias 
pesquisas, a exemplo do 
estudo ‘Digital Quality 
of Life Index 2020’ do 
Sufshark, onde estamos 
classificados em 58 de 
uma lista de 85 países. 
O Índice DQL 2020 ana-
lisa cinco pilares princi-
pais: acessibilidade da 
internet, qualidade da 
internet, infraestrutura 
eletrônica, segurança 
eletrônica e governo 
eletrônico. 

Na base desses pilares 
estão 12 indicadores 
inter-relacionados e 
funcionando juntos para 
fornecer uma medida 
geral da qualidade de 
vida digital. 

Os indicadores que 
compõem o pilar de qua-
lidade da internet são a 
velocidade de banda e a 
estabilidade da rede mó-
vel e fixa. Para melhorar 
esses dois indicadores, 
os provedores devem 
investir em duas vias; 
infraestrutura de trans-
porte de dados e trânsito 
IP de qualidade.  

É o serviço de trânsito 
IP que permite acesso di-
ferenciado aos principais 
servidores de conteúdo 
espalhados pelo mundo. 
Com ele, o provedor 
de internet acessa com 
máxima eficiência os 
servidores de games, 
streaming, clouds e de-
mais conteúdos, como 
Netflix, Youtube, Amazon 
AWS, Microsoft Azure, 
entre outros. 

A qualidade desse ser-
viço reflete na nossa ex-

periência online, princi-
palmente nos populares 
jogos de multijogadores 
como Free Fire, League 
of Legends, Fortnite e 
tantos outros que de-
pendem da latência da 
rede para proporcionar 
uma boa jogabilidade. 
Esse mercado, que já 
estava em crescimento, 
teve alta de 140% duran-
te a pandemia, segundo 
pesquisa da Visa. 

Portanto, melhorar o 
roteamento desse con-
teúdo é uma necessida-
de e não uma opção do 
provedor de internet. 
Para isso é necessário 
que os provedores in-
vistam em trânsito IP 
de qualidade. Este deve 
fazer ponte direta com 
os principais servidores 
de conteúdo, alcançan-
do de uma única vez 
destinos que necessi-
tariam de dois ou mais 
provedores de trânsito 
para serem alcançados. 
Quanto menor o número 
de intermediários, me-
nor o número de saltos 
e melhor a latência da 
rede. 

A presença do prove-
dor desse serviço nos 
pontos de presença e 
IX pelo mundo são um 
diferencial, além da di-
versidade de provedores 
de trânsito distribuídos 
ao longo da rede para 
garantir uma resiliência 
aprimorada. Todos esses 
aspectos oferecem um 
acesso irrestrito e ilimi-
tado aos mais diversos 
conteúdos com baixas 
latências e alta dispo-
nibilidade.  

Lembrando que a infra-
estrutura da rede deve 
permitir o tráfego tanto 
de prefixos IPv4 quanto 
IPv6, sem restrição ou 
dificuldades. Por fim, o 
serviço deve adotar es-
tratégias de tratamento 
e a utilização de ferra-
mentas de detecção de 
tráfegos maliciosos, com 
manobra de roteamento, 
bloqueando ataques, 
impedindo a propagação 
da anomalia e limitando 
o bloqueio e o prejuízo 
para os clientes. 

Em 2021, o Brasil 
conta com 160 milhões 
de internautas, um au-
mento de 6,4% em re-
lação ao ano anterior, 
segundo dados do We 
Are Social. Desses, 70% 
são usuários de redes 
sociais e seriam direta-
mente beneficiados por 
um melhor roteamento 
de tráfego e trânsito IP. 
Melhorar a qualidade 
da internet no Brasil é 
essencial para o nosso 
desenvolvimento hu-
mano e econômico e o 
trânsito IP é um fator 
que influencia bastante 
nessa nossa conexão e 
experiência online. 

Ao provedor de inter-
net cabe escolher com 
cuidado essa tecnologia 
para manter a qualidade 
de seus serviços e estar 
apto a competir neste 
mercado cada vez mais 
competitivo. 

(*) - É gerente de Produto da 
Eletronet.

