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Não importa quantas ferramentas de tecnologia de marketing 
estejam disponíveis, há apenas uma que é constante para todos os 
negócios - o seu site. O site de determinada marca é o coração da 
experiência digital de uma empresa e sua voz mundial, vendendo 
enquanto você dorme. Embora ter um site possa parecer básico em 
2021, usá-lo para fornecer uma experiência digital de excelência 
para o seu cliente pode ser uma virada de jogo para o seu negócio, 
se executado corretamente.  

Customer Experience: quais são os recursos 
essenciais que todo bom site para negócios deve ter? 

Maior empresa de aprendizagem do mundo, a Pearson, divulgou os 
resultados da 'Global Learner Survey 2021 - Parte 1', pesquisa que 
ouviu milhares de pessoas em diversos países para identificar suas 
percepções e expectativas sobre a educação. A primeira parte ouviu 
estudantes universitários e pais de alunos de ensino básico em quatro 
países (Brasil, China, Reino Unido e Estados Unidos) sobre os impac-
tos da pandemia na relação das pessoas com a aprendizagem.  

Pandemia: estudantes passaram a dar 
mais valor à educação

A evolução das marcas no cenário digital atual requer requalificação 
acelerada e intercâmbio de talentos de diversos recursos, internos 
e externos. Para se manter ágil, um CMO proativo precisa definir 
a estratégia desse mix, de forma que maximize as potencialidades 
disponíveis e que o suplemente com a expertise mais forte possível. 
Para alguns, o in-house pode ser visto como uma forma de gerenciar 
custos, controlar dados, construir estratégias de marketing mais bem 
informadas e criar campanhas com transparência.  

Por que os profissionais de marketing precisam 
de expertise sob demanda?

Freepik

Negócios em Pauta

De garrafa pet a manequim
Os trabalhos de remoção de lixo do programa “Novo Rio Pinheiros”, 

do Governo de São Paulo, já retiraram do fundo dos 25 km do canal 
mais de 35 mil toneladas de sujeira. Funcionários da EMAE responsáveis 
pelo serviço, já encontraram nos barcos coletores desde manequim de 
roupas femininas até vassoura, rodos e brinquedos infantis. Todo o lixo 
removido é descartado corretamente em aterros sanitários. O lixo que 
polui o rio chega através de córregos espalhados por várias regiões da 
capital paulista que deságuam no Pinheiros: são objetos que a própria 
população descarta nesses córregos e ruas, e que descem para os bueiros 
em direção ao rio. Já o esgoto, que também polui o Pinheiros, está sendo 
tratado pela Sabesp em uma ação de saneamento básico que prevê a 
ligação de mais de meio milhão de imóveis à rede coletora.  Mais de 3 
milhões de pessoas estão sendo beneficiadas. Em dois anos de trabalho, 
já foram ligados 271 mil residências e todo o resíduo orgânico desses 
locais  já não chegam mais ao rio (GovernoSP).    Leia a coluna 
completa na página 3
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News@TI

Abertura do I Congresso Internacional Direito 
e Economia Política

@Acontece nessa sexta-feira, dia 11, às 15h, a abertura do I Con-
gresso Internacional Direito e Economia Política: Reflexões sobre 

a China Contemporânea, com sessão de Q&A com Robert Lawrence 
Kuhn, especialista no processo de desenvolvimento chinês. O evento é 
coordenado pelo Programa de Pós-graduação em Direito Político e Eco-
nômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e seguirá com painéis 
entre os dias 14 e 18 de junho de 2021. O evento é totalmente online. 
Para se inscrever, acesse https://www.even3.com.br/lipeconference/. O 
Congresso tem como objetivo estimular a produção acadêmico-científica 
em língua portuguesa sobre o país asiático, mediante a reflexão acerca 
do processo de desenvolvimento chinês e suas mediações entre Estado, 
economia, planejamento e mercado, bem como seus desdobramentos 
para a Economia Política Internacional. Os professores Melissa Cam-
buhy, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e Francisco 
Siqueira Neto, da UPM, são os organizadores do evento.    Leia a 
coluna completa na página 2

Reprodução/https://www.even3.com.br/lipeconference/

O fato de passarmos cada 
vez mais tempo conectados a 
smartphones, computadores 
e tablets, faz com que a 
experiência do usuário se torne 
um recurso necessário para 
aproximar marca e público-alvo. 

Não à toa, o relatório CX Trends 
2021, realizado pela Octadesk e 

pelo Opinion Box, mostrou que 81% dos 
consumidores dão preferência para mar-
cas que oferecem uma boa experiência. 

Os dados também mostram que em 
2020, 62% dos consumidores deixaram 
de comprar por causa de uma experi-
ência ruim. Apesar disso, nem sempre 
as empresas lembram de se atentar às 
necessidades e expectativas de seus 
clientes. Por isso, o Zul+, principal 
autotech da América Latina, preparou 
um guia com cinco dicas para utilizar 
a experiência do usuário a seu favor. 

A experiência do usuário é a soma de 
três fatores: o que ele espera ao adquirir 
um produto ou serviço, se o que ele está 
adquirindo atendeu sua necessidade ou 
vontade e o caminho que ele percorreu 
durante sua compra. O primeiro passo 
para proporcionar uma boa experiência 
em toda a jornada do consumidor é que 
as marcas entendam e equilibrem esses 
três pontos. Veja as dicas: 

1. Ficar atento às interações - 
Antes de qualquer coisa, é preciso ter 
em mente que toda interação merece 
atenção, independente do canal utili-
zado. Hoje em dia, a maior parte das 
interações são feitas pelas redes sociais, 
mas também é importante se preocupar 
com outros meios de comunicação.

Cinco dicas para proporcionar 
uma melhor experiência ao cliente
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REMuNERAçãO 
vARIávEL EM 
vENDAs PODE 
POTENCIALIzAR 
Os REsuLTADOs 
DO NEgóCIO

    Leia na página 6

PERsPECTIvA DOs PROCEssOs COMERCIAIs

O relatório CX Trends identificou que 
o principal canal utilizado pelos clientes 
para falar com empresas era o WhatsApp 
(57%), seguido por e-mail (47%), site 
(44%), Facebook (37%) e chat online 
(33%). Esse é o primeiro passo para 
mostrar que você se importa e está pre-
ocupado com a opinião do seu cliente. 

2. Identificar as principais ne-
cessidades - É impossível resolver 
um problema sem antes analisá-lo a 
fundo. Atente-se às dúvidas, chamados 
e reclamações nas redes sociais; observe 
os clientes utilizando suas soluções e 
descubra o que pode estar em falta; ve-
rifique que outros produtos ou serviços 
seus usuários usam de forma comple-
mentar e faça pesquisas para atender 
suas principais necessidades. Iniciativas 
como essas impactam diretamente na 
satisfação dos compradores e relacio-
namento da marca com seus clientes. 

3. Investir no atendimento per-
sonalizado - Com tantos concorren-
tes em disputa, os consumidores têm 
se tornado cada vez mais exigentes. 
Atualmente, não basta apenas fornecer 
um bom produto, mas também propor-

cionar um atendimento diferenciado e 
personalizado. Uma experiência ruim 
representa a perda de uma (ou mais) 
vendas e o risco de informações negati-
vas circulando a respeito de sua marca, 
enquanto oferecer uma experiência 
personalizada é o caminho ideal para 
a fidelização do seu cliente. 

A sensação de que o atendimento é 
voltado especificamente para aquilo 
que procura, faz com que o consumi-
dor se sinta especial e motivado para 
realizar uma nova compra. 

4. Dar sempre retorno aos usu-
ários - É fundamental dar retornos e 
demonstrar importância pelo que seus 
clientes têm a dizer, seja uma crítica 
ou um elogio. Quando o feedback é 
dado de forma genuína, ele gera en-
gajamento espontâneo por parte do 
consumidor. Por isso, se engana quem 
acredita que o atendimento termina 
quando o usuário realiza a compra do 
produto ou serviço de uma empresa. 

De nada adianta conquistar a atenção 
do cliente e fazer com que ele conclua 
a compra, se não houver uma atenção 
importante no pós-venda - momento 
que você descobre se o cliente está ou 
não satisfeito. 

5. Oferecer algo único - Por último, 
certifique-se que você está oferecendo 
algo único. Mesmo com toda a qualidade 
do produto, pode ser que seu concor-
rente esteja oferecendo algo que o seu 
público não encontra na sua empresa. 
Questione-se sobre quais característi-
cas únicas você oferece para melhorar 
a experiência do seu cliente, e com as 
respostas, certamente você vai conseguir 
desenvolver ações para fidelizá-lo. Fonte: 
(https://main.zuldigital.com.br/).

Por um 
ambiente 
de 
negócios 
mais íntegro 
e menos 
burocrático

Ética e Integridade

   
Leia na página 7

Maria 
vai com 
as outras

Gaudêncio Torquato

Política

   
Leia na página 2

Denise Debiasi

7 milhões da Butanvac
O governo paulista anunciou ontem 

(7) que o Instituto Butantan já tem 
estocadas 7 milhões de doses da can-
didata a vacina anti-Covid Butanvac. 
O imunizante está sendo produzido e 
a promessa é entregar 18 milhões de 
doses até 31 de julho e 40 milhões até 
30 de setembro. Foi desenvolvida em 
conjunto com o Instituto Monte Sinai, 
de Nova York. O Butantan pediu aval 
da Anvisa e, segundo a expectativa do 
governo, a entidade deve autorizar os 
ensaios clínicos nesta semana (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/remuneracao-variavel-em-vendas-pode-potencializar-os-resultados-do-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-06-2024/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/denise-debiasi/por-um-ambiente-de-negocios-mais-integro-e-menos-burocratico/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/maria-vai-com-as-outras/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/por-que-os-profissionais-de-marketing-precisam-de-expertise-sob-demanda/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/customer-experience-quais-sao-os-recursos-essenciais-que-todo-bom-site-para-negocios-deve-ter/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pandemia-estudantes-passaram-a-dar-mais-valor-a-educacao/
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Maria vai com 
as outras

Conta a história que 
a mãe de D. João 
VI, a rainha Maria 
I, conhecida pela 
insanidade mental, 
manifestada após 
a morte do filho, 
costumava passear 
às margens do rio 
Carioca, no então 
bairro de Águas 
Férreas. 

Tratada como louca, 
era levada por suas 
damas de companhia, 

originando a expressão 
popular: Maria vai com as 
outras. Que hoje designa 
pessoa influenciável, mano-
brada, sem ideias próprias. 
Há poucos dias, para jus-
tificar a razão pela qual o 
Partido dos Trabalhadores 
não deve se aliar a outros 
partidos na organização 
de manifestações contra o 
governo, Lula disse que o 
partido não pode ser “maria 
vai com as outras”. 

O sempiterno mandão do 
PT apenas atesta a sentença 
que, por décadas, tem sido o 
lume do petismo: “primeiro, 
eu; segundo, eu; terceiro, 
eu”. O PT não tem jeito. 
Continua a se considerar 
um território sem mácu-
la, povoado por castos e 
puros, jamais vestindo a 
couraça larga da corrupção, 
desvendada pela Operação 
Lava Jato. E como sabe tirar 
proveito das ocasiões. 

Veja-se o favoritismo de 
Luiz Inácio, nesse pior mo-
mento do governo Bolsona-
ro, alvo da indignação social 
que cobra vacinas e melhor 
gestão da pandemia. Solto 
por decisão do STF, parece 
vítima de uma trama engen-
drada para condenar o lulo-
petismo, que novamente se 
arvora como a Salvação da 
Pátria, desfraldando as ban-
deiras da Justiça, Liberdade 
e Democracia. 

É tudo que o atual manda-
tário-mor deseja, por saber 
que a polarização entre as 
duas bandas – a extrema 
esquerda e a extrema direita 
– acabará por beneficiá-lo, 
bastando para tanto uma 
economia recuperada na 
proximidade de outubro de 
2022. Lula não quer que o 
PT siga o rumo dos demais 
partidos, mas gostaria que 
as massas fossem “gado de 
mais” na caminhada petista. 

Nesse ponto, voltemos ao 
“maria com as outras” que 
abre este texto. Tanto o lu-

lismo como o bolsonarismo 
sabem que o cabo-de-guerra 
a ser puxado pelas alas con-
trárias será imã para atrair 
um eleitorado sem rumo, 
sem autonomia, disposto a 
integrar um dos dois exér-
citos e, deste modo, fechar 
a oportunidade para uma 
candidatura que represente 
verdadeiro compromisso 
de mudança, de harmonia 
e equilíbrio, de bom senso 
e abertura de horizontes.

Confiar na mudança de 
postura de Bolsonaro? Con-
fiar em um PT como partido 
de centro, como hoje prega 
Lula? Lorota. Nem um nem 
outro mudarão suas identi-
dades, forjadas no embate 
das e no maquiavelismo mis-
tificador que embala suas 
posições no arco ideológico.

É razoável apostar na ra-
cionalidade que tem trans-
ferido o voto do coração 
para a cabeça. Racionali-
dade que aumenta com a 
sensação do déjà vu, da 
velha briga, das linguagens 
chulas que têm sujado as 
páginas da política, enfim, 
da sensação de que o país 
patina, mas não sai do lugar.

É triste constatar que o 
preceito de John Stuart Mill, 
em 'Considerações sobre o 
Governo representativo', 
continua iluminando as 
cabeças ignaras de nossas 
plagas: há cidadãos ativos 
e cidadãos passivos, e os 
governantes preferem os 
segundos, porque podem 
transformá-los em um ban-
do de ovelhas acostumadas 
a pastar o capim, uma ao 
lado da outra, e a não re-
clamar mesmo que, de vez 
em quando, o capim seja 
escasso. 

Haja Bolsa Família!
Só mesmo uma revolução 

pela educação conseguirá 
alargar os horizontes de um 
amanhã próspero e mais fe-
liz. Enquanto vivermos sob 
regime de bolsas, prêmios, 
recompensas, toma lá dá cá, 
grupismo, neocoronelismo, 
nossas raízes continuarão 
amarradas ao status quo. 

Rebanhos comendo capim 
sob a sombra do Estado, le-
vadas de um lado para outro, 
tocadas pelo cajado de guias 
ambiciosos, jamais terão au-
tonomia e independência. A 
única alternativa para sair 
dos currais é a semente de 
uma educação libertadora 
e vitalizante.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

o Fundo Downwind – Empresa Downwind Group, apesar do cenário 
econômico, vislumbrou uma excelente oportunidade de investimento 
nesse mercado de tecnologia.

