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Todo mundo que se prepara para comprar um imóvel gosta de 
visitar o local para ver a qualidade do acabamento, tamanho, a vista 
que se tem da janela entre outros. Melhor ainda se o apartamento 
estiver decorado. Mas como fazer isso em período de pandemia da 
Covid-19 sem colocar a própria saúde em risco? O medo que muitas 
pessoas têm de se contaminar fez com que caísse o número de visi-
tantes nos estandes de vendas. Em momentos de lockdown, então, 
a visitação despenca.  

Tecnologia é a estratégia para vender imóveis em 
tempos de pandemia

Passar por um tratamento médico é mais comum do que se ima-
gina e hoje, há várias formas de enfrentar isso. A assistência por 
home care, por exemplo, é um dos métodos de dar continuidade ao 
tratamento de algumas doenças, internações ou de reabilitação do 
paciente e esta modalidade está em alta. Segundo o último levanta-
mento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
(Fipe), o aumento foi de 22%. Para João Paulo Silveira (*) CEO da 
Domicile Home Care, esse tipo de atendimento teve um aumento 
ainda maior durante a pandemia, um salto de 40%.  

Benefícios do home care ao acelerar a recuperação 
dos pacientes

Instituído pelo Ministério da Educação, o Dia Nacional da Família 
na Escola é uma das celebrações mais importantes no calendário 
estudantil. Lançada luz à uma realidade cada vez mais comum nos 
lares brasileiros: com a pandemia e implementação das medidas de 
distanciamento físico, estudantes saíram das salas de aula e fizeram 
das salas de casa seu espaço de estudo.  

Pandemia e educação: como a tecnologia 
transformou a rotina escolar

Freepik

Negócios em Pauta

Voando com combustível sustentável 
Um helicóptero de resgate voou pela primeira vez com combustível 

de aviação sustentável, atingindo um novo marco na história da aviação 
internacional. Operado pela ADAC Luftrettung, organização alemã 
sem fins lucrativos, o H145 teve uma cerimônia de reabastecimento 
de seus motores Arriel 2E com biocombustível, um tipo de SAF, na 
estação de resgate aéreo da Harlaching Clinic, em Munique. O H145 
utilizou biocombustível de segunda geração, que reduz as emissões 
de CO2 em até 90% comparado ao seu equivalente fóssil, graças a sua 
produção baseada em resíduos da economia circular, como gordura 
e óleo de cozinha usado. Como resultado, o combustível não impacta 
na produção agrícola de alimentos. O biocombustível está atualmente 
certificado e aprovado para uso na aviação em uma mistura máxima 
de 50% com querosene convencional do tipo JET-A1. O helicóptero 
de resgate ADAC voou com uma combinação de 40%.     Leia a 
coluna completa na página 3

Foto: jeffreygroup.com/reprodução

News@TI

Lambda3 leva palestras gratuitas 
ao TDC Connections

@A Lambda3, empresa referência no setor tecnológico, com foco 
em soluções digitais, promove até amanhã (10) uma série com 

cinco palestras, no The Developer's Conference (TDC Connections), 
um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil, que conta com 
quatro edições ao longo do ano. O TDC Connections é 100% online e 
as inscrições para acompanhar as palestras da Lambda3 são gratui-
tas. “Trata-se de um dos eventos mais relevantes e aguardados por 
profissionais de TI do país, que traz a oportunidade de ampliar os 
conhecimentos em temáticas como Inteligência Artificial, linguagens 
de programação, negócios, usabilidade, design, entre outros”, diz 
Vanda Ferreira, Assessment de Marca e Cultura, e Marketing Digital 
da Lambda3 (https://t.co/tIRB9whytK?amp=1).    Leia a coluna 
completa na página 2

Reprodução/https://promo.thedevelopersconference.com.br/tdcconnections-mspart

Um ano após o início da 
pandemia, a vida de todos os 
brasileiros mudou radicalmente.

Com a adaptação ao confinamento, às 
novas regulamentações sanitárias e à 

restrição das atividades presenciais, sur-
giram novos hábitos de consumo. O "novo 
normal" forçou as pessoas a experimentar 
novas maneiras de adquirir bens de consu-
mo e serviços, principalmente pela internet. 

Segundo a Ebit/Nielsen, as vendas do 
e-commerce no Brasil em 2021 devem 
crescer 26%, atingindo um faturamento de 
R$ 110 bilhões, o que indica uma consoli-
dação das lojas online e dos marketplaces. 
Mas, ao mesmo tempo que isso significa um 
novo passo rumo à transformação digital da 
população, surgem diversas oportunidades 
para criminosos virtuais. 

De acordo com a Febraban, as insti-
tuições registraram no ano passado um 
aumento de 80% nas tentativas de ataques 
online - o recente grande vazamento de 
dados identificado no Brasil, que ainda não 
foi totalmente esclarecido, deixou a ques-
tão ainda mais evidente. Porém, além dos 
tradicionais tipos de fraude, especialistas 
alertam para a expansão de novas moda-
lidades que são ainda mais complexas e 
difíceis de serem detectadas. Um exemplo 
é a fraude de identidade sintética. 

Ela consiste em uma fraude na qual os 
cibercriminosos geram uma nova iden-
tidade utilizando uma combinação de 
informações verdadeiras e falsas, com o 
objetivo de aplicar golpes financeiros como 
solicitar cartões de crédito e abrir contas em 
bancos digitais. Pode-se, inclusive, utilizar 
dados de crianças e de pessoas já falecidas, 
tornando muito difícil sua identificação. 

O perigo da fraude de identidade sinté-
tica está na dificuldade de rastreamento, 
já que é difícil para uma pessoa identificar, 

O crescimento da fraude de identidade 
sintética no Brasil

Em busca 
do Equilíbrio 
Emocional

Renato Martinelli

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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COMO A 
TECNOLOgIA EsTá 
TRANsFORMANDO 

O sETOR jURíDICO?
    Leia na página 6

INOVAÇÃO

em tempo real, se alguém está utilizando 
algum de seus dados ou informações. Ela 
costuma perceber somente no momento 
que o golpe gera dívidas, quando come-
çam os processos de cobrança ou quando 
sua nota de crédito é afetada, impedindo 
que ela compre determinados produtos 
ou serviços. 

Além dos perigos no setor financeiro 
e nas transações bancárias, a fraude de 
identidade sintética também pode ser 
realizada em outros segmentos, como 
varejo, automotivo, telecomunicações e 
seguros. Os fraudadores podem usar novas 
identidades para comprar todos os tipos 
de bens e serviços sem ter que pagar um 
único centavo por eles. 

Para o consumidor, é importante seguir 
algumas dicas para mitigar o risco de um 
fraudador utilizar seus dados pessoais de 
maneira indevida. Desconfiar de sites de 
verificação de dados vazados, monitorar 
seu histórico de crédito e transações de 
suas contas e cartões, consultar frequen-
temente os dados de seus parentes e ha-
bilitar fatores de autenticação fortes para 
suas senhas podem contribuir de forma 
decisiva com sua segurança. 

A fraude de identidade sintética também 
é um grande desafio para as empresas 
que, sem saber, acabam concedendo cré-
dito ou financiamento a golpistas, contas 
laranjas ou empresas de fachada. Porém, 
é praticamente impossível detectar e im-
pedir este tipo de fraude sem o suporte 
de tecnologias adequadas, já que o ser 
humano não consegue analisar grandes 
volumes de dados e cruzar informações 
em poucos segundos. 

Por meio de análises preditivas e modelos 
de inteligência artificial é possível rastrear 
não apenas as transações e hábitos de 
um usuário, mas também analisar riscos 
e validar quaisquer erros nos dados que 
são enviados na solicitação de crédito ou 
de algum serviço. Sendo assim, a utilização 
desses recursos tecnológicos é essencial 
no combate à fraude de identidade sinté-
tica. Grandes evoluções tecnológicas são 
vantajosas para a sociedade, mas sempre 
trazem desafios. 

A expansão do consumo online propor-
ciona diversas comodidades ao consu-
midor e oportunidades de negócios para 
as empresas, mas também abre espaço 
para a ação de criminosos. Porém, com 
a conscientização da população e o uso 
de ferramentas adequadas por parte das 
organizações, será possível minimizar as 
fraudes e tornar o ambiente virtual ainda 
mais próspero e seguro. 

(Fonte: Fabrício Ikeda é diretor de Prevenção a 
Fraudes da FICO para a América Latina).

Crescimento do PIB paulista 
O Governador João Doria e o Secre-

tário da Fazenda, Henrique Meirelles, 
anunciaram ontem (9) que o PIB do 
Estado de São Paulo cresceu quase 
2% no primeiro trimestre em relação 
ao último de 2020. Os resultados ele-
vam as projeções de crescimento do 
PIB para 2021. Segundo a Fundação 
Seade, São Paulo deve crescer acima 
de 6% este ano, podendo ir a 7,6%. A 
economia paulista deu mais um sinal 
de força ao se expandir mesmo em 
meio à pandemia.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-a-tecnologia-esta-transformando-o-setor-juridico/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-10-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-10-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/em-busca-do-equilibrio-emocional/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pandemia-e-educacao-como-a-tecnologia-transformou-a-rotina-escolar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/beneficios-do-home-care-ao-acelerar-a-recuperacao-dos-pacientes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tecnologia-e-a-estrategia-para-vender-imoveis-em-tempos-de-pandemia/
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OpiniãO
E-learning é a solução 
para evitar o apagão 
de mão de obra de TI 

A crise sanitária que 
ainda vivemos teve 
um grande impacto no 
mercado de tecnologia 
da informação. 