Célio Mello (*)

 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: FELIPE GABRIEL VARGAS, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/11/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Arlindo Vargas e de Rosangela Rosa Vargas. 
A pretendente: LARISSA MOREIRA STEVANINI, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 
05/09/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Delson Flavio 
Stevanini e de Magali Porto Moreira.

O pretendente: LUIZ GONZAGA DA COSTA ALVES, profissão: tapeceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Batalha, PI, data-nascimento: 24/12/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Bruno Alves e de Maria Teodora da 
Costa Alves. A pretendente: ALCIONE CONCEIÇÃO TEODOLINO, profissão: costureira, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Caravelas, BA, data-nascimento: 11/02/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito José Teodolino e 
de Adalgiza Conceição da Costa.

O pretendente: JONATHAN HALAX SOUZA SILVA, profissão: pintor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 13/08/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mariedson Oliveira da Silva e de Maria Lucia Souza. 
A pretendente: LEILA CARLA BARROSO, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 17/03/1986, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Miriam Maria Barroso.

O pretendente: BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosana dos Santos. A pretendente: 
LILIANE SOARES DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/03/1986, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Vicente de Lima e de Edna Soares de Lima.

O pretendente: IGOR DE ABREU FERNANDES, profissão: professor de educação 
física, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 
04/10/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Eduardo 
Ferreira Fernandes e de Elsa Pires de Abreu. A pretendente: ANA CAROLINE OLIVEIRA 
DOS SANTOS, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Perus, SP, data-nascimento: 18/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Maicon Reginaldo Furtunato dos Santos e de Ieda Maria Oliveira.

O pretendente: CAIO CESAR MACHADO, profissão: segurança, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/08/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelio Eduardo Machado e de Ilcilene Carneiro da 
Silva. A pretendente: NILZA LUCIA GONÇALVES DE AGUIAR DOS SANTOS, profis-
são: porteira, estado civil: viúva, naturalidade: em Mundo Novo, MS, data-nascimento: 
21/06/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Custodia 
Bertolina de Aguiar.

O pretendente: LAERCIO CEZARIO NETO, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/02/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marlene Cezario. A pretendente: FLÁVIA HELENA 
DE SOUZA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Indianópolis, SP, data-nascimento: 18/04/2001, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Isaac Inácio da Silva e de Adriana Leopoldino de Souza Silva.

O pretendente: MÁRIO CEZAR DA SILVA CUNHA, profissão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 27/03/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Alves Cunha e de Fatima 
Priscila da Silva. A pretendente: VALÉRIA FERREIRA LEITE DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/01/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco José da Silva e 
de Jovercina Ferreira Leite da Silva.

O pretendente: REGINALDO DE JESUS DOS SANTOS, profissão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/08/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Silveira dos Santos e de Maria 
de Lourdes de Jesus. A pretendente: KARINA CRISTINA DA SILVA, profissão: assis-
tente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em Mossoró, RN, data-nascimento: 
28/10/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco das 
Chagas da Silva e de Maria de Fatima Paz da Silva.

O pretendente: JOSÉ TADEU DAS NEVES, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Felício dos Santos, MG, data-nascimento: 28/10/1967, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pedro das Neves e 
de Margarida Maria das Neves. A pretendente: ROZANIA CORREIA DOS SANTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Mucuri, BA, data-nascimento: 
02/10/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Overlando 
Moreira dos Santos e de Rita Alves Correia Neta.

O pretendente: MARCOS DOS SANTOS DE SOUZA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/05/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Lazaro de Souza e de Genilza 
dos Santos de Souza. A pretendente: SILVANA DE FATIMA MORAES, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/07/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourenço Alves de Moraes 
e de Maria Aparecida Moraes.

O pretendente: ANDERSON NOVAIS DE SOUZA, profissão: consultor de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/04/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Antonio de Souza e 
de Marinalva de Almeida Novais de Souza. A pretendente: FRANCIELE LISBOA DOS 
SANTOS, profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Taboão da Serra, SP, data-nascimento: 14/01/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmilton Lisboa dos Santos e de Jacy Luz Costa Santos.