Méliuz anuncia ex-PayPal e Wix para 
Diretoria de Novos Negócios

@O Méliuz, empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para 
conectar marcas a consumidores por meio do seu marketplace 

e da oferta de serviços financeiros, anuncia a contratação de Isleine 
Marchini para assumir a recém criada diretoria de Novos Negócios. A 
executiva, que possui experiência no segmento de serviços financeiros, 
chega à companhia com o desafio de estruturar a área estratégica da 
empresa em um momento de forte expansão (https://www.meliuz.
com.br/inicio). 

Projeto de capacitação tecnológica Up Skill 
atrai 20 mil alunos em seis meses

@O Up Skill - projeto de capacitação tecnológica, que tem o objetivo 
de preparar mão de obra especializada em tecnologia da informação 

– atingiu a marca de 20 mil alunos cadastrados em apenas seis meses. 
O Up Skill teve início em Campinas, interior de São Paulo, onde foi re-
alizada uma prova de conceito, no período de janeiro a agosto de 2020, 
e cujos resultados ratificaram a viabilidade do projeto e a eficácia da 
metodologia pedagógica. As ações estão sendo ampliadas, já permitindo 
a expansão para novos polos em outras localidades, como nos estados 
de Goiás e do Paraná. O projeto, que tem a plataforma Workover como 
a base tecnológica para a realização dos cursos, oferece uma série de 
trilhas de formação, cursos e conteúdos gratuitos voltados tanto àqueles 
que pretendem ingressar no mercado de trabalho, quanto quem está 
em busca de uma recolocação. Os cursos oferecidos pelo programa 
capacitam profissionais, tanto em soft skills como em hard skills, para 
atuarem em atividades de concepção, desenvolvimento, publicação, 
manutenção e evolução de produtos e sistemas de base tecnológica, 
não somente em empresas que desenvolvem software, mas também 
em qualquer tipo de empresa que demande profissionais da área de 
sistemas e computação. Os interessados podem se inscrever gratui-
tamente na plataforma Workover - https://workover.com.br/upskill .

Killing vence Prêmio Primus Inter Pares

@A Killing S.A. Tintas e Adesivos venceu o Prêmio Primus Inter 
Pares, realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Com-

ponentes para Couros, Calçados e Artefatos (Assintecal), na categoria 
Design – empresa de médio/grande porte, com o case “Aproximação 
entre indústria química e designers de calçado”, que apresentou o 
projeto ACESSO – Desafio Kisafix de Design Calçadista. A cerimô-
nia de premiação aconteceu na terça-feira, 1º de junho, transmitida 
virtualmente, com a presença física de apenas um representante por 
empresa ganhadora. O projeto ACESSO surgiu do desejo da Killing 
em fomentar e impulsionar o avanço do setor calçadista brasileiro. 
Consolidado no mercado, o Desafio realizará a sua 4ª edição em 2021. 
Para Cenira Cristine Verona, gestora de Projetos da Killing e idealiza-
dora do ACESSO, o reconhecimento derivou da proposta da Killing de 
ousar na proposição do case, não apresentando um produto, mas uma 
iniciativa que contribui para a evolução do design calçadista, viabili-
zando a geração de uma infinidade de produtos melhores, com o uso 
de conhecimento técnico de colagem e novas tecnologias. “Inovamos 
e muito na proposta de interação direta de uma indústria química 
fabricante de adesivos com os designers de calçados, buscando uma 
língua comum para transmissão de conhecimento e aprendizado mú-
tuo”, ressalta Cenira (www.inspiramais.com.br).

Downwind Group investirá R$ 20 milhões em 
empresas de tecnologia 

@A Goldnet TI S/A foi a primeira a receber investimento da empresa 
Downwind Group. O objetivo da Downwind como fundo é utilizar 

os R$ 20 milhões para aceleração e aquisição de startups, criação de 
espaço para coworking, alianças e capacitação de profissionais, além 
de acelerar outras empresas que estejam se destacando no segmento 
de tecnologia.  Em pesquisa realizada, pela KPMG (2020), com 1.300 
CEOs de grandes economias mundiais, 270 CEO’s da América do Sul 
e 53 CEO’s brasileiros, constatou-se que o processo de aceleração da 
transformação digital que parecia ser rápido, em tempos de pandemia, 
percebeu-se que não era rápido o suficiente. Com as grandes mudanças 
nesse cenário tecnológico, as empresas de tecnologias aumentaram a 
demanda por profissionais da área de TI e inovação. Atento a tudo isso, 

Conheça os dez problemas 
mais comuns em celulares

Os smartphones apresentam inúmeras facilidades e o fato é que as pessoas não conseguem ficar sem eles. 
No entanto, quem nunca teve um problema com o celular seja por danos físicos ou problemas no sistema 
operacional do aparelho?

A Digivida - empresa especializada em 
manutenção e conserto de smar-
tphones - listou os dez principais 

defeitos nos aparelhos e explica algumas 
formas de evitá-los ou resolvê-los. Confira 
as dicas:

1) Higienização de Celular
Usar pano que não solte fiapos ou papel 

guardanapo e álcool isopropilico na con-
centração 70%, que é o mais recomenda-
do pelos fabricantes. Remova a capa ou 
algum outro item que esteja anexado ao 
aparelho, aplique o álcool diretamente 
no pano ou papel (sem excessos e nunca 
direto no aparelho) e faça a higienização 
de todos os lados do aparelho bem como 
no conector de carga. Alerta: nunca dei-
xe escorrer álcool no aparelho porque o 
produto pode penetrar danificando tela e 
outros componentes.

2) Se o celular cair na água basta 
colocá-lo dentro do pote com arroz.

Colocar o celular no pote de arroz é 
mito! Sabemos que no momento de de-
sespero tudo é válido, mas apesar de ter 
propriedades absorventes, o arroz não é 
capaz de absorver a quantidade de água 
no aparelho. O ideal é desligar o aparelho 
imediatamente, Manter o aparelho na po-
sição vertical (para a água ir escorrendo 
naturalmente) e levar para um especia-
lista. Manter o aparelho ligado, fará com 
que o resíduo de água cause um curto na 
placa principal do aparelho ou em algum 
outro componente.

3 Se o celular molhar posso secá-lo 
usando um secador de cabelo?

Não é recomendado usar secadores de 
cabelo para remover a água que penetrou 
no celular. Quando aplicamos ar quente no 
local sem saber a temperatura e o tempo 
de exposição ao calor alguns componentes 
podem ser danificados.

4) Posso levar o celular para banheiro 
enquanto tomo banho?

Como hoje em dia estamos sempre com 
o telefone é comum levar o celular para o 
banheiro, mas o vapor do chuveiro pode 
acumular no aparelho, causando oxidação. É 
o mesmo efeito de cair na água, mas ocorre 
gradativamente.

5) Aparelho não carrega.
Existem vários fatores que podem impe-

dir o correto carregamento do aparelho, 
mas na maioria das vezes acontece pelo 
acúmulo de sujeira compactado dentro 
do conector. Esse pó do dia a dia ou lã das 
roupas - quando deixamos o celular no 

porque o aparelho está com pouca memó-
ria interna e não há espaço para executar 
determinada tarefa. Para evitar situações 
como essa é recomendado instalar somente 
o que for necessário e manter o aparelho 
sempre atualizado. Essas atualizações 
corrigem possíveis bugs e problemas no 
carregamento.

9) Problemas na tela
As telas de Touch Screen (telas sensíveis 

ao toque) estão entre os maiores avanços 
das últimas décadas. No entanto, são bas-
tante frágeis e qualquer pancada ou queda 
um pouco mais forte é suficiente para 
danificar a tela e o sistema. Roupas com 
bolsos rasos são um perigo. Normalmente 
as telas são compostas por duas partes: 
O LCD (onde vemos a imagem) e o touch 
(parte de vidro) na qual interagimos com 
o aparelho. Dependendo da queda apenas 
uma delas pode estar danificada ou então 
ambas. Para cada caso são recomendadas 
diferentes ações como troca da tela com-
pleta ou somente a troca do vidro.

10) A bateria do celular descarrega 
muito rápido

Quando a bateria descarrega mais de 20% 
em menos de uma hora é sinal de que algo 
está errado. Ela pode estar no final de sua 
vida útil, que é medida por ciclos. Quando 
completamos um processo de carga e des-
carga, completamos um ciclo. Ao final de 
alguns ciclos é requerida a troca da bateria. 
Na maioria dos casos é necessária a troca 
de bateria do aparelho, que não dura quase 
nada mais, ou às vezes pode ser algo con-
sumindo a energia excessivamente, como 
por exemplo, algum aplicativo ou dano na 
placa do aparelho.

bolso- entra e quando colocamos o cabo 
para carregar prensamos essa poeira, até 
o ponto dos conectores não encostarem 
corretamente evitando a recarga.

6) O aparelho desligou e não liga mais. 
O que fazer?

Quando o aparelho não liga pode ser 
algum problema na bateria, às vezes no 
carregador ou em algum componente da 
placa. Existe também a possibilidade do 
celular estar com o software desatualizado, 
impedindo que haja o carregamento das 
informações para o uso. Em ambos os ca-
sos somente um especialista poderá dizer 
ao certo e fazer o reparo adequado para 
garantir a integridade e o funcionamento 
do seu smartphone.

7) Superaquecimento
Com o uso excessivo, é comum que a 

temperatura ultrapasse o limite ideal e 
o celular apresente algum defeito. Usar 
um mesmo aplicativo, por exemplo, por 
muito tempo pode aquecer o aparelho. O 
aquecimento pode ser causado por algum 
dano ocorrido após uma queda ou quando 
a bateria chega ao final de sua vida útil. 
Aquecimento excessivo não é um bom 
sinal. Se o celular esquentar muito pode 
desligar sozinho ou, dependendo do caso, 
até explodir a bateria.

8) Aplicativos que travam
Às vezes não abrem, param do nada, não 

atualizam e até reiniciam o aparelho. É 
neste momento que a pessoa pensa: meu 
aparelho está com vírus, Será? Nem sem-
pre! Normalmente a falta de atualização do 
Sistema operacional dos celulares (Android 
e iOS) faz com que haja travamentos. Outra 
situação comum é a dos aplicativos travarem 
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Mudanças na certificação de produtos para 
telecom serão assunto de live do CPQD

A nova Lista de Referência de 
Produtos para Telecomunicações, 
aprovada em novembro de 2020 
pela Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações), entrou em 
vigor no dia 1.º de junho. Com ela, 
passaram a valer também algumas 
mudanças nos procedimentos ope-
racionais de certificação de alguns 
tipos de produtos comercializados 
no país - entre elas, a introdução 
da modalidade de Declaração da 
Conformidade e a obrigatoriedade 
de avaliação do Sistema de Gestão 
Fabril.

As novidades nessa área serão o 
assunto de uma live que o CPQD 
vai realizar no dia 16 de junho, a 
partir das 17 horas, com o apoio 
da Anatel. “As mudanças visam 
a simplificação de processos e a 
melhor adequação das regras à 

grande diversidade de produtos 
para telecomunicações disponí-
veis”, afirma Péricles de Paiva 
Teles, gerente de Certificação de 
Produtos do CPQD. “E o objetivo 
da live é esclarecer as principais 
dúvidas dos interessados, diretos 
ou indiretos, sobre essas mudan-
ças”, acrescenta.

O evento terá a participação de 
Davison Gonzaga da Silva, gerente 
de Certificação e Numeração da 
Anatel, que irá falar sobre as novas 
regras e esclarecer as dúvidas da 
plateia virtual. Voltada à indústria 
de produtos para telecomunica-
ções e também às operadoras, a live 
tem duração prevista de uma hora. 

As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas pelo site https://
materiais.cpqd.com.br/lives_con-
nect_cpqd_anatel



www.netjen.com.br

São Paulo, terça-feira, 08 de junho de 2021Economia 3

D - Inscrições para o “Valor Carreira”
Estão abertas as inscrições para o estudo Valor Carreira- As Melho-
res na Gestão de Pessoas 2021, realizado pela Mercer em parceria 
com o jornal Valor Econômico, que premia as empresas com os 
melhores ambientes de trabalho do país. O estudo tem como base 
oito dimensões: cultura de integridade, agilidade organizacional, 
liderança responsável, ambiente de trabalho saudável, recompensa 
justa, carreiras atrativas, indivíduos prósperos e engajamento. A 
edição deste ano vai analisar como está a recuperação das em-
presas, que precisaram reagir a várias questões novas em 2020, 
visando compreender o que aprimoraram como prática e como 
estão planejando a gestão e estratégia de pessoas. As inscrições 
vão até 31 de julho e podem ser feitas pelo site www.mercer.com.
br/valor-carreira 

E - Turistas Vacinados
A Espanha reabriu suas fronteiras para quase todos os viajantes do 
mundo ontem (7), desde que os turistas estejam vacinados contra a 
Covid-19 com imunizantes aprovados pela UE ou pela OMS. A aplicação 
da última dose das fórmulas da Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/
AstraZeneca, Sinopharm ou Sinovac (que produz a CoronaVac) ou 
da dose única da Janssen deve ter ocorrido, ao menos, há 14 dias. No 
entanto, o Brasil não foi contemplado com a medida por ser conside-
rado um país de “especial risco epidemiológico” e os passageiros do 
país continuam vetados, mesmo que vacinados. A regra é a mesma 
para a África do Sul. Já os viajantes da Índia podem ir à Espanha, 
mas precisam cumprir um isolamento obrigatório de 14 dias. No ano 
passado, por conta da pandemia, a Espanha registrou uma queda de 
80% na entrada de turistas (ANSA).