Empresas de todos os 
setores foram obri-
gadas a acelerar seu 

processo de transformação 
digital e isso, naturalmente, 
aumentou consideravel-
mente a demanda por pro-
fissionais de TI. 

Esta pressão, subitamen-
te colocada no mercado de 
trabalho, vem resultando 
em falta de mão de obra, 
salários inflacionados e em 
um entrave importante para 
o desenvolvimento das em-
presas de todos os setores 
da economia, uma vez que 
o uso de tecnologia é trans-
versal a todas as áreas.

Embora pareça um fenô-
meno pontual, a verdade é 
que a transformação trazida 
pela pandemia só jogou 
luz em um problema que 
já era latente no setor de 
TI brasileiro. De acordo o 
Relatório Setorial de TIC, 
da Brasscom, o Brasil deve 
ter um déficit de 270 mil 
profissionais desta área até 
2024. Isso, obviamente, será 
um obstáculo à competitivi-
dade brasileira, resultando 
em uma perda de receita 
estimada em R$ 167 milhões 
por parte das empresas.

Além da pequena oferta 
de mão de obra, existe outro 
problema a ser enfrentado: 
o descompasso entre o perfil 
técnico e comportamental 
exigido pelas empresas e o 
perfil de conhecimento e ex-
periência dos profissionais 
disponíveis no mercado. 

Portanto, além da es-
cassez de profissionais ser 
um problema crescente na 
área, aqueles disponíveis 
precisam de tempo de ex-
periência e treinamentos 
complementares para aten-
der às efetivas necessidades 
das empresas.

Sendo assim, são ainda 
mais necessárias medidas 
ágeis, de curto prazo, para 
suprir as novas demandas 
das empresas com a forma-
ção técnica e profissional, 
tanto dos jovens que estão 
terminando os cursos de 
formação regular, quanto 
dos trabalhadores que per-
deram seus empregos, e 
que podem se atualizar em 
relação a novas tecnologias 

e linguagens que surgem no 
mercado.

É nesse contexto que o 
aprendizado remoto (e-
-learning), já muito pre-
sente antes da pandemia, 
se intensificou muito nos 
últimos meses e já se apre-
senta como uma alternativa 
efetiva para a complemen-
tação da formação e para  o 
aperfeiçoamento dos profis-
sionais de TI. A diferença 
entre o momento pré e pós-
-pandemia é que este tipo 
de ferramenta educacional 
evoluiu muito e, também, o 
engajamento das empresas 
contratantes – diante da 
enormidade do problema 
que têm a enfrentar – vem 
sendo muito maior. 

Plataformas como a 
Workover, por exemplo, 
já possibilitam que um 
profissional interessado 
encontre vagas disponíveis 
nas empresas parceiras e 
faça, online, o processo de 
capacitação e atualização 
do seu portfólio de conhe-
cimentos que potencializam 
suas chances de concorrer 
àquela vaga.

Estes profissionais podem 
ter contato com as tendên-
cias mais recentes em de-
senvolvimento de software, 
design e empreendedoris-
mo. Desse modo, é possível 
contribuir para diminuir 
o déficit de mão de obra 
técnica especializada que 
existe hoje no Brasil e dar 
acesso às empresas de base 
tecnológica a jovens que até 
então estavam alijados dos 
processos de seleção destas 
empresas.

A escassez de profissio-
nais de TICs, se não enfren-
tada, será um gargalo do país 
no processo de retomada 
do crescimento pós pande-
mia. Tanto o ensino técnico 
quanto universitário são 
essenciais, porém, não são 
suficientes, neste momento, 
para suprir a demanda do 
mercado. 

Somente com modelos 
inovadores de ensino, que 
engajem candidatos, em-
presas, entidades, governos 
e que tenham como base 
o e-learning, será possível 
evitar um apagão de mão de 
obra e preparar o setor de TI 
para um futuro sustentável.

 
(*) - É diretor executivo do Núcleo 

Softex Campinas e responsável 
pela gestão do Up Skill - projeto de 

capacitação tecnológica, que objetiva 
preparar mão de obra especializada 

em TI.

Edvar Pera Jr (*)

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

por meio das suas ofertas XaaS – Everything as a Service (www.
somosagility.com.br).

 iFood lança programa de inovação em 
parceria com hub de desenvolvimento digital

@Startups podem se inscrever no primeiro ciclo do novo hub de 
inovação digital do iFood, em parceria com a Innovation Latam, 

plataforma que coloca startups em contato com grandes empresas 
capazes de financiar projetos de inovação aberta na América Latina. As 
startups interessadas têm até o dia 27 de junho para realizar a inscrição 
e passar pelo processo de avaliação que será feito por colaboradores da 
empresa de delivery. Para se inscrever, as startups precisam acessar 
este link (https://innovationlatam.com/ch/ifood).

Agility inicia internacionalização na parceria 
com a CompuNET

@Uma das principais consultorias de soluções de tecnologia da 
informação e segurança cibernética do Chile, a CompuNET, se 

alia à brasileira Agility para alavancar seus serviços de segurança, de 
privacidade de dados e proteção de aplicações multicloud. A partir 
de agora, a CompuNET inclui em seu portfólio a plataforma Eagle 
Cloud, que acaba de ser lançada pela Agility. Baseada no modelo de 
subscrição, a plataforma no modelo cloud native reúne três ofertas 
de forma integrada: Privacy Operations, Threat Intelligence e Mul-
ticloud Application Security. O lançamento da Eagle Cloud marca o 
momento em que a Agility se posiciona como uma das mais relevantes 
fornecedoras de serviços de Privacidade e Segurança Cibernética, 

Explodem os Casos 
de Ransomware

Ransomware é um tipo de ataque hacker que vem se popularizando. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Quando o ataque encontra um   sis-
tema vulnerável, seus arquivos 
são criptografados, os usuários 

bloqueados e um pagamento é exigido, 
geralmente em criptomoeda, em troca 
de uma chave que permite que os arqui-
vos e usuários possam voltar a operar.  

Mais recentemente, os hackers come-
çaram também a roubar informações 
e a ameaçar publicá-las ou vende-las, 
como forma de aumentar a pressão 
para que as vítimas paguem o resgate.

Esses hackers normalmente formam 
grupos; atualmente os mais conhe-
cidos são os que se fazem chamar   
Maze, Nefilim, Clop e DarkSide, o 
último dos quais saiu de cena - pelo 
menos, com esse nome - após extor-
quir US$ 4,4 milhões da empresa de 
oleodutos Colonial Pipeline, com um 
ataque devastador que interrompeu 
o fornecimento de combustível em 
algumas áreas dos Estados Unidos 
por alguns dias. Notícias recentes, 
dão conta que autoridades americanas 
conseguiram recuperar pouco mais 
da metade desse valor.

A Cybersecurity Ventures, uma im-
portante empresa na área de segurança 

pela justiça americana de ter criado 
um ransomware chamado Trickbot, 
que fez inúmeras vítimas ao redor 
do mundo. 

Infelizmente, parece que esse tema 
estará entre nós ainda por muito 
tempo.

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências 
pela Universidade de São Paulo, é professor 

da Faculdade de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

digital, prevê que os danos causados   
por ransomware podem chegar, a nível 
mundial, à impressionante soma de US$ 
265 bilhões até 2031. Para 2021, as 
previsões são de prejuízos da ordem de 
US$ 20 bilhões, valor 57 vezes superior 
ao registrado em 2015.

Vale a pena registrar que mulheres 
também estão se dedicando a esse tipo 
de crime: Alla Witte, uma letoniana de 
55 anos foi presa e está sendo acusada 

Imagem de Pete Linforth por Pixabay

Praticamente um ano após o retor-
no da febre do FaceApp e a hashtag 
faceappchallenge, um novo aplicativo 
bombou nas redes sociais no último 
fim de semana: o Voilá Al Artist, que 
permite que as pessoas transformem 
suas selfies em desenhos 3D. Com 
o app, retornaram também alguns 
questionamentos sobre a privacidade 
online e o uso da tecnologia de reco-
nhecimento facial.

Ao analisar os termos de privacidade 
do Voilá Al Artist, os especialistas da 
Kaspersky apontam a cláusula que diz 
que as fotos enviadas para o aplicativo 
passam a ser de propriedade da empre-
sa. É neste ponto que os especialistas se 
perguntam: quais usos a empresa dará 
para essas imagens? Um indício positivo 
é que o app tem seu próprio modelo de 
monetização - com propagandas e ofer-
tas pagas dentro da aplicação -, isto já 
é um indício que o interesse comercial 
(vendas das fotos coletadas) não seja 
o objetivo principal.