O pretendente: VALDEMAR DE CARVALHO DOS REIS, profissão: inspetor de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Cândido, MG, data-nascimento: 22/06/1973, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Leandro dos Reis 
e de Raimunda Piedade de Carvalho. A pretendente: DAMIANA DE CASSIA PEREIRA 
DE SOUZA, profissão: vigilante, estado civil: divorciada, naturalidade: em Bocaiúva, MG, 
data-nascimento: 14/02/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Geraldo de Souza e de Maria José Pereira de Souza.

O pretendente: WALTER PEREIRA DOS SANTOS, profissão: torneiro mecânico, esta-
do civil: viúvo, naturalidade: em Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 21/06/1946, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira dos Santos 
e de Izabel Pereira dos Santos. A pretendente: CARLA ANDREA DONATA BERTONI, 
profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, 
data-nascimento: 29/03/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Dorival Bertoni e de Doris Donata Bertoni.

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: SULAMAR NUNES VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/08/1981, 
gerente de restaurante, natural de Arneiroz - CE, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Francisco Santinho Vieira e de Francisca Nunes Vieira; A pretendente: 
TEREZA VIEIRA BRAGA, brasileira, solteira, nascida aos 15/10/1979, confeiteira, 
natural de Tauá - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Pedro Braga 
de Oliveira e de Maria Vieira de Oliveira.

O pretendente: PEDRO RUBENS RODRIGUES DE CAMARGO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 17/05/1994, lojista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Valdiméia Rodrigues de Camargo; A pretendente: YASMIN LE-
TICIA MARCITELLI DINIZ, brasileira, solteira, nascida aos 07/08/1995, farmacêutica, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Cristiane 
Marcitelli Diniz.

O pretendente: FELIPE MESSIAS DE JESUS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/12/1997, empreendedor, natural de São Roque - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Manoel Messias da Silva e de Rosinete de Jesus Rocha; A pretendente: 
MIREIA DOS SANTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 31/03/2001, atendente, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Paulino 
Francisco da Silva Neto e de Marcia Rubis Lima dos Santos.

O pretendente: JOSÉ BATISTA DE MOURA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
01/02/1974, azulejista, natural de Ceará-mirim - RN, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Francisco Batista de Moura e de Sebastiana Felix de Moura; A pre-
tendente: CRISTINA OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 01/09/1978, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Jose Bezerra da Silva e de Dirce Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: MATHEUS OLIVEIRA AMORIM SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/10/1998, analista administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Adriano Amorim Santana e de Tania Regina dos Santos Oliveira 
Santana; A pretendente: JAQUELINE FONSECA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 20/09/1997, auxiliar de recursos humanos, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo Albeizo Fonseca da Silva e de Maria 
Luzivânia Pereira da Silva.

O pretendente: JHONES DE SOUZA RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/01/1995, técnico em tecnologia da informação, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Geraldo Ribeiro Ramos e de Maria José de 
Souza Ramos; A pretendente: JÉSSICA ALVES DE FREITAS SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 11/08/1995, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Wilson Jesus Silva e de Irene Alves de Freitas Silva.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 27/09/1971, 
cozinheiro, natural de Bezerros - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Manoel José da Silva e de Maria José da Silva; A pretendente: LIZIA APARECIDA DE 
PAIVA SOUSA, brasileira, divorciada, nascida aos 01/05/1988, atendente, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Lazaro Rodrigues 
de Sousa Filho e de Francisca Rodrigues de Paiva de Sousa.

O pretendente: ANTONIO AMARO DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
08/11/1956, marceneiro, natural de Amontada - CE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Raimundo Amaro dos Santos e de Maria Mariano dos Santos; A pretend-
ente: DAMARI RIBEIRO DE CARVALHO, brasileira, solteira, nascida aos 30/08/1991, 
agricultora, natural de Itapipoca - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Artur Ribeiro e de Benedita Sulino da Silva Ribeiro.

O pretendente: EDVAN DAVID DE MEDEIROS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/03/1982, balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Severino David de Medeiros e de Maria Helena Campos; A pretendente: 
CLAUDIA DOMINGOS REIS, brasileira, solteira, nascida aos 28/05/1983, atendente 
de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Claudio Reis e de Edna Domingos Reis.