F - Cashback & Games
Os apaixonados por games acabam de receber uma mãozinha do 
Banco do Brasil e da Visa. Desde ontem (7), as compras com cartões 
Ourocard Visa acima de R$ 300 nas lojas Microsoft Store, Nintendo 
Game Store e PlayStation Store, terão cashback de R$ 50, desde 
que feitas por cartões de pessoas físicas e na função crédito. Com 
duração até 2 de junho de 2022, o benefício é válido para utilização 
única por cartão. Para participar, basta se cadastrar na plataforma 
Vai de Visa e aceitar os termos das condições da ação. Feito isso, é 
só usar o Ourocard Visa nas lojas participantes e usar o benefício 
após a compra com valor a partir de R$ 300. O valor do cashback 
será creditado na fatura do cartão de crédito

A - Exclusão Escolar
Acaba de ser lançada a cartilha “Todos na Escola – Ações para promover 
a (re)inserção e a permanência de crianças e adolescentes no ambiente 
escolar”, que objetivo de orientar os gestores públicos no planejamento 
das estratégias de enfrentamento da exclusão escolar, além de reforçar a 
importância da implementação da busca ativa escolar de estudantes em 
todo o país. As diretrizes contidas na publicação podem ser adaptadas de 
acordo com as especificidades locais dos municípios. A cartilha orienta 
sobre a adesão à estratégia de Busca Ativa Escolar, a necessidade de 
ações intersetoriais, o papel de cada profissional no processo de busca 
dos estudantes e a elaboração de diagnósticos e de planos de ação, entre 
outros. Veja em: (https://irbcontas.org.br/wp-content/uploads/2021/06/
Cartilha-TodosNaEscola_final.pdf).

B - Divulgação Científica 
O CNPq recebe, até esta quinta-feira (10), inscrições para o 41º Prêmio 
José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, que visa revelar e 
reconhecer grandes nomes que contribuem para a formação de uma 
cultura científica e para tornar a ciência, a tecnologia e a inovação co-
nhecidas da sociedade. A categoria contemplada é “Instituição e Veículo 
de Comunicação”, que premiará a instituição brasileira (de ensino e/ou 
pesquisa, centros e museus de ciência e tecnologia, órgãos governamen-
tais, culturais, organizações não governamentais e empresas públicas 
ou privadas) ou veículo de comunicação coletiva com sede estabelecida 
no Brasil que tenha tornado acessível, ao público, conhecimento sobre 
ciência, tecnologia, inovação e seus avanços. Inscrições e mais infor-
mações: (www.premiojosereis.cnpq.br/web/pjr).

C - Finanças Islâmicas
O Islamismo não é meramente uma religião, mas também um sistema 
socioeconômico e político abrangente para a sociedade islâmica. Sua 
economia refere-se a um sistema que identifica e promove ordens econô-
micas e financeiras consistentes com a Lei Islâmica, a Sharia, que proíbe 
a cobrança e o pagamento de juros. Então, como um banco islâmico, 
que não cobra juros, ganharia dinheiro? A resposta será apresentada por 
Angela Martins, CEO para a America Latina do First Abu Dhabi Bank e 
autora de “A Banca Islâmica”, primeiro livro sobre Finanças Islâmicas em 
português; e Prof. Dr. Ahmed Sameer El Khatib , professor do Instituto 
de Finanças da FECAP e autor de artigos científicos nas áreas de Islamic 
Finance e Islamic Accounting. Acontece no próximo dia 17, às 17h30, 
ao vivo pelo canal da FECAP no Youtube. Inscrições em: (https://www.
fecap.br/evento/financas-islamicas-no-brasil-desafios-e-oportunidades/). 

G - Economia Brasileira
Vários bancos globais elevaram suas projeções para o crescimento 
econômico brasileiro, depois que um índice de atividade econômica do 
Banco Central, analisado em março, sugeriu que houve expansão no 
primeiro trimestre. Com base nessa premissa, uma equipe de renomados 
economistas e analistas  compartilha suas percepções e previsões para 
o restante do ano e mais adiante no webinar “Brazil Mid-Year Econo-
mic Outlook: Perspectives and Predictions” (Panorama Econômico 
do Brasil: Perspectivas e Previsões). Organizado pela Brazil-Florida 
Business Council, Inc, o evento acontece amanhã (9), das 18h às 19h, 
com participação gratuita. Inscrição: (rsvp@brazilfloridabusiness.com). 
Mais informações: (https://brazilfloridabusiness.com/event-4325198).

H - Tecnologia das Radiações
O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) recebe, até 
sexta-feira (11), inscrições para o mestrado profissional em Tecnologia 
das Radiações em Ciências da Saúde. O curso é voltado a profissionais 
que atuam em hospitais e clínicas, com radiações ionizantes e não 
ionizantes. Podem se candidatar profissionais graduados em medicina, 
farmácia e bioquímica, odontologia, física médica, biologia, química, física, 
engenharias, radiologia ou áreas afins. Objetiva tornar os profissionais 
aptos para o desenvolvimento de pesquisas, uso e implementação de 
novas técnicas ou processos com radiações para diagnóstico, terapia e 
aplicações diversas na área da saúde. Mais informações (www.ipen.br/
portal_por/portal/interna.php?secao_id=2954).

I - Energia Solar 
Novo levantamento da Absolar aponta que o Brasil acaba de ultrapassar a 
marca histórica de 9 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte solar 
em usinas de grande porte e pequenos e médios sistemas instalados em 
telhados, fachadas e terrenos. Desde 2012, a fonte já trouxe mais de R$ 46 
bilhões em investimentos ao país e gerou mais de 270 mil empregos acu-
mulados. O avanço da energia solar, via leilões para grandes usinas ou pela 
geração própria em residências, pequenos negócios, propriedades rurais e 
prédios públicos, é fundamental para reduzir o chamado “custo Brasil”, com 
uma energia elétrica mais competitiva aos brasileiros, reduzindo a ocorrência 
das bandeiras vermelhas na conta de luz da população e diversificando o 
suprimento de energia elétrica do país. Saiba mais em: (www.absolar.org.br).

J - Recorde de Vendas
A Jeep atingiu em maio dois recordes na sua história no Brasil. Chegou á 
sua melhor participação no mercado nacional, com 7,7% de Market share 
na indústria e o modelo Renegade bateu o recorde de vendas: foram 7.361 
unidades vendidas, o que representa cerca de 18% das vendas em seu 
segmento. O modelo é o quarto veículo mais vendido do país e, só neste 
ano, foram vendidas mais de 30 mil unidades. O Compass também continua 
líder em seu segmento, tanto no mês como no ano, e ultrapassou a marca 
de 250 mil unidades negociadas. “Mesmo com o mercado cada vez mais 
competitivo, a Jeep se mantém no topo e seus dois modelos produzidos 
em Pernambuco seguem se destacando”, afirma o diretor de Operações 
Comerciais da Jeep para o Brasil, Everton Kurdejak (ANSA).  

Conservadores 
de Botequim

O conservadorismo é 
fator essencial para 
o desenvolvimento 
maduro de uma 
sociedade

Em última instância de-
fine que as mudanças 
não serão realizadas 

de forma súbita ou irre-
fletida. Significa que toda 
mudança será realizada de 
forma gradual, ponderada 
e debatida, preservando-se 
o princípio democrático 
como pilar essencial deste 
processo. Longe de dogmas 
ou retóricas radicais, o con-
servadorismo se posiciona 
como a voz da razão e da 
ponderação diante das pai-
xões políticas que cegam a 
sociedade. 

A polarização política le-
vou o Brasil a adotar posições 
anticonservadoras. O mes-
sianismo que tomou conta da 
sociedade brasileira levou o 
país a modificar seus rumos 
de forma abrupta, realizan-
do as mudanças de forma 
intempestiva, impulsionada 
por rompantes e também 
crenças radicais, flertando 
com a autocracia e posições 
antidemocráticas. Nada mais 
longe do que significa ser 
conservador. 

Ao se apropriar do con-
servadorismo, uma safra de 
políticos de uma direita de 
corte populista, associou sua 
imagem e verniz a um mo-
vimento político que passa 
longe de suas crenças, mas 
move as massas. A política da 
prudência, que acompanha 
os conservadores, balizados 
pela estabilidade e modera-
ção, passam longe do popu-
lismo de botequim vendido 
pela direita tupiniquim. 

O dirigismo estatal, obedi-
ência messiânica e a política 
de compadrio estão a algu-
mas léguas de distância dos 
instrumentos democráticos, 
do livre mercado, da plurali-
dade de opinião e limitação 
do poder do Estado, defen-
didos pelos conservadores. O 
humor dos mercados jamais 
pode ser definido pelos rom-
pantes do líder populista, 
mas a estabilidade das regras 
deve nortear a confiabilidade 

de um país. 
Um conservador acredita 

no poder da estabilidade e 
previsibilidade institucional 
como forma de atração de 
investimento e geração de 
riqueza para a sociedade. 

Infelizmente ainda há mui-
ta confusão sobre o conser-
vadorismo, erroneamente 
associado simplesmente a 
pautas morais. 

Um conceito simplista e 
equivocado, pois confun-
de-se o princípio de que 
existe uma ordem moral 
duradoura e o fato de que 
os conservadores aderem 
ao costume, à convenção e 
à continuidade, associando 
estes fatos, de forma errada, 
a preceitos obscuros e pautas 
retrógradas e ultrapassadas, 
já vencidas pelo conservado-
rismo, que aceita a mudança 
de forma gradual e prudente. 

Conservadorismo significa 
o princípio da prudência, es-
tabilidade e previsibilidade 
aplicados na política e nas 
relações econômicas. Ali-
nha-se com democracia, li-
mitação do poder dos gover-
nos e liberdade econômica 
para os cidadãos, garantindo 
poder para a sociedade, de-
mocracia e manutenção das 
instituições. Rejeita as revo-
luções, mudanças bruscas e 
irrefletidas. 

O conservador busca uma 
sociedade ponderada, uma 
política prudente e uma 
economia estável, elementos 
que contribuem para matu-
ridade da sociedade e um 
futuro próspero, longe de 
um coletivismo involuntário 
e perto da responsabilidade 
individual. 

Populistas travestidos 
de conservadores trans-
formaram-se hoje em uma 
ameaça para a democracia, 
assim como os falsos liberais 
de ocasião, seduzidos pelo 
poder. Comprar estes opor-
tunistas pelo valor de face 
pode custar muito caro para 
nossa sociedade. 

(*) - Presidente da Fundação Liberdade 
Econômica, é coordenador da pós 

em Relações Institucionais da 
Faculdade Presbiteriana Mackenzie/

Brasília, Cientista Político, mestre em 
Ação Política pela Universidad Rey 

Juan Carlos e ex-Diretor da 
Apex-Brasil e do Senado.

Márcio Coimbra (*)

SP parcela 
dívidas de 
ICMS e IPVA

O governo do estado de 
São Paulo lançou um pro-
grama que permitirá a pes-
soas e setores econômicos 
atingidos pela pandemia 
da Covid-19 parcelar dívi-
das com o ICMS e o IPVA. 
Serão beneficiadas pessoas 
físicas, empresas dos seto-
res de comércio varejista, 
bares e restaurantes, bem 
como as classificadas como 
microempresa e empresa 
de pequeno porte.

A iniciativa possibilitará 
o parcelamento em até 60 
meses de débitos de ICMS 
do ano de 2020 inscritos em 
dívida ativa, contando com 
desconto exclusivo de até 
40% em juros e multas. Os 
contribuintes pessoa física 
de IPVA terão condições 
diferenciadas para paga-
mento e parcelamento dos 
débitos inscritos em dívida 
ativa dos anos de 2017 a 
2020.

Os detalhes sobre o par-
celamento das dívidas e 
demais informações sobre 
o programa podem ser 
encontrados em (www.
dividaativa.pge.sp.gov.br/
transacao) (ABr).

A previsão do mercado financeiro para o IPCA subiu de 5,31% 
para 5,44%, na nona alta consecutiva.

Para o próximo ano, a 
estimativa de cresci-
mento do PIB passou 

de 2,25% para 2,31%. Em 
2023 e 2024, o mercado 
financeiro projeta expan-
são do PIB em 2,50%. As 
estimativas estão no boletim 
Focus de ontem (7), pesqui-
sa divulgada semanalmente 
pelo BC, em Brasília, com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos. 

A previsão do mercado 
financeiro para o IPCA 
deste ano subiu de 5,31% 
para 5,44%, na nona alta 
consecutiva. A estimativa 
para 2021 supera o limite da 
meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. O 
centro da meta, definida 
pelo Conselho Monetário 

Principal origem das importações brasileiras 
desde 2019, a China continuou avançando 
sobre o comércio externo brasileiro em 2020. 
Segundo levantamento divulgado pela Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI), o país 
asiático foi responsável por 21,9% das compras 
externas brasileiras no ano passado, com avan-
ços em produtos de tecnologia. Nos últimos 
15 anos, a China apresentou uma evolução 
considerável no comércio exterior. Em 2006, o 
país detinha 8,6% das importações brasileiras. 
A União Europeia viu a participação cair de 
20,3% em 2006 para 19,1% no ano passado.

No mesmo período, os Estados Unidos 
mantiveram uma participação relativamente 
estável nas importações brasileiras, com leve 
alta de 15,7% para 17,6%, mantendo a terceira 
posição. O principal perdedor na origem das 
importações brasileiras foi a América do Sul. De 
segundo lugar em 2006, responsável por 17,6% 
das compras externas do Brasil, o continente 
caiu para o quarto lugar, com 11,4% em 2020. 

Além de aumentar as exportações para 
o Brasil, a China também passou a vender 
produtos cada vez mais sofisticados, distan-
ciando-se da imagem de exportador de bens 
industrializados de baixa complexidade. 

Ao analisar 15 setores da indústria, o le-
vantamento constatou que as importações da 
China cresceram em 11, mantiveram-se em 
três e caíram apenas em um setor.

Entre os setores com maior avanço da China 
de 2006 a 2020, estão máquinas e equipamen-
tos (de 10% para 23%); produtos químicos (de 
10% para 29%) e materiais elétricos (de 24% 
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Segundo estudo da CNI, país asiático avança 
em produtos complexos.
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Mercado eleva previsão de 
crescimento do PIB para 4,36%

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) aumentaram a projeção para a expansão 
da economia brasileira pela sétima semana consecutiva. A previsão para o crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) subiu de 3,96% para 4,36%

para o índice é de 3,25%. 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 alcançar a meta de in-
flação, o Banco Central usa 
como principal instrumento 
a taxa básica de juros, a Selic, 
fixada atualmente em 3,5% 
ao ano pelo Copom.

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
termine 2021 em 5,75% 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. A 
expectativa para a cotação 
do dólar permaneceu em R$ 
5,30 para o final deste ano e 
de 2022 (ABr).

Nacional, é de 3,75%, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% 

e o superior de 5,25%.
Para 2022, a estimativa de 

inflação foi ajustada de 3,68% 
para 3,70%. Tanto para 2023 
como para 2024 a previsão 

China ampliou liderança na origem 
de importações brasileiras

para 50%). Até segmentos nos quais o país 
asiático tinha pouca tradição conquistaram 
fatias significativas de mercado: veículos e 
automóveis (de 2% para 11%) e química fina 
(de 1% para 14%).