Dessa forma, os especialistas da Kas-
persky acreditam que as imagens devem 
servir para treinar tecnologias de Inteli-
gências Artificiais e de reconhecimento 
facial - como ocorreu nos últimos anos 
com o FaceApp. "Desde o surgimento 
da internet já se falava em colaboração 
online e o isolamento social nos fez ficar 
ainda mais conectados. Acredito que 
esse tipo de situação será cada vez mais 
comum e pode ser feita sem problemas, 
mas há algumas questões de segurança 
e privacidade que devem ser levadas 
em consideração, como a transparência 
no uso dos dados e a responsabilidade 
no processamento e armazenamento 

das informações pessoais", alerta Fabio 
Assolini, analista sênior de segurança da 
Kaspersky no Brasil.

Um risco que as pessoas precisam 
avaliar é o uso do reconhecimento facial 
no lugar de senhas (autenticação) - seja 
no desbloqueio do celular ou ao acessar 
o Internet Banking. Uma empresa di-
ficilmente usaria as imagens para algo 
malicioso, como burlar uma autenticação, 
porém esses bancos de dados de imagens 
podem vir a ser alvos de ciberataques no 
futuro e aqui Assolini destaca o segundo 
risco: o processamento e armazenamento 
de informações pessoais.

"É importante lembrar que esses dados 
estão armazenados em servidores de 
terceiros e são processados na nuvem. 
Uma vez que as imagens passam a ser da 
empresa, é ela que tem a responsabilidade 
de protegê-las e garantir que cibercri-
minosos não terão acesso ao banco de 
dados", acrescenta o analista.

Sobre o comportamento dos 
 internautas, Assolini afirma que os 
brasileiros estão cada vez mais preocu-
pados com sua privacidade online. Uma 
pesquisa da Kaspersky de 2019 aponta-
va que mais de 60% dos internautas no 
Brasil não lia os termos de privacidade 
dos apps e nem pensava como os seus 
dados poderiam ser utilizados.

No entanto, a recente pesquisa "In-
fodemia e os impactos na vida digital" 
(2021) mostra que este número caiu 
para 22%. "O fato do brasileiro estar 
mais consciente com sua privacidade 
digital é uma ótima notícia e constatar 
que o excesso de informações não gerou 
impactos negativos é melhor ainda", 
celebra Assolini.

Para assegurar uma diversão online 
tranquila, a Kaspersky relembra algu-
mas dicas de segurança básicas:

•	Antes	de	baixar	um	app,	verifique	
quem é o desenvolvedor. Apps falsos 
normalmente usam nomes de pes-
soas ou nomes falsos de empresas.

•	Sempre	baixe	o	app	nas	 lojas	ofi-
ciais, pois estes passam por uma 
checagem que diminui as chances 
de encontrar programas maliciosos.

•	Leia	 o	 termo	 de	 privacidade	 e	 as	
permissões no processo de instala-
ção para saber quais informações o 
app terá acesso. Tome uma decisão 
consciente.

•	Encare	 o	 reconhecimento	 facial	
como uma senha - e não saia utilizan-
do esta opção em todos os lugares.
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Quer virar desenho? Kaspersky analisa novo 
aplicativo de reconhecimento facial

Salesforce expande ofertas de 
Serviços Financeiros

Salesforce, líder global em 
soluções de CRM, anunciou hoje 
o Corporate and Investment 
Banking for Financial Services 
Cloud, uma nova tecnologia para 
ajudar banqueiros e equipes 
de negócios a aprofundar seus 
relacionamentos com clientes, 
gerenciar interações de negó-
cios em uma única plataforma e 
colaborar de forma compatível e 
compartilhar informações con-
fidenciais relevantes para uma 
negociação.

Como a pandemia deixou claro, 
todos os setores precisam inovar 
rapidamente para permanecerem 
relevantes. Os serviços financei-
ros não são exceção; os banquei-
ros de investimento precisam 
de ferramentas digitais para 
aumentar a eficiência, construir e 
aprofundar relacionamentos com 
clientes, e fechar mais negócios. 

Eles também necessitam uma 
visualização única de grandes 
quantidades de dados do cliente, 
integrados em uma única plata-
forma, para ajudar a evitar uma 
gestão incorreta.

Além disso, os responsáveis   pela 
conformidade estão trabalhando 
em um cenário bancário repleto 
de complexidades regulatórias, 
entre as quais o gerenciamento 
de informações confidenciais 
como informações materiais não 
públicas e a avaliação de possíveis 
conflitos de interesse. Os bancos 
podem sofrer danos à reputação, 
interrupção dos negócios, multas 
regulatórias e perda de receita se 
esses dados confidenciais forem 
mal gerenciados, os conflitos de 
interesse não forem detectados a 
tempo ou a conformidade não for 
mantida com segurança (http://
www.salesforce.com/br.).
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D - Negócios Internacionais
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio de sua 
iniciativa ConnectAmericas, juntamente com a Apex-Brasil, o Sebrae e 
a CNI irão realizar, entre os dias 12 e 15 de julho, a terceira edição do 
Business Connection Brazil, desta vez, dedicada a produtos sustentáveis 
provenientes da região amazônica, nas áreas de alimentos e bebidas, 
cosméticos e insumos biológicos. As inscrições são gratuitas e poderão 
ser realizadas até o dia 30 de junho no endereço eletrônico (https://
mbmapp.com/event/bcbrazilamazonia). A iniciativa propicia network 
de alta qualidade dentro do universo do comércio internacional e 
desmistifica o processo de exportação, preparando e impulsionando 
as micro, pequenas e médias empresas para internacionalizarem seus 
produtos amazônicos.

E - JBS Adquire Rivalea 
A JBS acaba de anunciar a aquisição da indústria de carne suína 
australiana Rivalea, por US$ 135 milhões (o equivalente a R$ 681 
milhões). Trata-se da maior produtora de carne suína da Austrália, 
com uma participação de 26% no processamento de suínos. A compra 
da Rivalea fortalece as operações da Primo, negócio australiano de 
alimentos processados à base de carne suína controlado pela JBS. Com 
a transação, o grupo brasileiro assume a liderança em carne suína na 
Austrália, disse o CEO global, Gilberto Tomazoni, em comunicado. 
De acordo com a JBS, a Rivalea fatura cerca de US$ 310 milhões 
atualmente, com um Ebitda de 37 milhões de dólares australianos, o 
que indica uma margem de 9,2%. A Rivalea pertence à QAF Limited, 
uma companhia listada em Cingapura.

F - Canais de Venda
A Fujitsu, empresa japonesa líder em tecnologia da informação e 
comunicação (TIC), oferecendo uma gama completa de produtos, 
soluções e serviços de tecnologia, busca parceiros de negócio no 
Brasil para ampliar sua capilaridade. A meta da companhia é um 
crescimento de 20% no volume de vendas no atual ano fiscal. A 
empresa quer crescer principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Cen-
tro-Oeste e precisa de parceiros de negócios engajados e qualificados 
para isso. A companhia também oferece certificação para execução 
de atividades de instalação e suporte, crescimento previsível com 
opções sustentáveis, pacotes promocionais exclusivos com ofertas 
selecionadas para os canais trimestralmente e reconhecimento dos 
parceiros destacados do ano fiscal. Mais informações em: (https://
www.fujitsu.com/br/microsite/spp/index.html). 

A - Prêmio Gabo 
A Fundação Gabo, criada em 1995 pelo jornalista e Nobel de literatura 
colombiano Gabriel Garcia Márquez, abriu inscrições para a nona edição 
do Prêmio Gabo de Jornalismo Iberoamericano. Objetiva reconhecer o 
trabalho de profissionais de imprensa que colaboram para a melhoria 
da sociedade ao denunciar injustiças, combater a desinformação e 
propor soluções para as questões sociais. Os vencedores em quatro 
categorias vão receber 35 milhões de pesos colombianos (em torno 
de US$ 9,5 mil), um certificado e a escultura “Gabriel”, criada pelo 
artista colombiano Antonio Caro. Os dois finalistas de cada categoria 
da premiação receberão 8 milhões de pesos colombianos (em torno de 
US$ 2,5 mil). Nas oito edições anteriores, a Fundação Gabo já premiou 
47 profissionais. Inscrições e informações: (https://premioggm.org/
el-premio/bases/#portuges).    

B - Cervejas Artesanais
Referência nacional na produção de cervejas artesanais, a cervejaria 
paranaense Way Beer acaba de expandir o alcance de seus produtos. 
Por meio de uma parceria inédita com a Olist, maior plataforma de 
marketplace do Brasil, agora é possível adquirir os principais rótulos 
da cervejaria, além de Kits exclusivos de produtos em qualquer cidade 
do Brasil, em poucos dias. A nova opção digital de compra permite o 
acesso aos produtos Way Beer nos principais sites de e-commerce do 
Brasil, entre eles Ponto Frio, Americanas.com, Magazine Luiza, Extra 
e Mercado Livre. As entregas nacionais fazem parte do projeto de ex-
pansão e estratégia de distribuição da marca, que há mais de 10 anos 
é uma das principais referências do mercado brasileiro. Saiba mais: 
(www.waybeer.com.br).