O pretendente: CARLOS WELITON MONTEIRO DE FREITAS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 20/11/1968, porteiro, natural de Jericó - PB, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antonio Alves de Freitas e de Maria da Penha Monteiro; A pretend-
ente: MIRIÃ HONORIO DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 31/10/1990, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Lazaro 
Honorio e de Josileide Vasconcelos da Silva.

O pretendente: HELLVIS LUCIERLEY MANOEL DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 22/09/1989, cozinheiro, natural de Tacaratu - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antônio Ângelo da Silva Filho e de Maria Lucia da Silva; A pretenden-
te: TACIANE MARIA DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 12/11/1988, 
promotora de vendas, natural de Petrolândia - PE, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Pedro Vieira do Nascimento e de Maria Aparecida da Silva do Nascimento.

O pretendente: LUCAS CANDIDO DIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 11/02/1992, 
gerente comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Evanildo Ferreira Dias e de Claudia Cristina Candido Dias; A pretendente: 
JULIANA AMORIM DE JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 09/12/1997, recreadora 
infantil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Humberto Almeida de Jesus e de Nilza Amorim de Jesus.

O pretendente: MARCIO DE ANDRADE SANTOS JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/11/1994, contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Marcio de Andrade Santos e de Eide Borges da Silva Santos; A pre-
tendente: DANIELE RODRIGUES DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 07/02/1991, 
professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Gomes de Lima e de Dulcemar Rodrigues de Lima.

O pretendente: MAX SANDRO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/07/1971, 
gerente comercial, natural de Capela Nova - MG, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Sebastião Egidio Ribeiro e de Maria do Carmo da Cruz Ribeiro; A pretendente: 
ELIZABETH ALVES FERREIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 05/06/1969, auxiliar 
de escritório, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de João Ferreira Neto e de Rosalina Alves Ferreira.

O pretendente: EGNALDO SILVA CARDOSO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/06/1984, motorista, natural de Porto Calvo - AL, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de José dos Santos Cardoso e de Maria de Fatima Silva Cardoso; A pretendente: 
MONIQUE DA CUNHA DIAS, brasileira, solteira, nascida aos 29/03/1986, controladora 
de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Alonso Rodrigues Dias e de Vanda Cristina da Cunha Dias.

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: JONNI BORGES SURANO, de nacionalidade brasileira, bancário, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1983), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de João Carlos Surano e de Anaíde Borges de Oliveira Surano. A pretendente: 
ROBERTA IKI MOCHIDUKY, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em 
Mogi das Cruzes, SP, no dia (23/04/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Roberto Mochiduky e de Leila Vasconcelos Mochiduky.

O convivente: ANTONIO NEVES MACHADO, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1970), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP filho de Antonio Rodrigues Machado e de Celsa das Neves Machado. 
O convivente: CELSO ALEXANDRE DA COSTA, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, nascido em Pracinha, SP, no dia (31/05/1965), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Heribaldo Alexandre da Costa e de Zelita Santana da Costa.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: JOÃO WILLER PEREIRA DOS ANJOS, nascido nesta Capital, Vila Ma-
riana - SP, no dia (18/12/1978), profissão autônomo, estado civil divorciado, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ueudson Pereira dos Anjos e de 
Neide Pereira dos Anjos. A pretendente: ERIVÂNIA DOS SANTOS SILVA, nascida em 
Ibimirim - PE, no dia (19/05/1993), profissão autônoma, estado civil solteira, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Heleno Francisco da Silva e de 
Lucineide dos Santos Silva.

O pretendente: GABRIEL LAGUNA DOS SANTOS, nascido nesta Capital, Brás - SP, no 
dia (26/01/1998), profissão embalador, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo dos Santos e de Adriana Laguna Marcon-
des de Campos. A pretendente: LETÍCIA LEANDRA SILVA DE ANDRADE, nascida em 
Maceió - AL (registrada em Messias - AL), no dia (23/05/2000), profissão do lar, estado 
civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Leandro 
Silva de Andrade e de Claudinete Palmeira da Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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

Jornal Empresas & Negócios
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