Para o gerente de Políticas de Integração 
Nacional da CNI, Fabrizio Sardelli Panzini, o 
crescimento do comércio com a China tem 
criado uma dependência prejudicial para 
os setores mais desenvolvidos da economia 
brasileira. Com 75% das exportações ao país 
asiático concentradas em soja, minério de ferro 
e petróleo e importando bens cada vez mais 
complexos, o Brasil tem experimentado piora 
na qualidade do comércio exterior. “Há vários 
anos esperamos a diversificação do comércio 
com a China, mas ela não vem. O máximo de 
espaço para ampliar o comércio com a China 
está na agroindústria, com mais exportações de 
carne e algum ganho de mercado”, diz (ABr).



Como a tecnologia 
pode gerar 

oportunidade 
de investimento?

De modo geral, a 
tecnologia cada vez 
mais tem mostrado a 
sua importância para 
empresas de qualquer 
segmento

Porém, a pandemia 
trouxe uma série de 
mudanças comporta-

mentais e sociais no mundo 
inteiro, e isso fez com que 
muitas companhias tives-
sem que se adaptar para 
sobreviver. Novos softwares 
e hardwares se tornaram 
essenciais como mecanis-
mos para deixar produtos 
e serviços mais acessíveis, 
ampliando muitas vezes 
sua atuação e acelerando a 
transformação digital. 

Segundo uma pesquisa 
realizada pela IEE - Instituto 
de Engenheiros Eletricistas 
e Eletrônicos, com 350 
executivos do Brasil, China, 
Estados Unidos, Índia e 
Reino Unido, o Coronavírus 
acelerou principalmente a 
adoção da computação em 
nuvem (55%), do 5G (52%), 
das soluções em IA e ma-
chine learning (51%), além 
da utilização de IoT (42%) 
e realidade aumentada e 
virtual (35%). 

Esses dados mostram 
um campo fértil e cheio de 
oportunidades para quem 
quer empreender e investir 
em soluções inovadoras 
para melhorar processos, 
competitividade, entender 
o comportamento dos clien-
tes, entre outros pontos. 
O momento é agora, caso 
contrário seu negócio po-
derá perder escalabilidade 
e dinheiro. 

Dentre as oportunidades, 
um segmento que tem cres-
cido muito é o de segurança 
patrimonial, principalmente 
os de veículos e de frota. 
Isso porque de acordo com 
um levantamento realizada 
pela VEJA, em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Rio Grande do Sul mostra 
que no trimestre em que a 
quarentena foi adotada, de 
abril a junho, houve uma 
queda expressiva de crimes 
contra a vida (homicídios 

e latrocínios) e o patrimô-
nio (roubos e furtos) em 
comparação com o mesmo 
período de 2019. 

Porém com a reabertura 
e as atividades voltando “ao 
normal”, a tendência é que 
esse número aumente de 
forma significante. Acre-
dita-se ainda que com a 
reabertura da economia, ha-
verá um aumento gradativo 
da criminalidade, segundo 
a Secretaria da Segurança 
Pública do estado de São 
Paulo os índices de roubos 
de carga, por exemplo, su-
biram 39% no início desse 
ano, o que nos mostra a 
importância de buscar por 
soluções de segurança para 
conter e achatar a curva 
desses crimes nas estradas. 

Ou seja, estamos diante de 
um mercado cheio de possi-
bilidades, a grande questão 
é conhecer a fundo o nicho 
que se quer empreender, 
entender suas necessidades 
e, principalmente, do seu 
cliente. No segmento de se-
gurança há diversas oportu-
nidades ligados diretamente 
a tecnologia, o rastreamento 
veicular se mostra resiliente 
em momentos de crise e 
promissor em momentos 
pós crise. 

O primeiro passo impor-
tante para o empreender 
é escolher um segmento 
promissor, entendemos que 
além do segmento nosso 
mercado oferece um negó-
cio de receita recorrente 
com foco em segurança 
em um país em desenvol-
vimento. 

Vale lembrar que empre-
ender não é algo fácil, porém 
há uma procura enorme por 
parte de investidores que-
rendo apostar em negócios 
inovadores, principalmente 
ligados à tecnologia. 

A meu ver, a tendência 
daqui pra frente é ter uma 
alta demanda por controle, 
monitoramento, gestão a 
distância de tudo que está 
à nossa volta e segurança. 
A transformação digital 
chegou com tudo e você não 
pode ficar fora dessa! 

(*) - É Diretor Comercial da Getrak, 
maior provedora de tecnologia para 

rastreamento da América Latina. 

André Saliba (*)
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O empresário brasileiro 
Fernando Figueiredo, CEO 
da Valle Innovation, foi o pri-
meiro convidado do progra-
ma de Mentoria da Razonet 
Contabilidade Digital para o 
empreendedor sair da crise. 
Neste mês, nove mentores 
vão dedicar uma hora por se-
mana para ensinar como usar 
ferramentas de gestão e dar 
dicas para desenvolver um 
negócio ou superar uma cri-
se, afinal estamos passando 
por um dos momentos mais 
desafiadores globalmente 
para o mundo dos negócios.

Fernando mora na Califór-
nia, sua empresa está no Vale 
do Sílício e ele é atento às 
rápidas mudanças no mundo 
corporativo ao mostrar que 
o capital humano e o cliente 
são peças-chave para obter 
sucesso e lucro. Em rápida 
explicação sobre a formação 
daquela região como meca 
da inovação, que causou 
disrupção no ambiente dos 
negócios tradicionais e hoje 
se reveste de ponte para o 
mundo digital, Fernando 
mostrou empresas que co-
meçaram pequenas e hoje 
são gigantes de mercado. 

Empresas como a Ama-
zon – criada em 1994 como 
livraria delivery e hoje é uma 
multiplataforma que valerá 2 
trilhões de dólares em 2023; 
a Zappos (venda sapatos 
pela web que conquistou 
clientes porque permite 
devolução em até 1 ano) 
e o clube de assinatura de 
roupas femininas Stitch Fix.     

“Esses são exemplos de 

O capital humano e o cliente são peças-chaves para obter 
sucesso e lucro.

Alinhada com a saúde, sustentabili-
dade e inovação, a Telite expandiu os 
estudos e criou um novo projeto que 
completaria assim a cadeia altamente 
sustentável criada. Com a utilização 
do Grafeno, que é fino como carbono, 
a empresa produziu um modelo de 
telha, com a mesma tecnologia de 
ponta, mas também capaz de gerar 
energia solar. 

Elas podem gerar até 30 KW mês 
por unidade, isso quer dizer que com 
apenas quatro telhas a residência será 
auto suficiente, com o custo de apenas 
35% superior ao da Telha Colonial 
Plástica comum. Acima deste número 
de telhas será possível vender o exces-
so para as concessionárias de energia. 

A tecnologia de grafeno pode ser 
utilizada em qualquer telha, levando 
energia elétrica de forma acessível, 
rápida e inteligente, mesmo com 
tempo nublado ou chuvoso. A Telite, 
empresa de Leonardo Retto, começou 
em 2013 como um negócio familiar. 

Leonardo Retto, CEO da Telite.

No acumulado do primeiro 
quadrimestre de 2021, em 
relação a igual período de 
2020, a produção têxtil cres-
ceu 30,9% e a de confecção, 
27,6%. Nos últimos 12 meses, 
registrou-se avanço de 7,2% no 
primeiro segmento e queda de 
10,8%, no segundo. Fernando 
Valente Pimentel, presidente 
da Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Confec-
ção (Abit), observa que esses 
números, assim como os dados 
do PIB nacional no primeiro 
trimestre, que surpreenderam 
positivamente, mostram haver 
espaço para retomada econô-
mica este ano. 

Pimentel observa que, já 
considerando o mês de abril, 
a produção do segmento 
têxtil apresenta desempenho 
muito próximo do patamar de 
2019. A confecção, porém, 
ainda está bem abaixo do 
desempenho que apresentou 
no período pré-pandêmico. 
Pondera que, apesar dos 
números positivos do PIB 
trimestral, a retomada efetiva 
do crescimento dependerá 
da continuidade e avanço 
das reformas estruturantes, 
principalmente a tributária 
e a administrativa. “É funda-
mental criarmos um ambiente 
de negócios melhor”. 

Na sua avaliação, ainda há 

um grau elevado de incerte-
zas, derivado da persistência 
da pandemia, da necessidade 
de avanço mais rápido da 
vacinação, da preocupação 
com o baixo nível dos re-
servatórios de água e risco 
de racionamento de energia 
elétrica, bem como da agenda 
de modernização e adequação 
do arcabouço legal à deman-
da premente do aumento de 
competitividade da indústria 
e da economia. 

“É preciso considerar, ainda, 
que quanto mais formos nos 
aproximando das eleições de 
2022, será maior o impacto 
do quadro político no humor 
da economia, na confiança 
dos empreendedores e dos 
consumidores e nas decisões 
de investimentos”, frisa o 
presidente da Abit.

E alerta: “Não podemos con-
tinuar desperdiçando chances, 
pois o Brasil, na última década, 
cresceu 0,3% ao ano, ou seja, 
pouco mais de 3%, enquanto o 
mundo teve expansão superior 
a 30%. Desaprendemos de 
como promover a expansão 
do PIB de modo continuado e 
sustentável”. Para Pimentel, 
um país como o Brasil, com 
imenso potencial, não pode 
almejar nada menos do que 
crescimento de 4% por ano 
(AI/Abit). 

O risco de roubo de informações de cartão de crédito foi o item 
mais citado no país.

A Pesquisa Global de 
Fraude e Identidade 
da empresa de con-

sultoria Experian mostra 
que 62% dos negócios bra-
sileiros que participaram 
do levantamento querem 
aumentar os investimentos 
nessa área. De acordo com 
a pesquisa, essa também é 
uma preocupação do con-
sumidor brasileiro. O risco 
de roubo de informações de 
cartão de crédito foi o item 
mais citado no país. 

Nos Estados Unidos, por 
exemplo, a atenção está mais 
voltada para a privacidade 
online e no Reino Unido 
importa-se mais com fake 
news ou propaganda falsa. A 
pesquisa abrange países da 
América do Norte, América 
Latina, Europa e Ásia-Pací-
fico. No Brasil, as empresas 
participantes também apon-
tam o desejo de aumentar 

Abertura de 
empresas cresceu 
27,2% em fevereiro

O Indicador de Nascimen-
to de Empresas da Serasa 
Experian revelou a abertura 
de 343.811 novos negócios, 
uma expansão de 27,2% no 
comparativo entre fevereiro e 
o mesmo período de 2020. De 
acordo com o índice, as So-
ciedades Limitadas, formadas 
por dois ou mais sócios, im-
pulsionaram o crescimento do 
mês registrando alta de 71,7%. 
Para os Microempreendedores 
Individuais (MEIs), que repre-
sentam 80,3% do total de em-
presas criadas, o aumento foi de 
30,1%, enquanto as Empresas 
Individuais marcaram 1,7%. 

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, a 
criação de empresas em meio 
ao cenário econômico instável 
brasileiro confirma o empre-
endedorismo por necessidade. 
“Abrir o próprio negócio no 
Brasil acabou se tornando um 
dos meios mais viáveis para ge-
ração de renda. Mesmo com um 
cenário delicado para muitas 
empresas do país, a estagnação 
negativa dos níveis de desem-
prego e o tempo mais curto 
das burocracias de abertura de 
empresas criam um ambiente 
que favorece a ideia de começar 
um empreendimento”.

Dentre as mais de 300 mil 
empresas abertas em fevereiro 
de 2021, o setor de Serviços 
fica com a maior representa-
tividade, com 231.839 novos 
negócios. No entanto, na 
análise do comparativo anual, 
o segmento do Comércio tem 
destaque com alta com 37,8%. 
De acordo com os dados, 73,4% 
dos empreendedores vendiam 
ou passaram a utilizar as vendas 
online para garantir o fluxo de 
caixa no período de pandemia 
(AI/Serasa Experian).

Fraudes no e-commerce são a 
principal preocupação das empresas
A prevenção de fraudes é uma das principais preocupações de empresas brasileiras que atuam 
no e-commerce
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mercado online, um cresci-
mento de 10 pontos percen-
tuais no mesmo período. A 
pesquisa mostra ainda que 
as empresas se esforçaram 
para atender a demanda 
crescente. 

Nove em cada dez negócios 
analisados disseram ter uma 
estratégia digital de jorna-
da do cliente, sendo que 
quase metade delas (47%) 
implementou esta medida 
na pandemia. Esse esforço, 
no entanto, parece não ser 
suficiente para o consumi-
dor. “É uma continuação de 
uma tendência que relata-
mos em 2019, quando 95% 
das empresas disseram que 
resolveram o problema de 
reconhecimento, mas 55% 
dos clientes relataram que 
ainda não se sentiam reco-
nhecidos”, aponta o texto do 
levantamento (ABr).

o pessoal interno de apoio 
para as operações digitais. 
Na média global, que en-
volve dez países, a pesquisa 
mostra que o foco é investir 
em advanced analytics e 
inteligência artificial.

O estudo da Experian 
destaca que a presença de 
consumidores nos canais 

online aumentou expressi-
vamente com a pandemia. 
Um exemplo é o aumento 
da porcentagem dos clientes 
com mais de 40 anos que 
passaram a usar o internet 
banking. Eram 33% antes da 
pandemia e 38% em janeiro 
de 2021. Essa mesma faixa 
etária passou a pedir mais 

Indústria têxtil e de confecção 
apresenta recuperação

Empresário do Vale do Silício dá dicas 
para empreendedor sair da crise

empresas que ouviram o 
cliente, tiveram diálogo aberto 
com funcionários e sempre 
perguntam ao cliente como 
deixá-los mais satisfeitos. 
Esse é o segredo de uma em-
presa bem-sucedida, que mais 
que  solucionar o problema de 
alguém, cria mercado e está 
sempre em inovação para me-
lhor atender às expectativas 
dos consumidores”, explica 
Fernando, ao indicar cinco 
dicas para o empreendedor 
não entrar na crise:
 1) Não confunda persis-

tência com teimosia: o 
que mantém a empresa 
é o lucro. Quando a 
empresa não está bem 
financeiramente, pode 
ser determinante para 
parar. Se não compra-
rem seu produto, é bom 
parar. Invista em outra 
ideia.