C - Chip Próprio 
Atenta às necessidades de consumo de seus clientes, a Pernambucanas 
continua utilizando a tecnologia para fortalecer o relacionamento. A 
partir de agora, vai comercializar, nas mais de 400 lojas da marca, o Chip 
Pernambucanas. Será a primeira varejista de moda a lançar um chip 
próprio de telefonia móvel. A inovação objetiva oferecer um portfólio 
de produtos cada vez mais completo às famílias brasileiras, alinhado às 
suas necessidades e preferências. O Chip Pernambucanas se enquadra 
no conceito Mobile Virtual Network Operator, ou seja, trata-se de uma 
operadora móvel virtual que não possui rede própria e nem frequência. 
Por isso, o consumidor que já tem um número de celular, pode pedir a 
portabilidade ou comprar o chip e ficar com duas linhas em seu aparelho 
(www.pernambucanas.com.br).

G - Bolsa de Estudo
O Banco Inter abriu as inscrições para 3 mil bolsas de estudo gratuitas, 
em seu novo programa de aceleração, destinada a profissionais que atuam 
como designers e em áreas ligadas à experiência e interface do usuário. 
Os alunos que tiverem o melhor desempenho poderão ser contratados 
pela instituição bancária. O novo curso foi aberto por meio de uma par-
ceria fechada entre o Órbi Conecta - hub de inovação do Grupo MRV - e 
a Digital Innovation One, maior plataforma open education da América 
Latina. O programa Aceleração Global Designer aceita profissionais 
com no mínimo dois anos de experiência no segmento. Interessados 
podem se cadastrar até esta sexta-feira (11), por meio do link (https://
digitalinnovation.one/aceleracoes/aceleracao-global-designer-1-inter).

H - Serviço de Oxi-sanitização
A Volkswagen do Brasil - em conjunto com sua rede de concessioná-
rios - oferece o serviço de oxi-sanitização, que utiliza o ozônio como 
agente principal e higieniza o interior e o sistema de ar dos veículos. O 
processo tem eficácia comprovada de 99,99% no combate à COVID-19, 
vírus e bactérias, dado revelado em pesquisa realizada pela UNICAMP. 
“Trata-se de uma campanha com abrangência nacional, que proporciona 
aos nossos clientes a possibilidade adicional de se protegerem contra o 
Coronavírus”, afirma Sétimo Spini, diretor de pós-vendas da Volkswagen 
do Brasil. Pelo valor do serviço de R$220, o cliente recebe também um 
frasco de álcool gel e pode ter o pagamento facilitado em duas parcelas 
de R$ 110. A promoção é válida até o final deste mês. 

I - Garantia em Recebíveis
O Itaú Empresas acaba de lançar um recurso digital para ajudar seus 
clientes a acompanhar e fazer a gestão dos recebíveis de cartões - inclu-
sive os transacionados por credenciadoras e/ou domiciliados por bancos 
concorrentes. A novidade, chamada de ‘Gerenciador Financeiro de Car-
tões’, permite que o cliente visualize seu saldo a receber como garantia 
em mais de uma instituição financeira. A solução do Itaú é gratuita e 
já está disponível no app Itaú Empresas. Com ela, o cliente terá uma 
visão unificada dos valores a receber referentes a todos os pagamentos 
recebidos por meio de cartões. No caso daqueles creditados no Itaú e 
disponíveis no mercado, será possível visualizar as entradas por mês 
e por dia - permitindo identificar com facilidade em que período os 
recebíveis estão concentrados e simplificando a gestão. 

J - Negócios na Periferia
A despeito dos grandes desafios, o empreendedorismo de impacto social 
tem se fortalecido dentro das periferias do Brasil e mostrado a sua potência 
inovadora. Para debater essa mobilização transformadora e dar voz aos 
verdadeiros protagonistas desse movimento, a Articuladora de Negócios de 
Impacto da Periferia (ANIP) anuncia a quarta edição do Fórum de Negócios 
de Impacto da Periferia (FNIP), que acontece nos próximos dias 29 e 30, 
online. Gratuito, o evento conta com as parcerias da Fundação Arymax, 
Fundação Tide Setubal, Fundação Casas Bahia, do Instituto Humanize 
e da Az Quest Investimentos. As inscrições estão abertas e podem ser 
feitas pelo site (conteudo.articuladoranip.com/fnip2021).

Marco Legal das 
Startups e a esperança 
de salto na inovação

O Marco Legal 
das Startups e do 
Empreendedorismo 
Inovador se tornou 
realidade no Brasil

A sanção da lei com-
plementar acerca 
do tema no dia 1º de 

junho, traz esperança de 
um impulso ao mercado de 
inovação tecnológica capaz 
de movimentar nossa eco-
nomia, gerando empregos 
e oportunidades. 

Em um período com 
índices econômicos tão 
desfavoráveis devido à 
pandemia, a notícia anima 
empreendedores, de modo 
geral, a seguir acreditando 
que ideias inovadoras po-
dem abrir caminhos para 
a recuperação. A nova lei 
busca fomentar a criação de 
empresas inovadoras no seu 
modelo de negócio, produto 
ou serviço. 

Entre as novidades está 
a criação do “ambiente 
regulatório experimental” 
(Sandbox Regulatório), 
regime no qual a firma 
pode lançar produtos e 
serviços experimentais 
com menos burocracia e 
mais flexibilidade no seu 
modelo. Além de desburo-
cratizar aspectos do negó-
cio, facilita o incentivo de 
investimentos, inclusive 
do poder público. Mas 
como, na prática, o Marco 
Legal das Startups pode 
influenciar no nosso de-
senvolvimento econômico 
e social? 

Simples, pela capacidade 
de captação de investidores 
que permite. Até então, 
um investidor disposto a 
bancar projetos inovadores 
por meio do que é chamado 
equity crowdfunding, ga-

rantia participação na recei-
ta da empresa, mas também 
em seus dividendos. 

Isso afastava investidores, 
visto que o empreende-
dorismo inovador é, em 
diversos casos, um negócio 
de risco financeiro. A partir 
da mudança desse ponto na 
nova lei, o número de inves-
tidores tende a aumentar, 
logo, mais empresas com 
ideias singulares devem sair 
do papel. 

Se já tínhamos consciên-
cia de que a transformação 
via empreendedorismo de 
inovação era um caminho a 
trilhar antes da pandemia, 
agora está ainda mais evi-
dente. Até mesmo segmen-
tos resistentes às mudanças 
se viram dependentes de 
novas tecnologias e modelos 
de negócio para manter suas 
empresas girando diante 
dos reflexos da crise sani-
tária mundial. 

A nova lei acende uma luz. 
Faz com que o empreende-
dorismo social desenvolvido 
por tantas cooperativas, 
por exemplo, possa ganhar 
espaço, gerar empregos 
e apresentar soluções ao 
mercado como um todo. Um 
marco legal é um conjunto 
de leis que protege e rege a 
dinâmica de um segmento. 
No caso das startups, sem 
dúvida, vai além da defini-
ção das regras do jogo. 

Simboliza uma rota de 
valorização às ideias que 
podem ser moldadas em 
grandes empresas, em 
fintechs, em parceiras 
do poder público. Enfim, 
em grupos que apontam 
soluções econômicas, tec-
nológicas e sustentáveis 
para um país que tanto 
necessita delas. 

 (*) - É presidente do Crea-SP. 

Vinicius Marchese (*)

O fechamento de portas não representa 
apenas um encolhimento na economia, 
mas também a extinção de milhões de 

postos de trabalho.

As exportações brasileiras de 
carne bovina registraram queda nos 
cinco primeiros meses de 2021 em 
comparação a igual período do ano 
passado. Foram vendidas ao exterior, 
de janeiro a maio, 710.093 toneladas, 
2,9% a menos do que o registrado no 
mesmo período de 2020, de 731.422 

toneladas. No entanto, tiveram um 
aumento de 2,2% no faturamento, 
de US$ 3,2 bilhões no acumulado 
de 2021 ante US$ 3,14 bilhões no 
mesmo período de 2020. Os dados, 
divulgados pela Associação Brasilei-
ra das Indústrias Exportadoras de 
Carnes (Abiec), são da Secretaria 

de Comércio Exterior (Secex), do 
Ministério da Economia. 

A China segue como o principal des-
tino das exportações de carnes brasilei-
ras, tendo recebido 317.081 toneladas 
entre janeiro e maio, um aumento de 
10,4% em relação às 287,2 mil toneladas 
embarcadas nos primeiros cinco meses 

do ano passado. O faturamento no 
período cresceu 5,4% e chegou a US$ 
1,5 bilhão. O volume embarcado para 
os Estados Unidos também aumentou 
no período e ficou em 33.800 toneladas, 
alta de 165,6%, enquanto o faturamento 
aumentou 149% e atingiu US$ 250,7 
milhões (ABr).

A recuperação do setor se deve a dois fatores: o impacto 
da nova rodada do auxílio emergencial e o aumento da 

circulação de consumidores.

A previsão anterior era 
de 3,3%. De acordo 
com o presidente da 

CNC, José Roberto Tadros, 
a forte recuperação do setor 
em abril, em relação a março, 
se deve a dois principais fa-
tores: o impacto da nova ro-
dada do auxílio emergencial 
e o aumento da circulação de 
consumidores. 

“Esse resultado anima ao 
mostrar que a recuperação 
pode ser mais rápida do 
que esperamos. O auxílio 
é sempre uma forma de 
estímulo ao consumo e, 
ao mesmo tempo, o varejo 
ainda é muito dependente 
da compra presencial, por 
isso temos repetido sobre a 
importância da imunização 
coletiva para a retomada 
econômica”, avalia Tadros. 
Segundo acompanhamento 
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CNC revisa para cima projeção 
de vendas no varejo em 2021

Com o maior avanço mensal nas vendas no varejo desde o início da série histórica (2000) em abril, 
divulgada pelo IBGE, a Confederação Nacional do Comércio (CNC) revisou para 3,9% a previsão de 
crescimento do consumo no setor para 2021

observar o comportamento 
do segundo semestre do 
setor, mas que a previsão, 
se confirmada, representaria 
uma guinada positiva para 
o comércio, consolidando 
sua melhor fase desde 2013, 
quando registrou um avanço 
anual de 4,3%.

“As vendas no mês vol-
taram a se situar acima do 
nível pré-pandemia, mas 
ainda predominantemente 
impulsionadas por segmen-
tos considerados essenciais 
ou que passaram a ser mais 
demandados por conta da 
mudança dos hábitos da 
população”, aponta Ben-
tes, lembrando que o de-
sempenho econômico vai 
depender diretamente da 
contínua evolução da circu-
lação de pessoas (Gecom/
CNC) (ABr).

do Google Mobility, embora 
a circulação de consumi-
dores ainda não tenha se 
normalizado, houve au-
mento de 8,4% na presença 
de consumidores em áreas 
comerciais em abril, em 
relação a março. 

Levantamento feito com a 

ferramenta mostra ainda que 
o pior mês do varejo brasilei-
ro (abril de 2020) coincidiu 
com a queda da circulação 
de consumidores em áreas 
comerciais. O economista 
da CNC responsável pela 
análise, Fabio Bentes, expli-
ca que vai ser determinante 

Crise levou ao fechamento de 40% dos 
restaurantes de comida a quilo

A Associação Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel) estima que 40% dos 
restaurantes especializados em comida a 
quilo fecharam no país devido à crise eco-
nômica causada pela pandemia. O Brasil 
tinha cerca de 200 mil estabelecimentos 
desse tipo, e a estimativa atual é de que 
esse número tenha caído para 120 mil. 
Nas regiões com grande concentração de 
escritórios, as medidas de restrição e o 
grande número de pessoas em  trabalho 
remoto reduziram o movimento nos esta-
belecimentos de refeição rápida. 

Os restaurantes por quilo ou self-service, 
que tinham grande procura antes da crise, 
atualmente têm menos de 10% do movi-
mento pré-pandemia. O empresário Renato 
Rezemini fechou as portas do restaurante 
por quilo que tinha em um bairro comercial 
na zona sul de São Paulo, mas conseguiu 
manter outro estabelecimento à la carte, 
em que os clientes escolhem os pratos 
em um cardápio, mas o movimento ainda 
é baixo. “Eu tinha uma média de 350, 400 

no país, considerando todos os segmentos, 
com uma extinção de 1,3 milhão de postos 
de trabalho. Só no estado de São Paulo, 50 
mil estabelecimentos fecharam as portas 
definitivamente, sendo 12 mil apenas na 
capital paulista, levando em conta todos 
os segmentos.

“O setor de bares e restaurantes é um dos 
que mais contam com pequenos empreen-
dedores no país e, destes, a maioria está 
endividada. Muitos estabelecimentos são 
pequenos negócios e até mesmo negócios 
familiares, o que dificulta a renegociação 
de dívidas e a quitação de pendências 
fiscais”, ressaltou o economista Thomas 
Carlsen, cofundador da Mywork, startup 
especializada em gestão de departamento 
de pessoal para pequenas e médias em-
presas. Para ele, o fechamento de portas 
não representa apenas um encolhimento 
na economia, mas também a extinção de 
milhões de postos de trabalho, o que só 
aumenta as taxas de desemprego no país 
(ABr). 

refeições por dia; hoje eu faço 40 refeições 
por dia, incluindo as entregas”, lamentou.

As dificuldades devem permanecer mes-
mo depois da pandemia. “Dependendo da 
situação, do capital de giro que tinha, da 
sua capacidade, isso aí vai de três a cinco 
anos”, disse o presidente do Conselho de 
Administração Abrasel, Joaquim Saraiva. 
Cerca de 335 mil bares e restaurantes 
encerraram as atividades definitivamente 

Brasil exporta 
menos carne 
e fatura mais



O que aprendemos 
com a pandemia para 
dela tirar de proveito?

Depois do impacto 
dos primeiros dias de 
pandemia, tivemos 
que nos adaptar 
rapidamente ao 
cotidiano em home 
office

Para muitos líderes 
e empreendedores, 
essa foi a primeira vez 

que se tornou necessário 
conduzir equipes a distância 
e, com isso, houve a neces-
sidade de repensar o plane-
jamento das companhias, 
independente da área de 
atuação ou do tamanho de 
cada uma. Dados da consul-
toria BTA apontam que em 
dezembro de 2020, o home 
office era a rotina padrão de 
43% das empresas no Brasil. 
Um estudo feito pela FGV, 
por sua vez, aponta que o 
teletrabalho é um modelo 
que deve crescer 30% após 
a crise sanitária. 

Esses dois números mos-
tram que o desafio de ge-
renciar equipes a distância 
deve continuar existindo 
de alguma maneira e que 
as lideranças vão precisar 
encontrar formas de se 
manter engajadas para criar 
e sustentar um ambiente de 
colaboração e acolhimento, 
seja para uma convivência 
totalmente digital ou para 
uma rotina híbrida. Prati-
camente no segundo ano de 
operações no sistema home 
based, ainda existem diver-
sas incertezas, mas também 
já foi possível aprender uma 
série de novos comporta-
mentos e condutas. 

Durante esse período, a 
importância da integridade 
física e mental dos nossos 
pares ganhou uma nova 
dimensão. Se já era um 
fator importante no passa-
do, agora se tornou ainda 
mais relevante tanto pelas 
relações em si quanto pela 
continuidade dos negócios. 
Aprendemos, enquanto em-
preendedores e gestores, 
que proteger o colaborador 
significa garantir que ele es-
teja bem para desempenhar 
suas atividades. 

No final das contas, en-
tendemos que as pessoas 
são o centro de tudo e que 
as estratégias de negócios 
precisam ser desenvolvidas 
a partir delas. Também ficou 
evidente o quanto a comu-
nicação e a colaboração 
são fundamentais para o 
bom desenvolvimento das 
nossas atividades diárias e 
para a evolução das nossas 
empresas. Nunca estivemos 
tão conectados e isso exige 
um esforço de comunicação, 
de diversificação de canais 
e de variação de conteúdo 
muito maior para que todos 
estejam engajados o tempo 
todo.

Outro aspecto interes-
sante: aprendemos a dar 

mais autonomia às nossas 
equipes! As reuniões tor-
naram-se mais pontuais e 
breves, o trabalho ficou mais 
ágil e o desempenho das 
tarefas mais eficiente. Cada 
um conseguiu esquematizar 
a própria organização de 
maneira que os resultados 
fossem entregues de ma-
neira muito objetiva. Isso 
não significa, no entanto, 
que não há supervisão ou 
monitoramento das ações. 
Só houve a necessidade de 
adquirir novos costumes e 
até de aderir a novas fer-
ramentas de gestão para 
acompanhar o desenvolvi-
mento dos projetos.

É claro que nem tudo foi 
um mar de rosas. Afinal, 
precisamos nos adaptar a di-
versas mudanças ao mesmo 
tempo, “sem deixar a peteca 
cair”. É natural que equí-
vocos tenham ocorrido - e 
ainda aconteçam - durante 
esse processo de mudança, 
que haja desconforto e que 
alguns de nós tenha sofrido 
um pouco mais com a nova 
rotina. 

São anos trabalhando 
presencialmente, com toda 
a equipe ao redor e, em um 
estalar de dedos, todos nos 
vimos diante de uma nova 
realidade, na qual casa, 
família e trabalho estavam 
inseridos em um mesmo 
contexto e, ao mesmo tem-
po, precisavam, de alguma 
forma, caminhar de maneira 
independente para não 
comprometer a entrega de 
resultados.

Todos nós desejamos que 
a pandemia chegue ao fim o 
quanto antes. Boa parte das 
pessoas estão cansadas e 
alguns podem imaginar que 
não há mais nada a aprender 
com toda essa crise que 
estamos vivendo há quase 
dois anos. Porém, arrisco 
dizer que ainda podemos 
tirar proveito e algumas 
lições desse período em que 
precisamos praticar o iso-
lamento social e que vimos 
nossos negócios navegar 
por águas mais turvas.

Para conseguir extrair 
ensinamentos positivos de 
tudo isso, recomendo que 
nós façamos o exercício de 
encarar cada desafio sob 
duas óticas: na primeira 
delas, reagir como faríamos 
em todas as situações que 
se apresentam nas nossas 
rotinas de trabalho; na 
segunda, respirar fundo e 
tentar encontrar soluções 
criativas para a questão, se 
necessário, contando com 
a ajuda de todo o seu time. 