 2) Inovar é sempre um pro-
cesso de dentro para fora, 
ou seja, precisa da em 
parceria e envolvimento 
dos colaboradores.

 3) Para não ser uma 
empresa defasada, 
visite os concorrentes, 
converse com o time, 
conheça as tendências 
de mercado. Hoje a 
informação é tão fácil, 
que não tem desculpa.

 4) O fundamental é ouvir 
os clientes.

 5) Não adianta ter ideia, 
sem muitas ferramen-
tas ou networking. A 
solução: procure um 
sócio, conte a ideia e 
trabalhe suas qualida-
des. Mas, o empresário 
recomenda que uma 
sociedade deve ter 
aproximadamente três 
sócios. 

A Razonet, que elaborou o 
projeto de mentoria gratuita 
para o empreendedor sair da 
crise, manterá um whatsapp 
para tira-dúvidas no mês de 
junho. As inscrições estão 
abertas: (https://razonet.
com.br/campanha-empre-
endedores-na-crise).
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Telhas capazes de gerar energia solar 
com uso do grafeno

passou a estudar sobre inovação e 
sustentabilidade. Suas pesquisas o 
levaram à elaboração de um produto 
fabricado a partir de insumos descar-
táveis, que entram em um processo 
de reciclagem, como garrafas, em-
balagens e diversas variedades de 
materiais plásticos. 

No mesmo ano, a Telite recebeu 
um aporte financeiro de R$ 700 mil 
feito por acionistas da Gávea Angels. 
Em seguida, iniciou o processo de 
produção da Telha Colonial Plástica, 
que utiliza 100% de resíduos plásticos 
retirados do meio ambiente, cerca de 
150 toneladas por mês. 

A telha é desenvolvida em PEAD, 
polietileno de alta densidade que é 
um polímero da família das poliole-
finas. Devido às suas propriedades 
mecânicas e térmicas, esse material 
atende segmentos de infraestrutura 
com alta durabilidade e facilidade na 
instalação. Fonte e mais informações: 
(www.telhatelite.com.br).
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Por se tratar de uma cidade no inte-
rior do Rio de Janeiro, os limites de 
crédito eram baixos e logo o empre-
sário sentiu a necessidade de buscar 
investidores. 

Após encerrar as operações em uma 
fábrica de telhas de fibra de vidro, que 
havia fundado com seu pai, Leonardo 



Como a inovação e 
a natureza podem 
caminhar juntas?

É fato que o ser 
humano está 
destruindo o meio 
ambiente

Recentemente o do-
cumentário Seas-
piracy, disponível 

na Netflix, abordou como 
a gente vem extinguindo 
populações de diversas 
espécies de peixes como 
os tubarões, e mostrou que 
se a gente continuar nesse 
ritmo, vamos acabar com 
a nossa própria espécie. 
Pensando nesse cenário, eu 
acredito que a inovação é a 
chave para se conscientizar 
de que somos natureza e 
que a gente precisa usar 
os recursos que a natureza 
nos fornece de forma inteli-
gente para manutenção da 
nossa espécie no planeta de 
uma forma saudável. 

Eu não acredito que a 
gente consegue salvar o 
meio ambiente em sua 
totalidade, mas, acho que 
a gente tem que inovar 
para viver em harmonia 
com ele. Hoje vivemos um 
ciclo de comprar produtos 
nocivos para nossa saúde 
e depois ter que recorrer 
a remédios e à indústria 
farmacêutica. A inovação 
junto com a informação são 
a chave para ressignificar os 
produtos que consumimos 
e promover mais saúde 
para os seres humanos e 
para o planeta. 

Para essa mudança a 
natureza deve ser, mais 
do que nunca, uma fonte 
de inspiração. Todas as 
indústrias seguem essa 
lógica desde o início da 
humanidade. A indústria 
farmacêutica, baseada na 
biomimética, por exemplo, 
tem remédios que têm prin-
cípios ativos que vem de 
plantas. Da mesma forma, 
o ser humano se inspira na 
natureza, entende como 
ela funciona e aprimora os 
recursos. O que nós preci-
samos agora é aprimorar 
cotidianamente o que a 
natureza nos ensina a fim 
de gerar mais saúde, não 
apenas lucro. 

Um conceito que tem 
sido muito conversado 
dentro dessa temática é a 
economia circular. A lógica 
dessa ideia também vem 
da natureza, que funciona 
em ciclos. Tudo na natu-
reza tem um propósito de 
existir. Cada planta tem 
um princípio ativo, uma 
necessidade e uma função, 
ao mesmo tempo que tem 

um ciclo de vida que se auto 
recicla. Nós conseguimos 
ter produtos que respeitam 
esse ciclo da natureza no 
nosso dia a dia. 

Um exemplo de ciclo 
biológico que não deixa 
resíduo algum é a bucha 
vegetal. Essa é uma planta 
que vem de uma trepadeira, 
da mesma família do pepino 
e da abobrinha. Quando 
seca, a bucha tem várias 
funções; e seu uso pode 
ser na limpeza da louça, do 
nosso corpo, ou até mesmo 
para fins menos difundidos, 
como isolamento acústico. 
Quando deixamos de usar 
a bucha porque ela já está 
gasta, ela volta para o solo 
como nutriente para a 
terra. 

Quando não podemos ter 
produtos vindos do ciclo 
biológico, podemos aplicar 
sustentabilidade no ciclo 
técnico, com materiais que 
já existem no meio ambien-
te. As redes de pesca, por 
exemplo, são um material 
ultra resistente, derivado 
do petróleo. No processo de 
fabricação, as redes passam 
por processos industriais 
cheio de agentes químicos 
para resistir a pesos signifi-
cativos na pesca industrial. 

Porém, quando as redes 
rasgam, os pescadores não 
são incentivados a recolher 
o material e a fazer o des-
carte correto. O que acaba 
fazendo com que várias 
dessas redes vão parar no 
fundo do mar. Sabe em 
média quantas toneladas 
desse material vão parar 
nos oceanos? 640 mil to-
neladas a cada ano. 

Nós transformamos esse 
resíduo em esfregões eco-
lógicos que substituem es-
covas plásticas, e também 
em saquinhos que subs-
tituem os sacos plásticos 
convencionais na compra 
de legumes e verduras. Ou-
tras empresas transformam 
esses mesmos resíduos do 
fundo do mar em calçados. 

Esse olhar circular deve 
sempre avaliar o ciclo de 
vida dos produtos e pensar 
como podemos reduzir 
os resíduos gerados dia-
riamente no mundo. Eu 
espero que cada dia mais 
os líderes das empresas 
despertem esse olhar, 
afinal a natureza não vai 
conseguir esperar a nossa 
mudança no ritmo que 
seguimos hoje. 

(*) - Formada em design pelo Senac, 
é Co-CEO da Positiva, sendo 

responsável pela gestão 
das áreas de comunicação, 

inovação e atendimento.

Marcella Zambardino (*)
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Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi 
determinado sua intimação, por edital, da penhora que recaiu sobre o lote 09 da quadra CN do 
loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba VI, registrado sob a matrícula Nº 41.292 do Cartório de 
Registro e anexos da Comarca de Avaré/SP.” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), 
Vera Neuza Alves Martins, CPF Nº 130.721.118-63".O(A)(s)depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conse qüên cias 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua 
impugnação. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia (artigo 
257, IV do NCPC). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18/01/2021.  

 
Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013753-83. 2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Laura Correa Rodrigues, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gian Battista Fantini, CPF 100.850.506-44, que que nos autos de 
Cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida 
a sua Intimação por edital, para que efetue o pagamento do valor de R$ 37.732,97, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) 
a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários, ambos de 10 % (art.523, §1º, CPC) 
sobre o valor do débito, e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação 
(artigo 523 e parágrafos, do CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art. 525 
CPC), a fluir após os 20 dias supra. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de abril de 2021 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001047-53.2021.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo 
Pellegrino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jandira Fátima da Silva, CPF Nº 049.633.458-11, 
que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 44.304,79, 
que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, 
(art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP,10/05/2021. 
 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1002365-12.2019.8.26.0562.   O Dr. Rodrigo Garcia 
Martinez, Juiz de Direito da  12ºVC do Foro da Comarca de Santos – S/P. Faz Saber a Jose Afonso 
dos Santos, brasileiro, casado, aposentado, RG Nº 04807514 , CPF Nº 156.287.608-20, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
4.494,79, referente  às  da taxa de conservação e melhoramentos do lote 11, da Quadra IB, do 
Loteamento Ninho Verde – Gleba II – (atualmente denominado Ninho Verde Ii Eco Residence).   
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Santos, 16 de Janeiro de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1000183-22.2019 8.26.0152 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Cotia, Estado de SP, Dr(a). Seung Chul Kim, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber a(o) Ronny Batista Amarante, RG 30.777.309-7, CPF 344.496.848-50, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, para cobrança no valor de R$ 7.212,77, referente a taxa de conservação do lote 04, da Quadra 
AV, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba V. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, ocasião em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Cotia, aos 13 de maio de 2021 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012581-66. 2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a).José Carlos de França Carvalho 
Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Dalva Ferrari, CPF Nº 952.531.308-53 que lhes foi proposta 
ação procedimento Comum, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 3.084,27 referente à prestação de serviços médico-hospitalares... 
Considerando que a requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio do presente 
edital Citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0007062-69.2021.8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Andrea Cristina de Souza CPF Nº 101.863.548-35 e RG Nº 205441294, 
que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 9.254,67 que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo 
de 15 dias, (art. 525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Guarulhos, aos 02 de junho de 2021.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006929-28.2019.8.26.0020 A MM. Juíza de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dra. Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Renata de Cássia Gomes, CPF Nº 
333.016.878-14 e RG Nº 44.245.637-2, que União Social Camiliana, ajuizou ação de Cumprimento 
de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 23.744,56, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 
dias, (art. 525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 05/05/2021. 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias Processo Nº 0005238-08. 2021.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Pedro Luiz Alves de Carvalho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fernando de Oliveira, Brasileiro, CPF 299.861.698-44, com 
endereço à Rua Professora Eny Apparecida Garcia Chagas, 165, Parque Vitoria Regia, CEP 18078-
396, Sorocaba - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida 
por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 20.862,13, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS - CNPJ/MF. nº 54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Ata das 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 28/04/2021 - Data, Hora e Local:- 28/04/2021, às 
09:00hs, na sede social na av. Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital.- Convocação:- edital publicado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 27, 30 e 31/03/2021.- Presença:- acionistas 
representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto.- Composição da Mesa:- Presidente: Julio Giorgi Neto; 
Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna.- Forma da Ata:- a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma 
sumária do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.- Deliberações:- os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos, deliberaram: -Em Assembleia Geral Ordinária: 1.) aprovar o relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2020, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal 
Empresas & Negócios do dia 08/04/2021, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam 
à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 27, 30 e 31/03/2021;- 2.) fixar em R$ 0,00 
(zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês;- 3.) 
aprovar a proposta da diretoria para destinar o lucro líquido obtido no exercício findo em 31.12.2020 da seguinte maneira: 
(i) destinar a parcela de R$ 1.008.007,25 à conta Reserva Legal nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; (ii) o valor de R$ 
10.000.000,00 para aumento de capital social; e (iii) o saldo remanescente no valor de R$ 9.491.294,82 à conta da Reserva 
de Lucros. -Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.) remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado sob o 
regime da separação total de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-SSP/SP. e do CPF/MF. nº 
091.320.908-20, nascido em 20 de abril de 1950, residente e domiciliado na Praça Renzo Pagliari, 167, na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo (CEP: 05675-120), atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, para o cumprimento de 
mandado remanescente a findar em 2023, no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista a vacância ocorrida 
em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a referida posição; 2.) 
em virtude do remanejamento constante no item anterior, eleger para cumprimento de mandado remanescente até nova 
eleição a realizar-se em 2023, como Diretor Secretário o Sr. Guilherme Barretto Giorgi, brasileiro, casado sob o 
regime da separação de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG. nº 8.077.523-8SSP/SP. e do CPF 
sob o nº 129.026.218-76, nascido em 01 de fevereiro de 1964, residente e domiciliado à rua Tomé de Souza, 478, cidade 
de Embu, Estado de São Paulo (CEP: 06844-010). O diretor eleito, em anexo específico, apresenta declaração de 
desimpedimento. 3.) aprovar o aumento do capital social da Companhia de R$ 49.049.129,00 para R$ 59.049.129,00, 
com aumento de R$10.000.000,00, sem a emissão de novas ações, a ser totalmente integralizado mediante a capitalização 
de parte dos lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2020, com a consequente alteração do “caput” do artigo 5º 
do Estatuto social, passando referido artigo a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social é de 
R$59.049.129,00 (cinquenta e nove milhões, quarenta e nove mil, cento e vinte e nove reais), integralizado 
e representado por 3.604.095.382 (três bilhões seiscentos e quatro milhões, noventa e cinco mil e trezentas 
e oitenta e duas) ações ordinárias ou comuns, sem valor nominal.” 4.) Outros assuntos: com a aprovação de 
todos os presentes, foi acolhida moção apresentada pelo Sr. Presidente para constar desta ata as merecidas homenagens e 
também gratidão da sociedade e de seus acionistas ao diretor, Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi, falecido em 04 de janeiro 
de 2021, pelos relevantes serviços que prestou à sociedade. - Encerramento:- nada mais havendo a tratar, o senhor Presi-
dente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária.- São Paulo, 28 de abril de 2021. (aa.) 
Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e An-
tonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea 
Empreendimentos e Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Jiva Participações e 
Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participações Ltda., p.p./ 
Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; e Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi. A presente é cópia fiel da 
original. São Paulo, 28 de abril de 2021. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa - Antonio Carlos de Sant’Anna 
- Secretário. JUCESP 253.388/21-1 em 28/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de ABERTURA de Licitação – Tomada de Preços nº. 002/2021; Objeto: execução da 
Creche Jardim Paraíso II, com parte dos recursos provenientes do Convênio 0544/2014/FDE 
- Abertura: 23/06/2021 às 09:00 horas; Local: Departamento de Licitações e Compras, Praça 
Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul – SP. O edital estará disponível na 
página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail 
licitacao@vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras.

Pado Cobranças S.A.
CNPJ/MF n° 09.252.451/0001-90 - NIRE: 35.300.348.494

Ata de Assembléia Geral Ordinária Realizada em 10/05/2021.
Data/Hora e Local: Aos 10/05/2021, às 10hs, na sede da sociedade, em SP/SP, na Rua Dr. Gui-
lherme Bannitz, 126, 2º andar, conjunto 21, CV 155, Itaim Bibi, CEP 04.532-060. Mesa: Andréa Nora 
Felicitas Gardemann, Presidente e José de Souza Júnior, Secretário. Convocação: Dispensada. 
Presença: Totalidade. Ordem do Dia e Deliberações: (i) aprovação das contas dos administrado-
res; e (ii) examinar, discutir e votar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referente ao 
exercício encerrado em 31/12/2020, publicadas no Diário Oficial do Estado de no jornal Empresas 
e Negócios na edição de 07/05/2021. Declaração: Os acionistas declaram, neste ato, que recebe-
ram cópia do relatório das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Socie-
dade 30 dias antes da realização da presente Assembleia Geral. Encerramento: Nada mais. SP, 
10/05/2021. Andréa Nora Felicitas Gardemann - Presidente e José de Souza Júnior - Secretário. 
Acionista: (i) Pado S.A. Industrial, Comercial e Importadora, representada por Andréa Nora Felici-
tas Gardemann. JUCESP n° 253.817/21-3 em 28/05/21, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

De acordo com a em-
presa especializada 
em análise de dados 

envolvendo a rede Block-
chain, CipherTrace, apenas 
0,34% das transações com 
criptoativos foram resultado 
de ação criminosa, no ano 
passado. 

É menos de 1% de movi-
mentações suspeitas regis-
tradas em grandes bancos 
mundiais, de acordo com o 
Consórcio Internacional de 
Jornalistas Investigativos.

A tecnologia usada na 
elaboração do Blockchain 
vem sendo analisada para 
uso em outras atividades 
virtuais que necessitem 
grande segurança de dados. 
Utilizada pela primeira vez 
em 2008, o Blockchain visava 
a proteção de transações na 
rede de Bitcoin. 

A tradução do nome, 
“cadeia de blocos”, dá uma 
ideia de sua funcionalida-
de: blocos de informações 
são criptografadas e in-
seridas no bloco anterior, 
formando uma cadeia de 

A tecnologia usada garante segurança de dados.

Contratos com Blockchain são 
o futuro das transações virtuais
Se antes eram vistas como motivo de preocupação, as transações financeiras digitais estão cada vez mais 
seguras. Tecnologias avançadas de criptografia mantém sigilo e bloqueio de informações, diminuindo o 
risco de fraude
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inteligentes. “É a falta de 
brechas de segurança que 
atrai a atenção de outros 
ramos para o formato. 

Diversas fintechs já utili-
zam blockchain, e a plata-
forma também vem sendo 
analisada para uso em vali-
dações de usuários, registros 
acadêmicos e execução de 
pagamentos em empresas, 
entre outros”, detalha Silva. 
Com uma função ampla, o 
sistema pode ser aplicado 
em controle transparente e 
seguro de armazenagem de 
dados, seja para transferên-
cias, acessos, contratos, lo-
gins, seguradoras e startups, 
atendendo uma infinidade 
de diferentes necessidades. 

“Ao permitir acompanhar 
e visualizar dados sem 
conseguir modificá-los, o 
blockchain alinha atributos 
fundamentais como cre-
dibilidade, transparência, 
rapidez e segurança para 
transações digitais”, com-
pleta o especialista. - Fonte: 
(www.pmaisg.com.br).

ligações que não podem 
ser alteradas depois de 
processadas. 

Assim, a segurança é au-
mentada, uma vez que não 
se pode modificar dados 
publicados na rede. 

“O primeiro bloco, chama-
do Gênesis, é preenchido 
com as informações (os 
tokens), e depois é distri-
buído com cópia para outros 
blocos. Cada novo dado é 
agregado a um novo bloco 
e ligado, primeiramente ao 
Gênesis, e seguindo uma 
sequência de blocos. Os 

dados ficam, então, descen-
tralizados e interligados”, 
explica o empreendedor e 
especialista em criptoati-
vos Francisley Valdevino 
da Silva, CEO da empresa 
Intergalaxy SA, uma das 
grandes referências do 
mercado nacional. 

Alguns comparam o blo-
ckchain a um “livro-razão”, 
que não pode ser modificado, 
tornando-se muito confiável. 
Em 2015, o jornal inglês The 
Economist lançou um artigo 
no qual discorre sobre a 
confiabilidade do sistema em 
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 08 de junho de 20216

Julian Tonioli (*)

Nesse sentido, os objetivos principais de um modelo de 
remuneração variável são três: permitir que a empresa 
atraia e retenha talentos com as competências neces-

sárias para a empresa; atuar como direcionador, permitindo 
o alinhamento de comportamento e cultura organizacional; 
servir como ferramenta de execução estratégica, de priori-
zação e foco do ponto de vista do planejamento estratégico. 

Em resumo, o plano de remuneração adaptável é um ins-
trumento capaz de fazer com que os colaboradores sigam os 
processos, conforme definidos no planejamento estratégico.

Quando se refere à remuneração variável na execução 
estratégica do negócio,  ressalta-se que a empresa precisa 
definir o seu plano de remuneração em consonância com as 
estratégias pré-definidas. Para isso, as demandas solicitadas 
pela empresa aos seus colaboradores e a capacidade de en-
trega destes devem ser muito bem definidas e claramente 
comunicadas a todo o time. 

Dessa forma, o plano de remuneração precisa harmonizar os 
interesses dos colaboradores com os interesses da companhia. 
Assim, o entendimento do que a empresa quer como resultado 
do trabalho dos seus colaboradores é fundamental para alinhar 
os interesses de ambas as partes: do indivíduo, ao entregar o 
trabalho solicitado e da companhia, por receber o resultado 
daquele trabalho. O modelo de remuneração deve ser balan-
ceado e não pode ser visto como um fardo para a empresa. 

Sua utilização não pode significar um peso extra para a 
empresa e, da mesma maneira, não pode privilegiar a pes-
soa em detrimento da cia ou da organização em detrimento 
da pessoa. Por isso, é importante que a companhia alinhe 
o seu plano de remuneração em consonância com os reais 
objetivos e metas do estágio do negócio. O modelo ideal de 
remuneração parte daquilo que a empresa espera de resul-

Vamos explorar os aspectos da remuneração variável na perspectiva dos processos comerciais e de vendas, onde este modelo é utilizado 
com bastante frequência. Antes de tudo, é preciso entender a gratificação alterável como a estratégia de alocação do incentivo no lugar 

e, no momento certo, para levar a empresa à confirmação da sua visão, conforme definida no plano estratégico. 

Imagem de Hier und jetzt endet leider meine Reise auf Pixabay aber por Pixabay

Lembre-se que o mercado precifica as pessoas e a remune-
ração variável pode compensar eventuais gaps. 

Contudo, deve estar alinhada ao valor que o colaborador 
realmente entrega para a organização e ser entendida como 
uma gratificação pelo processo com um todo e não direcionado 
ao esforço individual do colaborador. Convém considerar as 
cadeiras/funções que compõem o processo, necessárias para 
a sua efetivação e assim, pagar pelo resultado destas. Além 
disso, é preciso que ambos os colaboradores e os gestores do 
negócio enxerguem este modelo como uma forma de “ampliar 
o bolo” e gerar ainda mais resultados para o business. 

Mesmo quando o processo de vendas inclui canais de distri-
buição diversos. Por exemplo, no caso de uma empresa que tem 
canais de vendas físicos externos (representantes comerciais 
etc.) e canais de vendas digitais internos (site, presença em 
redes sociais etc.) sugere-se que o valor arrecadado com as 
comissões digitais seja dividido entre os canais físicos, de forma 
proporcional ao desempenho de cada um. Com isso, cria-se 
um ambiente mais colaborativo, harmonioso e produtivo.

A determinação do plano de remuneração variável parte 
do planejamento elaborado para o negócio. Isto inclui o valor 
OTE (on target earning) para cada operação, ou seja, o va-
lor pago para o colaborador, de acordo com o resultado que 
ele gera para o negócio. A implementação da remuneração 
variável deve, então, partir do pressuposto que o OTE foi, é 
ou será alcançado. 

Na prática, para definir a remuneração variável é preciso 
entender a sua estrutura e seus componentes. Em vendas, o 
comissionamento é o modelo de remuneração variável tipi-
camente utilizado no mercado.  Pode ser composto somente 
dos valores percentuais (variáveis) das vendas realizadas 
(comissões) ou acrescido de uma parte fixa (salário). E ainda, 
pode incluir um bônus (variável) associado ao cumprimento 
das metas estabelecidas.

Modelos baseados em comissões são mais simples e fáceis 
de medir, pois são associados a um fator específico - margem, 
volume de vendas, faturamento, caixa, cobrança etc. Sua maior 
restrição é que, ao longo do tempo, a percepção da pessoa 
pode mudar, com relação ao valor recebido e ao trabalho 
executado. Assim como, o comissionamento pode se tornar 
gradualmente mais oneroso para a companhia, conforme o 
bom desempenho do vendedor e a engorda das comissões. 

Portanto, é necessário modular o modelo de comissionamen-
to e dosar, ao longo do tempo, os aspectos fixos e variáveis 
do plano: metas, pesos e tetos, gatilhos, critérios, elegibili-
dade e demais aceleradores e limitadores. Definir critérios 
e pesos diferenciados de acordo com os tipos de processos 
comerciais e as posições de vendas, por exemplo, pré-vendas 
(pré-vendedor), efetivação das vendas (closer), dentre outros. 
O plano deve levar em conta não somente a performance do 
volume de vendas mas também a qualidade das vendas e os 
respectivos resultados para o negócio.

Em síntese, ao implementar o modelo de remuneração 
variável na área comercial e de vendas, a empresa precisa: 
definir o que se espera de resultados para a organização num 
determinado período; decidir a porcentagem ideal para alocar 
no custeio da remuneração alterável; avaliar e precificar o perfil 
dos profissionais necessários para que a empresa cumpra sua 
missão e, modular o plano para que ele inclua os componentes 
de remuneração variável (comissão, bônus etc.), de acordo 
com as necessidades e expectativas de ambas as partes: o 
colaborador e a companhia.

(*) - É sócio fundador da Auddas (www.auddas.com).
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tados, em acordo com cada estágio de 
desenvolvimento. 

Por exemplo, numa fase de ampliação 
da base de clientes, não adianta a empresa 
remunerar seu colaborador pela margem de lucro e no curto 
prazo. Isso vai criar uma sensação de insatisfação da em-
presa, que não vai conseguir enxergar os benefícios gerados 
pelo esforço do vendedor. Então, seria necessário alinhar a 
remuneração aos objetivos estratégicos (ampliar a base de 
clientes) e definir indicadores de desempenho (KPIs), para 
medir a performance do colaborador, em direção aos objetivos 
e às metas estabelecidas. 

Neste caso, a empresa deveria quantificar o volume de 
clientes gerados e mantidos pelo vendedor. De forma análoga, 
o plano de remuneração variável deve motivar o time, manter 
a moral elevada e a satisfação de fazer parte da equipe.

ReMuNeRação vaRiável eM veNdas pode 
poteNcializaR os Resultados do Negócio

peRspectiva dos 
pRocessos coMeRciais
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Alex Takaoka (*)

Isso chega a ser assustador 
uma vez que vemos alter 
egos digitais de pessoas, 

empresas e instituições, 
que desejam expressar suas 
posições políticas, lugares 
preferidos, conexões, gostos 
– no canal de comunicação 
seguro atualmente - em 
tempos de pandemia.

Tudo isso gera uma enorme 
pressão sobre a infraestru-
tura tecnológica e sobre a 
capacidade de transferência 
de dados (throughput). Não 
adianta uma quantidade ab-
surda de dados, se eles não 
conseguem se movimentar 
de forma ágil, com boa perfor-
mance, ou se não conseguem 
ser tratados como informa-
ção valiosa (Analytics) no 
momento correto da ação.

Com a evolução natural dos 
protocolos de rede e a chega-
da da tecnologia 5G, migrare-
mos para um novo patamar 
em relação à performance de 
banda larga. Estima-se que os 
benefícios do 5G acarretarão 
em taxas de throughput até 
20 vezes maiores que as 
atuais, latências mais bai-
xas (de 50 ms para 5 ms) e 
maior densidade de acessos 
por km². De acordo com o 
Ministério da Economia, a 
tecnologia de 5G terá forte 
impacto na produtividade e 

Segurança da informação, interoperabilidade e infraestrutura, 
ocuparão um papel importante na implantação da tecnologia 5G.

O Dia da Logística, comemorado neste domingo (6), 
ficará marcado pelo aumento de 37% em vagas abertas 
no setor nos primeiros cinco meses de 2021, segundo 
levantamento do Banco Nacional de Empregos (BNE). 
De janeiro a maio, foram 13.544 oportunidades, o que 
corresponde a uma média mensal de 2.708 vagas. No ano 
passado, as oportunidades no mesmo período somaram 
9.859 - foram 3.685 postos de trabalho a menos neste 
comparativo. 

Essa expansão está relacionada à mudança compor-
tamental dos consumidores após chegada da Covid-19, 
conforme o CEO do BNE, Marcelo de Abreu. “Depois 
da chegada da pandemia, o consumidor se adaptou ao 
consumo online, optando por delivery e e-commerce, o 
que explica o crescimento do número de oportunidades 
do setor”.

O segmento, inclusive, conseguiu bom desempenho 
mesmo durante o início da eclosão da pandemia e das 
restrições sociais mais severas, em abril e maio do ano 
passado. Ao analisar os primeiros cinco meses de 2019 
e de 2020, o aumento foi de 10% na abertura de postos 
de trabalho. Em 2019, foram 8.666 vagas abertas contra 
9.859 em 2020. 

Em um cenário de crescimento de oportunidades no 
segmento, existem algumas profissões que se destacam. 
Os dez principais cargos mais buscados em logística são: 
motorista; estoquista; operador de empilhadeira; entre-
gador; motorista de caminhão; auxiliar de expedição; 
auxiliar de almoxarifado; auxiliar de estoque; conferente 
de estoque; e ajudante de carga e descarga. 

Os candidatos em busca de uma oportunidade devem 
ficar atentos às vagas de maior demanda no mercado. “Os 

O crescimento do delivery e do e-commerce explicam o 
crescimento do número de oportunidades do setor.