Vale, inclusive, promover 
um grande brainstorm. Ga-
ranto que muitos aprendiza-
dos surgirão dessa maneira! 
Quer apostar?

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

Prosphera Educação Corporativa, 
consultoria multidisciplinar com 

atuação entre empresas de diversos 
setores da economia.

Haroldo Matsumoto (*)
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A GlobeNet, provedora por atacado e 
líder no mercado latino-americano de tele-
comunicações, anuncia que já ativou os seus 
primeiros clientes da Argentina, do Brasil, da 
Colômbia e dos Estados Unidos, para que 
possam utilizar o novo cabo submarino 
Malbec e aproveitar a grande capacidade, 
alta disponibilidade e as baixas latências 
oferecidas por esse sistema. 

O Malbec conecta as cidades do 
Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos 
Aires e inclui a opção de uma futura 
conexão com Porto Alegre, no sul 
do Brasil. Esse novo sistema, que 
inclui novas estações de aterrissagem 
totalmente independentes dos sistemas 
existentes, utiliza a mais recente tecnolo-
gia de cabo submarino e transmissão de 
dados, permitindo a oferta de serviços de 
transporte de 400Gbps entre a Argentina 
e o restante do continente. 

A capacidade inicial disponível do 
sistema Malbec é de 108 Tbps. O cabo 
submarino conta com uma extensão de 
2.600 km que se junta à rede existente 
da GlobeNet, atingindo o total de 26.000 
km, conectando as principais cidades da 
Argentina, Bermudas, Brasil, Colômbia, 
Venezuela e os Estados Unidos

O Malbec também inclui uma nova rota 
submarina entre o Rio de Janeiro e São 
Paulo, que melhora a disponibilidade 
dos serviços de transporte e trânsito IP 
entre essas cidades e oferece um caminho 

O cabo Malbec, da GlobeNet, ajuda 
aos ISPs, operadoras e OTTs a atender 

às novas exigências de negócios no 
continente.

Cabo submarino acelera a transformação 
digital na América Latina

Juliana Garcia (*)
 

Ao analisarmos dados 
sobre o padrão de 
comportamento da 

sociedade brasileira contem-
porânea e observarmos os 
movimentos de um ambiente 
de negócios, cada vez mais 
guiado pelos processos de 
digitalização, fica evidente 
que um bom posicionamento 
online e o desenho de estra-
tégias assertivas de comuni-
cação na web não são mais 
uma questão de escolha, 
mas uma necessidade per-
manente para as empresas 
que buscam o sucesso em 
tempos de big data.

Para termos uma visão 
mais clara deste cenário, 
vale citar, de início, que o 
Brasil está na vice-liderança 
dos países que passam mais 
tempo na internet, atrás ape-
nas das Filipinas. Ao todo, 
o brasileiro dispende, em 
média, 9 horas e 20 minutos, 
navegando na rede mundial 
de computadores, segundo 
levantamento da agência de 
marketing italiana We Are 
Social. 

A agência também indica 
que o país conta com mais 
de 150 milhões de usuários 
na internet e que quase 70% 
da população brasileira é 
ativa nas redes sociais. E, 
por falar em redes sociais, 
esse contexto foi ainda mais 
potencializado pelo quadro 
de isolamento social vivido 
globalmente. Para termos 
uma ideia, em 2020, nós 
investimos quase 5 horas 
de nossos dias em redes 

O marketing digital assume um protagonismo central dentro dos 
planejamentos de comunicação das empresas.

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirmou na terça-feira (8), du-
rante conferência virtual do Bradesco 
BBI em Londres, que a participação 
no Mercosul tem sido prejudicial ao 
Brasil. “O Brasil está comercializan-
do menos com nossos parceiros do 
Mercosul hoje do que há 20 anos. Foi 
uma armadilha. Impediu o Brasil de 
se engajar numa integração industrial 
mais produtiva nas cadeias globais”. 
Guedes destacou que o Brasil pretende 
reduzir “unilateralmente” as tarifas de 
importação. 

O ministro voltou a defender a 
entrada do Brasil na OCDE e afirmou 
que o governo está adotando todas 
as medidas para se adequar às regras 

exigidas para o bloco. Durante sua fala 
na conferência, Guedes afirmou que 
está claro para o governo que o futuro 
é digital e verde, mas reconheceu que 
o Brasil enfrenta problemas na área 
ambiental. Ele disse também que o 
governo federal tem mantido contato 
próximo com o enviado presidencial 
para o clima do governo dos Estados 
Unidos, John Kerry. 

“É verdade que temos problemas com 
desmatamento florestal, com ocupação 
ilegal de terras, e estamos muito alertas 
a isso. Nos últimos três meses, temos 
mantido contato estreito com o senhor 
Kerry, que é o homem indicado pelo 
presidente Biden para tratar de questões 
ambientais com o Brasil” (ABr).

Vivaldo José Breternitz (*)
 
O Facebook anunciou a suspenção de Donald 

Trump por dois anos. O anúncio foi feito nas redes 
sociais, ressaltando que ao fim de 24 meses, seu 
Oversight Board avaliará novamente o caso. O Board 
é um grupo independente que supervisiona as 
medidas tomadas pelo Facebook, a fim de garantir 
que sejam justas e transparentes. 

A rede social havia banido Trump definitivamente 
em 7 de janeiro; agora, volta atrás, por determi-
nação do Oversight Board, reduzindo o tempo de 
banimento para dois anos, mas reafirmando que as 
ações do ex-presidente constituíram uma violação 
grave das regras e que ao final desse período, o 
Facebook avaliará se as ações e declarações de 
Trump ainda são riscos à segurança pública. 

Dependendo dessa avaliação, Trump poderá ser 

readmitido, ter a suspensão prorrogada ou então, ser 
banido definitivamente - a penalidade se estende às 
contas que o ex-presidente mantém no Instagram. 
O Twitter também baniu Trump. 

O Oversight Board disse que a decisão inicial, o 
banimento definitivo, foi arbitrária, e que Trump 
deveria ter sido tratado como os demais usuários 
das redes, de forma transparente. 

Antes de ser suspenso, o ex-presidente tinha 
cerca de 35 milhões de seguidores no Facebook 
e 88 milhões no Twitter. Esses números tornam 
o banimento arbitrário um tema delicado, dado o 
poder das rede sociais, que, se tomarem partido 
em eleições, podem comprometer o processo de-
mocrático. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor da Faculdade de 
Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

O papel do marketing digital 
no contexto de pós-pandemia

Para termos uma visão mais clara deste cenário, vale citar, de início, que o Brasil está na vice-liderança 
dos países que passam mais tempo na internet, atrás apenas das Filipinas

rodeada por dados e por um 
fluxo de informações que 
trafega de modo incessante.

Além disso, mais familiari-
zadas com os benefícios de 
uma estratégia comunicacio-
nal que, se bem planejada e 
executada, estreita as pon-
tes com os consumidores de 
modo tão ou mais eficiente 
que os modelos tradicionais 
de marketing, a um custo 
muito mais acessível, a ten-
dência – como vimos acima 
– é de que organizações de 
todos os portes mantenham 
ou ampliem seus investimen-
tos em marketing digital.

Vale citar ainda o aqueci-
mento dos ecossistemas de 
negócios digitais e startups, 
as quais estão ainda mais 
próximas das técnicas de 
posicionamento na web e, 
dada suas estruturas mais 
enxutas, encontram nos 
canais online um caminho 
inteligente para competir 
com as grandes marcas de 
seus respectivos segmentos. 
Por tudo isso, não é exagero 
afirmar que o marketing di-
gital tem tudo para se firmar 
como a principal ferramenta 
de comunicação mercadoló-
gica no tão discutido “novo 
normal” que, aliás, já se 
anuncia. 

Uma coisa é certa: ele veio 
para ficar e cabe a sua em-
presa abraçar este mundo de 
possibilidades que fala a lín-
gua dos seus consumidores.  

(*) - É comunicóloga, jornalista por 
formação e Public Relations. 

É CEO da IDEIACOMM, agência de 
conteúdo, social media e 
assessoria de imprensa. 

como WhatsApp, Facebook 
e Instagram, de acordo com 
pesquisa da Cuponation 
divulgada no início de 2021.

Quando observamos, por 
sua vez, o ambiente de con-
sumo nacional, percebemos 
que essa tendência de digi-
talização é crescente e deve 
deixar marcas, mesmo em 
um cenário de pós-pande-
mia. O Comitê de Métricas 
da Câmara Brasileira da 
Economia Digital revelou, 
por exemplo, que o e-com-
merce do país cresceu de 
modo vertiginoso em 2020, 
atingindo mais de 73% de 
expansão em relação a 2019. 

Nesse panorama imerso no 
universo online, o marketing 
digital continua a florescer e 
passa a assumir um protago-
nismo central dentro dos pla-
nejamentos de comunicação 
das empresas. Essa, aliás, é 
uma tendência global, vide a 
expectativa de que, ao longo 
dos próximos cinco anos, os 
investimentos em marketing 

digital cresçam a uma média 
de 17,6% em todo o mundo, 
saindo de um patamar de 

US$ 305 bilhões em 2020, 
para US$ 807 bilhões em 
2026. Essa perspectiva 
reforça, por conseguinte, a 
ideia de que o marketing di-
gital permanecerá exercen-
do um papel decisivo dentro 
de um contexto de retomada 
econômica pós-COVID-19. 