5G: a expansão 
da capacidade de inovação

Com acelerado processo de digitalização, vivemos uma série de explosões massivas da quantidade de 
dados trafegados na rede, construindo um universo virtual que não para de se expandir
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dos dados captados por câ-
meras, sensores e softwares 
que auxiliarão na criação de 
narrativas e jornadas mais 
atrativas aos consumidores. 

Ainda, o avanço das tecno-
logias como IoT, 5G etc, nos 
levará à maior conectividade 
e, possivelmente, maior pro-
dutividade em setores ealier 
adopters. No setor agrone-
gócio, embora represente 
quase 25% do PIB brasileiro, 
de acordo com o CEPEA 
(Centro de Estudo Avança-
do de Economia Aplicada), 
é preciso ampliar o acesso 
à internet, pois de acordo 
com o IBGE, cerca de 70% 
das propriedades rurais não 
têm acesso à internet.

Segurança da informação, 
interoperabilidade e infraes-
trutura, ocuparão um papel 
importante na implantação 
da tecnologia 5G. As aplica-
ções serão infinitas e essa 
nova plataforma poderá 
catalisar uma importante 
onda de investimentos re-
primida, consequência do 
desenrolar de um gargalo 
ainda existente das redes 
de alta velocidade. Mas essa 
expansão dependerá da nos-
sa capacidade de inovação e 
visão empreendedora.

(*) - É diretor de Vendas da 
Fujitsu do Brasil.

poderá atingir R$ 249 bilhões 
até 2035, enquanto players 
de mercado especulam que 
o ‘PIB do 5G’ ultrapassará a 
casa do R$ 1 trilhão. 

A consultoria IDC, referên-
cia na área de Tecnologia da 
Informação, estima que o 
impulso dado às tecnologias 
associadas – incluindo robóti-
ca, segurança da informação, 
nuvem pública, internet 
das coisas (IoT), Big Data e 
Analytics, realidade aumen-
tada e virtual (AR/VR) e inte-
ligência artificial – alcançará, 
no Brasil, cerca de US$ 22,5 
bilhões de faturamento no 
período entre 2020 e 2024, 
significando um crescimento 
médio anual de 179%. Ou 
seja, a grande revolução não 
ficará restrita somente aos 
celulares, mas sim a qualquer 
ambiente tecnológico. 

Teremos a possibilidade de 
tirar do papel projetos ino-
vadores e complexos como 
smart cities e smart facto-
ries. Como um exemplo, 
hoje, ainda temos desafios 
de captação de vídeo em alta 
resolução para análise. No 
entanto, com alta velocidade 
e baixa latência de rede po-
deremos ter maior controle 
dos processos de um “chão 
de fábrica”, através de cap-
tura de vídeo 4K e aplicação 
de IA em tempo real.

Por meio de monitoração 
ostensiva e inteligência 
artificial, será possível au-
mentar a segurança dos co-
laboradores, evitar fraudes, 
mitigar riscos de acidentes 
de trabalho e investir em 
melhorias de processos an-
tes “invisíveis”. No varejo, 
será possível aumentar a 

Vagas em logística cresceram 37% neste ano

interessados devem priorizar as plataformas digitais, que 
hoje são mais efetivas e seguras. Além de se inscrever no 
site, é necessário deixar os currículos atualizados sempre 
que possível”, finaliza Marcelo. 

O dia 6 de junho é considerado uma data especial para 
a logística devido a um dos principais acontecimentos 
da II Guerra Mundial. Foi nesta data em que houve o de-
sembarque das forças aliadas na Normandia, que contou 
com um planejamento de sucesso e foi determinante no 
desfecho do conflito. O momento é considerado um dos 
maiores e mais importantes movimentos logísticos do 
mundo na história. 

Fonte e outras informações: (www.bne.com.br).
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Empresas que nasceram como plataformas de gestão estão se 
transformando em fintechs.

Mesmo após um ano 
totalmente atípico como 
o de 2020, foi possível ob-
servar um grande fortale-
cimento no setor de finte-
chs, que viveu o melhor 
período no que se refere 
a investimentos. Segundo 
o levantamento mensal 
Inside Fintech Report, 
realizado pelo Distrito 
Dataminer, as startups 
financeiras brasileiras 
captaram 1,9 bilhão de 
dólares ao longo do ano, 
superando os resultados 
de 2019, que foi de 1,1 
bilhão. 

Diante disso, de acordo 
com os dados da pesquisa, 
é possível observar que 
esse mercado vem sendo 
considerado a ‘ponta de 
lança’ do ecossistema de 
startups no Brasil - já que 
o país conta, hoje, com 

Fintechzação: movimento que vai revolucionar o mercado
876 jovens negócios que 
se encaixam nessa catego-
ria. Foi possível observar 
uma grande revolução 
nas empresas, muitas 
delas que nasceram como 
plataformas de gestão e 
agora estão vendo uma 
oportunidade, junto com 
uma demanda de mercado, 
para se transformar em 
fintech. 

O inverso também é 
visto, as fintechs - muitas 
vezes - enxergam seus ser-
viços se tornarem commo-
dity, então buscam novas 
oportunidades no merca-
do. Diversos cases de su-
cesso, como o lançamento 
da 99Pay - pela 99 - que 
consiste em uma carteira 
digital que permite colocar 
crédito diretamente ao 
motorista e fazer recargas 
de celulares no valor de até 

plataforma robusta e 
completa, a partir de ago-
ra, entregaremos - ainda 
mais - o melhor para cada 
um de nossos clientes, 
tanto em gestão quanto 
em serviços financeiros”, 
explica Thiago Campaz, 
CEO do VExpenses, pla-
taforma que automatiza 
a gestão de despesas 
dos funcionários com 
segurança. 

Mesmo com o aumento 
da concorrência, visto 
que todas as empresas 
disputam entre si, inde-
pendente do setor que 
se encontram, se tornar 
uma fintech e trabalhar 
com todas as pontas de 
seu negócio integradas 
é uma grande revolução 
para o setor. Fonte e ou-
tras informações: (www.
vexpenses.com.br).

R$ 100, abrem uma nova 
frente de faturamento para 
as companhias, capazes 
de aumentar o escopo do 
negócio. 

Outro bom exemplo foi 
o lançamento do Magalu 
Pay, que processa suas 
próprias vendas e pratica-
mente elimina os meios de 
pagamentos tradicionais. 

Com essa nova onda do 
mercado, é possível afir-
mar que empresas de di-
ferentes setores entende-
ram que hoje já não é mais 
necessário encaminhar os 
clientes para fora de seu 
próprio domínio, pois ex-
plorar meios que facilitam 
e entregam processos mais 
rápidos aos clientes é o 
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Engana-se quem acre-
dita que os benefícios 
terminam por aí. Fatores 
como aumento na receita, 
geração de leads e fideli-
zação dos consumidores 
também são observados. 
Pensando também em 
atender esse mercado, 
o VExpenses vêm lutan-
do pela democratização 
financeira no país. Com 
a promessa de entregar 
uma experiência inédita 
e muito simplificada para 
a gestão de despesas, a 
plataforma  ingressa no 
universo de fintechs com 
o seu recente lançamento 
do Cartão VExpeses, que 
dá o pontapé inicial para 
essa mudança. 

“O mercado está total-
mente interligado e tenho 
certeza que com nossa 

Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Por um ambiente 
de negócios mais 
íntegro e menos 
burocrático

O preço pago pela 
sociedade e pela 
economia brasileiras 

decorrente do excesso de 
burocracia é extremamente 
alto. O chamado Risco-Bra-
sil permeia todas as esferas 
de negócios de forma ir-
restrita, devido, em grande 
parte, à morosidade pro-
cessual das autarquias e da 
corrupção sistêmica. Isso, 
independentemente do po-
tencial das iniciativas para 
gerar valor sócio-econômi-
co no ato de empreender, 
seja abrindo ou fechando 
empresas, contratando ou 
demitindo funcionários ou 
até mesmo, registrando uma 
inovação tecnólogica. 

As despesas e as travas 
envolvidas em trâmites bu-
rocráticos e legais, aliadas a 
uma política tributária de-
masiado complexa e à uma 
infraestrutura precária para 
suportar o desenvolvimento 
econômico do país, também 
elevam esse risco, dificul-
tando iniciativas locais e 
afugentando investidores 
estrangeiros, que necessi-
tam de especialistas para 
desembaraçar processos 
que viabilizem seus planos 
de investimento em tempo 
hábil e competitivo.

Na realidade, a cada etapa 
do exercício de empreender 
surgem “barreiras”, as quais 
geram oportunidades e oca-
siões para os que preferem 
corromper ou ser corrom-
pidos, passando à frente, 
agilizando aprovações e 
expedições de documentos 
e títulos, de análises e perí-
cias, de certificações e regis-
tros, todos métodos criados 
há muito, justamente para 
evitar a corrupção, mas que, 
na verdade, vem servindo 
para retroalimentá-la de 
forma sistêmica.

Assim, amontoam-se nas 
repartições públicas, pro-
cessos aguardando veredic-
to, carimbos ou pareceres, 
para que negócios, investi-
mentos, indenizações, etc., 
saiam do papel, ao mesmo 
tempo em que a crise e o 
desemprego resultam em 
mais tentativas de golpes, 
falsificações, subornos, 
desvios, crimes de estelio-
nato ou de falsidade ideoló-
gica, reforçando o conceito 

de que é necessário ainda 
mais controle, restrições e 
burocracia para inibir toda 
sorte de comportamento 
ilícito.

No Brasil, estamos acos-
tumados a ver novas regu-
lamentações serem criadas 
em regime de exceção, para 
resolver o problema deste 
ou daquele grupo, poster-
gando as reformas neces-
sárias para atacarmos a real 
causa do problema. Esse me 
parece o caso, por exemplo, 
do Marco Legal das Startups 
e do Empreendedorimos 
Inovador, sancionado em 
primeiro de junho, que 
entrará em vigor daqui há 
três meses, com o objetivo 
de conferir mais liberdade 
e segurança jurídica para 
quem investir e empreender 
através de startups. 

A nova Lei Complementar 
nº 182/2021, que estabele-
ce esse marco, nasce com 
a desafiadora missão de 
facilitar trâmites burocrá-
ticos, apenas para startups, 
reconhecendo-as como 
essenciais ao ecossistema 
de inovação brasileiro. Po-
rém, por que não simplificar 
esses mesmos trâmites para 
as outras modalidades de 
empresas, especialmente as 
de pequeno e médio porte, 
que sustentam a economia 
sendo responsáveis pela 
maioria dos postos de traba-
lho com carteira assinada?

Além disso, não adianta 
criarmos novas leis e pro-
cessos, se os mesmos, ten-
do que ser caracterizados 
em modelos de exceção, 
também estarão sujeitos à 
“jeitinhos” para seu devido 
enquadramento? Portanto, 
as leis e a desburocratização 
precisam ser abrangentes 
para o empreendedorismo 
como um todo, sem favo-
recer uma ou outra moda-
lidade de negócio, e sim a 
aceleração do crescimento 
econômico para geração de 
empregos.

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/ 
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Ensino 
via internet 

é irreversível
Dados recentes 
do Instituto 
internacional Icef, 
ligado ao campo 
da Educação, 
mostram a rapidez 
de crescimento do 
Ensino via internet 
na maioria dos 
países ao redor do 
mundo

O trabalho apontou 
que alguns paí-
ses, mesmo antes 

da pandemia, apresen-
taram uma tendência 
ao fomento do ensino 
remoto em relação ao 
presencial. Os Estados 
Unidos lideraram a lista 
de países onde o ensino 
via internet mais cres-
ceu, uma tendência que 
já está sendo seguida por 
outros países, principal-
mente na América Lati-
na. Na liderança mundial 
inconteste em educação 
online, os Estados Uni-
dos apresentam milha-
res de universidades a 
distância, com dezenas 
de milhares de cursos 
oferecidos. 

Dados indicam que, no 
geral, as matrículas em 
cursos online no país já 
estão se sobrepondo às 
da educação superior 
presencial. O fenômeno 
faz com que hoje 65% 
das instituições de ensi-
no superior americanas 
já consideram investi-
mentos em ensino re-
moto. Em pesquisa com 
quase 3.000 faculdades 
nos Estados Unidos, foi 
identificado que 34% 
pretendiam ofertar aulas 
principalmente online 
em 2020, 21% em forma-
to híbrido (presencial e 
remoto), 23% principal-
mente presencial, 10% 
totalmente online e 4% 
totalmente presencial. 

O volume previsto 
para investimentos em 
educação onl ine no 
país até 2026 é de $ 
370 bilhões. Pesquisa 
entre faculdades nos 
EUA mostrou que 33% 
dos administradores 
de faculdades afirma-
ram que continuarão 
a oferecer opções de 
cursos remotos e online, 
mesmo depois que seus 
campi forem reabertos 
e as operações normali-
zadas. Como diretor de 
educação e tecnologia 
da Ambra University, 
percebo que o grande 
desafio é a preservação 
da excelência no pro-
cesso de aprendizagem 
entre professores e 
alunos. 

O mesmo fenômeno 
também já é notado no 
Brasil. Regulamentado 
há 14 anos, o ensino a 
distância superou pela 
primeira vez, a oferta 
de vagas da educação 
presencial no país. De 
acordo com o Censo mais 
recente da Educação Su-
perior, foram oferecidas 
7,1 milhões de vagas a 
distância, frente a 6,3 

milhões de vagas pre-
senciais. Em dez anos, o 
crescimento dos ingres-
santes em EAD no Brasil 
foi de 226%, contra 19% 
da modalidade presen-
cial, o número superou 
as expectativas para no 
ano 2020. 

Dados recentes mos-
tram que já são quase 
10 milhões de brasileiros 
matriculados no ensino a 
distância. O número de 
matrículas deve dobrar 
no pós-pandemia. O 
impulso na modalidade 
de ensino via internet no 
Brasil, expôs o quão útil 
e eficaz é a metodologia 
e obrigou o fim imediato 
do preconceito com o 
ensino online. Pesqui-
sa da organização Ca-
tho Educação no Brasil 
constatou um aumento 
de 70% nas matrículas 
em cursos de educação 
a distância. O interesse 
por cursos remotos se 
elevou em 45%. 

Na Ambra detectamos 
um aumento de 40% na 
procura de brasileiros 
interessados em se ma-
tricular em mestrado 
nos Estados Unidos - via 
internet em 2020. Uma 
mudança paradigmática 
em um ano de pandemia 
em que muitos apro-
veitaram para buscar o 
sonhado diploma ame-
ricano. 

O ensino via internet é 
uma realidade irreversí-
vel no Brasil e no mundo 
e deve ganhar um novo 
impulso no futuro próxi-
mo devido à pandemia. 

Precisamos estar todos 
atentos a este fenômeno 
e buscar, principalmente 
no Brasil, investimentos 
em tecnologia educa-
cional, conectando as 
escolas na internet e 
fomentando essa moda-
lidade de ensino remo-
to que não vai acabar. 
Finalmente, acredito 
que a próxima mudança 
será clareza na distinção 
de instituições/ cursos 
focados em massifica-
ção, oferecendo um 
ensino sem qualidade, 
e de instituições/cursos 
focados em rigor e ex-
celência acadêmica, os 
quais entregam para a 
sociedade egressos bem 
formados e capazes de 
resolver os complexos 
problemas das pessoas 
e das organizações. 

A diferença essencial 
entre um curso de ex-
celência para cursos de 
diplomação massiva é 
que, na excelência, os 
professores, treinados 
e qualificados, oferecem 
contato individualizado 
e apresentam constante-
mente feedbacks a cada 
estudante garantindo, 
que cada um realmen-
te tenha alcançado os 
objetivos traçados por 
cada professor em cada 
disciplina. 

(*) - Pós em ‘Project Management’ 
pela Sheridan College no Canadá, 

graduado em Engenharia de 
Controle e Automação e Mestre em 

Ciências, Automação e Sistemas, 
pela Universidade de Brasília, tem 

mais de 15 anos de experiência em 
Tecnologia e Educação. 

Alfredo Freitas (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para 3106-4171www.netjen.com.br

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: LUIz GUILhERME DE SOUzA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/01/1998, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Elizabethe Patricia Aparecida de Souza; A pretendente: CAMILA 
DA CRUz LOBO, brasileira, solteira, nascida aos 11/01/2000, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Alex de Almeida Lobo e 
de Priscila da Cruz Costa.

O pretendente: hEnRIqUE JOSé DE SEnA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/01/1965, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Manoel José de Sena e de Neri Ribeiro de Sena; A pretendente: nILDA MOREIRA, 
brasileira, solteira, nascida aos 29/03/1967, cuidadora de idosos, natural de São Pau-
lo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Julio Moreira e de Leonor 
Alves Moreira.

O pretendente: DAnIEL AnTOnIO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/08/1980, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Antonio Rufino da Silva Filho e de Maria José Venancio da Silva; A pretendente: 
CARLA SAnTOS GRAçA, brasileira, solteira, nascida aos 25/09/1981, estudante, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Claudival 
Silva Graça e de Raquel Jacinta Santos.

O pretendente: DEnIS PORTO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/02/1988, cuidador de idosos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Daniel Josué Rodrigues e de Ernestina Maria Porto Rodrigues; 
A pretendente: MICkAELy CAMARA DE SOUzA, brasileira, solteira, nascida aos 
14/11/1995, operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Edvaldo David de Souza e de Roberta Camara Silvestre.

O pretendente: LEnILSOn ADERVAL DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/08/1986, coletor, natural de Salgueiro - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Aderval João dos Santos e de Maria Lenilda dos Santos; A pretendente: GISELE 
DOS SAnTOS nASCIMEnTO, brasileira, solteira, nascida aos 29/08/1989, auxiliar de 
lavanderia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Antonio Caetano do Nascimento e de Angelita de Jesus dos Santos Nascimento.

O pretendente: ROGERIO MODESTO PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/11/1972, ator, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Antonio Modesto Pereira e de Nadir Pedroza Pereira; A pretendente: ALInE VILAS 
BôAS DE SOUzA, brasileira, solteira, nascida aos 30/06/1981, advogada, natural de 
Itacaré - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Erasmildo Moreira de 
Souza e de Marcelina Vilas Boas de Souza.

O pretendente: MAURO DE SOUzA, brasileiro, viúvo, nascido aos 16/01/1970, vigilante, 
natural de Primeiro de Maio - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
José Mendes de Souza e de Dina Bispo; A pretendente: AnA LUCIA SAnTAnA DE 
JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 29/09/1975, açougueira, natural de Ruy Barbosa 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel Moreira de Jesus e de 
Maria Francisca Santana.

O pretendente: SERGIO DE PAULA LOPES, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/10/1980, 
motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Vicente de Paula Lopes e de Expedita Rosa Lopes; A pretendente: FLAVIA FOnTEnELE 
hOnORATO, brasileira, solteira, nascida aos 10/09/1976, do lar, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel Honorato Sobrinho e 
de Maria de Fatima Honorato.

O pretendente: MAThEUS OLIVEIRA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/04/1999, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Marcelo Mariano Silva e de Sandra Oliveira da Silva; A pretendente: SARA AMERICO 
JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 16/09/2000, do lar, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José dos Reis Jesus e de Angela 
Maria Americo Gonçalves Jesus.

O pretendente: LíLIO EMAnUEL MACIEL GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/03/1999, promotor de vendas, natural de Axixá - MA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Ribamar Campos Gomes e de Rosana Marcia Maciel Gomes; 
A pretendente: MARIA ADELIAny ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
18/09/1990, operadora de caixa, natural de Coremas - PB, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Aluisio Miguel da Silva e de Precila Alves da Silva.

O pretendente: WALDECy RICARDO MAChADO, brasileiro, viúvo, nascido aos 
16/07/1944, aposentado, natural de Euxenita - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jose Ricardo e de Jovina Machado; A pretendente: ARLEnE DA 
SILVA MORAES, brasileira, viúva, nascida aos 01/05/1956, aposentada, natural de Olho 
D'água das Cunhãs - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Ramos da Silva e de Francisca Martins da Silva.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DE JESUS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/11/1966, comerciante, natural de Feira de Santana - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Cornelio Martins de Jesus e de Maria Naildes Moreira de Jesus; 
A pretendente: MARIVALDA nOnATO DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
19/03/1968, de serviços domésticos, natural de Crisópolis - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de José Nonato da Silva e de Terezinha Alves dos Santos.

O pretendente: FRAnCISCO WELDEn DOS SAnTOS PEREIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 13/09/2000, estoquista, natural de Teresina - PI, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Francisco Enio Alves Pereira e de Mauricelia do Nascimento 
Santos; A pretendente: MARIAnA LEITE BRITO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 17/07/2001, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Claudemiro Epifanio de Oliveira e de Mariluce Leite Brito de Oliveira.

O pretendente: IAGO DOS SAnTOS nERES, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/11/1995, 
analista de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Nerival Santos Neres e de Crenilda dos Santos Neres; A pretendente: yASMIn 
BRITTO CARVALhO DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 10/08/1992, analista 
de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Gilson Carvalho da Silva e de Rita de Cassia Carvalho da Silva.

O pretendente: JéFERSOn GUIMARãES SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/03/1993, montador de galpão, natural de Januária - MG, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José Guimarães de Souza e de Alcirene Farias dos Santos; 
A pretendente: VIVIAnE DOS SAnTOS SAnTAnA, brasileira, solteira, nascida aos 
05/08/1992, pedagoga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Gilson da Silva Santana e de Cleusa Rosario dos Santos.

 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: GUSTAVO SALMASO DE ALMEIDA, profissão: frentista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/03/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Sebastião de Almeida e de Eliana Leopold 
Salmaso. A pretendente: MIChELE DE ARAUJO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 07/11/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Antonio de Araujo e de Maria Jose Isabel de França.

O pretendente: LEOnARDO FERREIRA MOREnO SAnTOS, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/06/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Moreno Santos e de Elisangela 
Eduarda Ferreira. A pretendente: SAMARA LESLEI nASCIMEnTO DO nASCIMEnTO, 
profissão: agente de processos e negócios, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Candeias, BA, data-nascimento: 28/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ademilton Sousa do Nascimento e de Jeane Santos Nascimento.

O pretendente: GERALDO PEREIRA, profissão: feirante, estado civil: solteiro, natura-
lidade: em Rio Vermelho, MG, data-nascimento: 06/06/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rodrigues Pereira e de Vicencia Pires Moreira. A 
pretendente: GERALDA LAUREnTInA PEREIRA, profissão: feirante, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Rio Vermelho, MG, data-nascimento: 20/06/1970, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Marcelino Pereira e de Maria Ferreira.

O pretendente: RICARDO SPREnGER PAPIAnI, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 15/06/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Papiani e de Márcia Sprenger 
Papiani. A pretendente: AGAR DA ROSA SOUzA, profissão: psicóloga, estado civil: 
viúva, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 07/02/1970, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Leonardo da Rosa e de 
Catharina Miranda da Rosa.

O pretendente: CAIO MOREIRA DE GODOy, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jaraguá, SP, data-nascimento: 03/10/2002, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Ricardo de Godoy 
e de Alessandra Borges Moreira. A pretendente: ALLAnA FERnAnDES SEVERInO, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, 
data-nascimento: 03/06/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Carlos Severino e de Regiane Fernandes Severino.

O pretendente: PAULO DIEGO DE LIMA GOMES, profissão: analista de prevenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Garanhuns, PE, data-nascimento: 28/07/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Paulo Gomes e de 
Cicera de Lima Moura. A pretendente: EDICLEIA REIS BEzERRA, profissão: farmacêu-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 19/08/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Izequias Rufino Bezerra e 
de Ivanete Maria dos Reis Bezerra.

O pretendente: AnTOnIO PEREIRA, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Pedra Azul, MG, data-nascimento: 05/10/1953, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Pardim e de Maria Nunes Pereira. 
A pretendente: MARIA CRISTInA DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Maceió, AL, data-nascimento: 01/03/1960, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Julia dos Santos.

O pretendente: EDSOn BORGES DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Januária, MG, data-nascimento: 18/08/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente Gonçalves da Silva e de Ana 
da Cruz Borges e Silva. A pretendente: nATÁLIA DA SILVA REIS, profissão: empregada 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Cônego Marinho, MG, data-nascimento: 
30/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourivaldo 
Nunes dos Reis e de Marcia Ferreira da Silva.

O pretendente: MARCILIO MATIAS BORBA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em João Alfredo, PE, data-nascimento: 09/02/1969, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Matias Borba e de Josefa Maria da Concei-
ção. A pretendente: MARLEnE SAnTOS DE SALES, profissão: empregada doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: em João Alfredo, PE, data-nascimento: 08/11/1968, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Joaquim de Melo e 
de Josefa Virginia de Sales.

O pretendente: JOãO GABRIEL DOS REIS, profissão: diretor comercial, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 19/05/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton dos Reis e de Marli 
Chagas. A pretendente: MIChELE TORRES DA COSTA, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/08/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luzimar Adalgizo da Costa e de Sirlene 
Maria Torres da Costa.

O pretendente: DEnISOn CASTRO DOS SAnTOS, profissão: mecânico de ar-condicio-
nado, estado civil: solteiro, naturalidade: em Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 
19/07/1991, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Irenice Castro 
dos Santos. A pretendente: CLARICE APARECIDA CARDOSO FREIRE, profissão: 
nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
18/11/1997, residente e domiciliada este Distrito, São Paulo, SP, filha de Salomão Carlos 
Freire e de Maria Clara Cardoso dos Santos.
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: ALAn DA SILVA OLIVEIRA, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo, 
SP, no dia (14/12/1989), profissão desenvolvedor de sistemas, estado civil solteiro,resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Admilson da Silva Oliveira e 
de Francisca da Silva Bezerra. A pretendente: DEBORA nUnES DE OLIVEIRA, nascida 
nesta Capital, Itaquera, SP, no dia (16/09/1989), profissão analista tributário, estado civil 
solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José de Oliveira 
e de Adivanira Nunes Furtado de Oliveira.

          
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

 
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:

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

O convivente: DAnIEL BATISTA DA SILVA, profissão: economista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Fortaleza - CE, data-nascimento: 04/02/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Osana Batista da Silva. A convivente: MARIA MILEnA 
GOMES FERREIRA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza 
- CE, data-nascimento: 17/09/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha 
de Jesus Ferreira Gomes e de Francisca das Chagas Gomes. R$ 14,55
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

          
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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: LEAnDRO AnTOnIAzzI, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 12/03/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Antoniazzi e de Angela Maria Thoma-
zetti Antoniazzi. A pretendente: nATALIA DIAS GABRIEL, estado civil solteira, profissão 
engenheira, nascida em Arujá, SP, no dia 13/01/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Wantuil Gabriel Filho e de Marineia Dias.

O pretendente: DAnIEL MAnzOnI DE ALMEIDA, solteiro profissão professor, nascido 
em São Caetano do Sul, SP, no dia 25/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Iraides Valdevino de Almeida e de Marli Manzoni de Almeida. O 
pretendente: hERnAnE BELTRãO, solteiro profissão professor, nascido em São José 
dos Quatro Marcos, MT, no dia 14/12/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de José Beltrão e de Magali Menezes Beltrão.

O pretendente: LUIz PAULO LyRA FERREIRA DE CASTILhO, estado civil solteiro, 
profissão advogado, nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 29/08/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Luiz Ferreira 
de Castilho e de Ana Clara Carneiro Lyra Ferreira de Castilho. A pretendente: JULIAnA 
MAnSAn BARDELLI, estado civil solteira, profissão advogada, nascida nesta Capital, 
Alto da Mooca, SP, no dia 09/11/1989 residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Alvaro Bardelli e de Rosemeire Mansan Bardelli.

O pretendente: ThOnnI MEnDES BRAnDãO, estado civil divorciado, profissão fun-
cionário público, nascido nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 11/09/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Mendes Brandão e de 
Maria do Rosário Lemes Brandão. A pretendente: GLORIA PRISCILA AnDRADE DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão funcionária pública, nascida em Lorena, SP, no dia 
26/05/1988, residente e domiciliada em Taboão da Serra, SP, filha de Jose Valmir da 
Silva e de Josefa Elma Andrade da Silva.
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

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - 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: ALExAnDRE CAVALCAnTE PEREIRA, profissão: fiscal de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Araujo Invenção Pereira e 
de Maria Anete Cavalcante Pereira. A pretendente: TATIAnE éVELyn FELIx LEITE, 
profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 06/03/1987, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Aparecido Leite de Melo e de Ivanilda Rosalva Felix Leite.
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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