Tal cenário, é importante 
frisar, pode ser explicado por 
alguns fatores importantes.

O primeiro envolve o 
fato de que o processo de 
imersão e digitalização do 
mercado e da sociedade é 
irreversível e, com a entra-
da dos nativos digitais no 
ambiente de consumo atual, 
tal conjuntura deve se tornar 
mais complexa, exigindo, em 
contrapartida, estratégias 
ainda mais inteligentes e 
sofisticadas de comunicação 
por parte das empresas, de 
modo que consigam atrair a 
atenção de uma sociedade 
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novas estações de aterrissagem em Praia 
Grande e Las Toninas, respectivamente.

Com acesso direto aos maiores conte-
údos da internet e aos principais pontos 
de troca de tráfego do mundo para ISPs, 

Carriers e OTTs na América Latina, o 
cabo submarino Malbec também ha-
bilita o acesso de empresas de todo 
o mundo para que se conectem com 
os provedores de acesso à internet 
presentes na Argentina.

O CTO da GlobeNet, Philippe Per-
rier comenta que “com suas ligações 

diretas a Las Toninas, na Argentina, 
o novo sistema Malbec efetivamente 

dobra a capacidade total disponível entre 
este país e o Brasil”.

O Malbec está alinhado a quatro pilares 
fundamentais, que atendem as demandas 
atuais e futuras do mercado de Internet:
	 •	Maior	capacidade
	 •	Independência	em	relação	a	outras	

rotas submarinas existentes
	 •	Resiliência	para	suportar	serviços	de	

missão crítica
	 •	Redução	da	latência	entre	a	Argentina	

e o resto do mundo para melhorar a 
experiência de usuários de Internet”.

 
O projeto conta com vários prêmios ao 

redor do mundo, como: Best Subsea Innova-
tion e Best Americas Project, outorgados em 
2020 pela Capacity Media. - Fonte e outras 
informações: (https://globenet.com/pt/).

alternativo para as conexões terrestres 
existentes. Essa nova rota submarina 
passa a ser 100% redundante por meio da 
sua integração com o sistema GlobeNet. 

Também permite conectar os pontos 
de presença (POPs) existentes em Miami 
e Nova York, diretamente com os novos 
pontos de presença da GlobeNet, em São 
Paulo e em Buenos Aires, que usam rotas 
terrestres redundantes na conexão com as 

Trump fora do Facebook por dois anos Mercosul causou danos ao 
Brasil nas últimas décadas

globenet.net/reprodução



Criação de app gera 
independência e autonomia 

aos estabelecimentos

Com as novidades 
do mundo 
tecnológico, os 
aplicativos passaram 
a fazer parte da vida 
cotidiana 
das pessoas

E com a pandemia 
e o aumento da 
variedade de smar-

tphones o número de 
aplicativos disponíveis 
também cresceu, junto 
aqueles de entrega de 
refeições, bebidas e ou-
tros produtos necessá-
rios para o consumidor. 
Dessa forma, se você é 
um empreendedor que 
preza pelo contato com 
seu público, deve ficar 
atento. Esse crescimento 
no uso de smartphones e 
aplicativos também afeta 
seus clientes. E, como as 
empresas devem ir até 
onde seu público está, 
investir em um aplicati-
vo pode trazer grandes 
resultados. 

Quando olhamos para o 
mercado e marketplaces 
- e-commerce que possi-
bilita que o cliente acesse 
um site e compre itens de 
diferentes varejistas, pa-
gando tudo junto, em um 
só carrinho - e analisamos 
o perfil dos clientes que 
fazem pedidos por essas 
plataformas, de 60 a 70% 
dos pedidos que che-
gam ao restaurante, por 
exemplo, são de clientes 
recorrentes. Essa prática 
é um comportamento 
comum no brasileiro, 
já que eles são fiéis aos 
estabelecimentos que já 
conhecem. 

Além disso, os marke-
tplaces cobram uma taxa 
de comissão de 12 a 20% 
do pedido, fazendo com 
que o restaurante tra-
balhe com uma margem 
de lucro muito apertada. 
Para que o cliente conhe-
ça seu estabelecimento, 
é aceitável pagar 12% no 
primeiro pedido, mas após 
a fidelização e o retorno 
daquele mesmo cliente, 
não há mais necessidade 
de arcar com esse custo. 
Isso acontece porque o 
marketplace não compar-
tilha os dados do cliente 
com o estabelecimento 
e assim, o cliente acaba 
sendo do marketplace e 
não do estabelecimento. 

Os restaurantes que 
aparecem nas primeiras 
opções do aplicativo, 
por exemplo, acabam 

recebendo um número 
de pedido superior aos 
outros restaurantes e os 
empreendedores não têm 
controle da posição que 
ficam na busca do app. 
Ou seja, em uma semana o 
restaurante X está nas 10 
primeiras posições e rece-
be muitos pedidos e por 
um desejo do marketpla-
ce na semana seguinte, 
ele fica na posição 20ª, o 
número de demanda para 
ele vai cair do dia para a 
noite, assim, ele perde o 
controle das demandas. 

É nesse momento que 
apresentamos, por exem-
plo, a nossa plataforma 
de gestão e de aplicativos 
próprios para ajudar to-
dos os tipos de estabele-
cimentos. Esse é um canal 
que permite que o cliente 
faça pedidos diretamente 
para os estabelecimen-
tos, sem intermediários, 
fazendo com que ele 
crie independência e 
total controle das suas 
demandas. Junto com o 
app próprio, precisamos 
criar incentivos corretos 
para o cliente fidelizar no 
estabelecimento. 

Por isso é importante 
fazer programas de fide-
lização, premiação por 
compras, descontos e 
cupons, além da campa-
nha de migração, que é 
trazer o cliente do aplica-
tivo do marketplace para o 
aplicativo próprio do esta-
belecimento. Para isso, o 
empreendedor pode con-
tinuar utilizando o app do 
marketplace como vitrine 
e após a venda, apresentar 
e fazer a migração para o 
próprio app. 

Um outro ponto que 
vale ressaltar sobre inde-
pendência é a facilidade 
de uso da plataforma, já 
que ela tem uma interface 
simples e intuitiva. É pos-
sível configurar a loja, o 
cardápio, área de entrega 
e até enviar comunicação 
para a base de clientes 
em questão de minutos. 
Dessa forma, não é pre-
ciso investir muito tempo 
na configuração e nem é 
necessário ter um profis-
sional especializado para 
fazer isso, o que torna o 
app próprio acessível e 
reforça a independência 
do empreendedor. 

(*) - É CEO e fundador do Delivery 
Direto, que faz parte do Grupo 

Locaweb. Fundador do Kekanto, 
é graduado em Engenharia da 

Computação, pela USP, com 
especialização em Gerenciamento de 
Projetos, pela FIA, além de extensão 
em Liderança e Inovação Executiva 

pela Stanford University.

Allan Panossian (*)
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Engepack Embalagens São Paulo S.A.
CNPJ/MF: 59.791.962/0001-59 - NIRE: 35.300.328.108

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 
Companhia Realizadas em 30 de Abril de 2021.

1. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 30 dias de abril de 2021, às 15:00 horas, na sede da Companhia, 
localizada na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 4.389, R2, Jardim Santa Rosa, Quadra GL1A, 
Lote 10, Distrito Industrial, Jundiaí - São Paulo, CEP 13213-086. 2. Publicações: Edital de Convocação dis-
pensado, de acordo com o artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. Demonstrações Financeiras publicadas no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 27/03/2021 e no Jornal Empresas e Negócios, edição de 
27/03/2021 a 29/03/2021. 3. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. 
Presentes, também, os Diretores da Companhia, Sr. Rui Flávio Alves Barreto, Sr. Ivo Cesar dos Santos de 
Saldanha e Sr. Lucio José Santos Junior, além do Sr. Luciano Jorge Moreira Sampaio Junior, representante 
da PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, responsável pela auditoria das Demonstrações Fi-
nanceiras do exercício findo em 31/12/2020. 4. Mesa: Sr. Lucio José Santos Junior (Presidente) e o Sr. Rui 
Flávio Alves Barreto (Secretário). 5. Deliberações Aprovadas: Na forma dos §§1º e 2º do artigo 130 da Lei 
nº 6.404/76, foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário e a sua publicação com omissão 
das assinaturas dos acionistas e de seus anexos. Dispensada a leitura da ordem do dia e seus documentos 
conexos, foram aprovados por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmen-
te impedidos de votar: 5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:  a) As Demonstrações Financeiras e do Rela-
tório da Administração da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 
b)  A destinação do lucro do exercício de 2020, no montante de R$ 34.658.657,27, da seguinte maneira: (i) 
constituição de reserva legal, no montante de R$ 1.732.932,86; e (ii) R$ 32.925.724,41 remanescentes, 
acrescido da realização de reservas de reavaliação de ativos de exercícios anteriores no montante de R$ 
194.449,23, à constituição de reserva de incentivos fiscais no montante total de R$ 33.120.173,64. c) A ree-
leição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 3 (três) anos, encer-
rando-se em 30 de abril de 2024, da seguinte forma: (i) Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, portador da carteira de identidade nº 
07.637.129-3, (Detran/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 003.679.127-08, para o cargo de Conselheiro Presi-
dente, tendo como seu respectivo suplente Lucio José Santos Junior, brasileiro, casado, economista, com 
endereço profissional na Cidade de Simões Filho, Estado da Bahia, na Quadra 03 do SESFI, CEP 43700-
000, portador da carteira de identidade nº 81.460.341-6, (SSP/BA), inscrito no CPF/ME sob o nº 847.724.337-
91;  (ii) Diogo Guttman Mariani, brasileiro, casado, economista, com endereço profissional na Cidade e Es-
tado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, portador da 
carteira de identidade nº 10.771.147-5 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 071.944.797-61, para o cargo 
de Conselheiro sem designação específica, tendo como respectivo suplente Rui Flávio Alves Barreto, bra-
sileiro, solteiro, administrador de empresas, com endereço profissional na Cidade de Simões Filho, Estado da 
Bahia, com endereço profissional na Quadra 03, SESFI, Cia/Sul, CEP 43700-000, portador da carteira de 
identidade n° 4548074 (SSP/BA) e inscrito no CPF/ME sob n° 576.539.505-82; e  (iii) Mauro César Silva 
Cunha, brasileiro, casado, contador, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, portador da carteira de identidade nº 
06177460-0 (SSP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 729.969.277-53, para o cargo de Conselheiro sem de-
signação específica, tendo como respectiva suplente Jenifer Rodrigues Tenório, brasileira, solteira, advoga-
da, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º 
andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita na OAB/RJ sob o nº 178.607 e inscrita no CPF/ME sob o nº 
129.145.997-90. Declaração de desimpedimento: Os membros do Conselho de Administração ora ree-
leitos tomaram posse nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, e declararam ex-
pressamente, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, que não estão impedidos de 
exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popu-
lar, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:  a) Fixação para o ano de 
2021, na forma do artigo 152 da Lei das S.A., dos limites de remuneração anual global dos Administradores 
em até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo (i) até R$ 9.650.00,00 (nove milhões, seiscentos 
e cinquenta mil reais) o limite de remuneração dos membros da Diretoria e (ii) até R$ 350.000,00 (trezen-
tos e cinquenta mil reais) o limite de remuneração dos membros do Conselho de Administração; b) Rati-
ficação do limite global de pagamento de participação nos resultados aos funcionários da Companhia relativo 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor total de R$ 4.911.000,00 (quatro mi-
lhões, novecentos e onze mil reais); C) A criação do Conselho de Remuneração da Companhia, que, em 
conformidade com o Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, terá como finalidade a individualização da 
remuneração da Diretoria, observado o limite global anual fixado em Assembleia Geral, podendo, por delega-
ção especial e específica da Assembleia Geral, determinar a individualização da remuneração do Conselho 
e Administração, observado igualmente o limite global anual fixado. d) A eleição dos membros do Conselho 
de Remuneração dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 3 (três) 
anos, encerrando-se em 30 de abril de 2024, da seguinte forma: (i) Andre Philippe Mattias Lindner Krepel, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, portador da carteira de identidade 
nº 07.637.129-3, (Detran/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 003.679.127-08, para o cargo de Presidente do 
Conselho de Remuneração;  (ii) Diogo Guttman Mariani, brasileiro, casado, economista, com endereço 
profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 
20220-460, portador da carteira de identidade nº 10.771.147-5 IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 
071.944.797-61, para o cargo de Conselheiro sem designação específica; e  (iii) Mauro César Silva Cunha, 
brasileiro, casado, contador, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, portador da carteira de identidade nº 06177460-0 
(SSP/RJ) e inscrito no CPF/ME sob o nº 729.969.277-53, para o cargo de Conselheiro sem designação es-
pecífica; Os membros do Conselho de Remuneração ora eleitos tomaram posse nesta data, mediante as-
sinatura dos respectivos termos de posse, e declararam expressamente, nos termos do Artigo 147 da Lei n.º 
6.404/76, conforme alterada, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. e) Aprovar 
a criação do cargo de Secretário do Conselho de Remuneração, cujo mandato será de até 3 (três) anos, 
permitida a reeleição, pelo voto da maioria do Conselho de Remuneração, com as seguintes atribuições: i. 
Convocar as reuniões do Conselho de Remuneração, encaminhando a pauta dos assuntos a serem tratados, 
bem como material de suporte para tais reuniões; ii. Elaborar as atas das Reuniões do Conselho de Remu-
neração; iii. Manter a guarda e organização de todo o material do Conselho de Remuneração, incluído atas; 
iv. Encaminhar as informações deliberadas aos departamentos competentes da Companhia, zelando sempre 
pelo sigilo das informações. f) Aprovar a eleição, para o cargo de Secretária do Conselho de Remuneração, 
Jenifer Rodrigues Tenório, brasileira, solteira, advogada, com endereço profissional na Cidade e Estado do 
Rio de Janeiro, na Avenida Barão de Tefé nº 34, 19º andar, Saúde, CEP 20220-460, inscrita na OAB/RJ sob 
o nº 178.607 e inscrita no CPF/ME sob o nº 129.145.997-90., para mandato de 3 (três) anos, para o qual toma 
posse e inicia os trabalhos nesta data. g) Delegar para o Conselho de Remuneração a individualização da 
remuneração global do Conselho de Administração para o exercício de 2021. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, de-
pois de lida e aprovada, foi por todos assinada. 7. Assinaturas: Lucio José Santos Junior, Presidente da 
Mesa; Rui Flávio Alves Barreto, Secretário da Mesa. Acionistas: Participações Industriais do Nordeste S.A. e 
Pin Petroquímica S.A. Confere com o original lavrado em livro próprio. Jundiaí, SP, 30 de abril de 2021. Lucio 
José Santos Junior - Presidente. Registrada na JUCESP sob o n° 257.505/21-0 em 04.06.2021.

Tecnopar Administradora S.A.
CNPJ/ME nº 53.854.394/0001-01 - NIRE nº 35.300.104.692

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Convocamos os acionistas da Tecnopar Administradora S.A. para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, exclusivamente digital, no dia 
23.06.2021, às 15h00, com uso do sistema eletrônico indicado no item 3 das Instruções abaixo. Será realizada de forma virtual, mediante 
atuação remota, nos termos da Instrução Normativa n° 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“IN DREI 
n° 81/2020”) e será gravada, tendo a seguinte ordem do dia: (i) aprovação das contas dos administradores e demonstrações financeiras do 
exercício encerrado em 31.12.2020; (ii) destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2020; (iii) eleição dos membros da Diretoria, 
e (iv) fixação da remuneração da Diretoria. Instruções: 1. Os documentos referidos no art. 133 da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) foram colo-
cados à disposição dos acionistas em 21.05.2021, na sede da Companhia, e digitalmente aos acionistas que o solicitassem. 2. Nos termos do 
art. 126 da Lei das S.A. e da IN DREI n° 81/2020, para participar da Assembleia, o acionista deverá apresentar à Companhia documento de 
identificação e/ou o documento societário que comprove os poderes do representante presente. A outorga de poderes de representação deverá 
cumprir o art. 126 da Lei das S.A. 3. A Assembleia será exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico Microsoft Teams. 4. Credencia-
mento: os acionistas que desejarem participar da assembleia deverão solicitar o link de acesso ao sistema eletrônico, preferencialmente, até 
12h30min do dia 21.06.2021 e, obrigatoriamente, até 30 (trinta) minutos antes da abertura dos trabalhos da Assembleia, mediante envio de 
e-mail ao endereço assembleia.tecnopar@mangels.com.br, para o qual também deverão ser encaminhados os documentos de identificação 
e representação mencionados no item 2 destas Instruções. O e-mail enviado com a solicitação e respectivos documentos será considerado 
e-mail de credenciamento, sendo permitido um credenciamento por acionista. Os acionistas que não enviarem tempestivamente e-mail com 
a solicitação do link de acesso, acompanhado dos documentos de representação aplicáveis, no prazo máximo aqui estipulado, não estarão 
credenciados a participar da Assembleia. Os acionistas que se credenciarem e participarem via Microsoft Teams serão considerados presentes 
à Assembleia; a presença será atestada em ata e livro de presença, que poderão ser firmados exclusivamente por Presidente e Secretário 
da mesa. 5. Acesso: Após o envio do e-mail pelo acionista, com os documentos de representação aplicáveis, a Companhia enviará convite 
individual com o link de acesso ao sistema eletrônico. Os convites individuais para acesso virtual serão enviados aos endereços de e-mail que 
foram validados no credenciamento. 6. Participação e voto a Distância: qualquer acionista poderá se manifestar de forma remota durante a 
Assembleia, bem como proferir os seus respectivos votos de forma remota. As manifestações de voto e/ou outras manifestações, por escrito, 
dos acionistas, se aplicável, serão entregues pelos acionistas na respectiva ordem, durante a realização da Assembleia. Manifestações e votos 
escritos poderão ser enviados pelos acionistas presentes, durante a Assembleia, para o e-mail assembleia.tecnopar@mangels.com.br. São 
Bernardo do Campo, 07 de junho de 2021. Robert Max Mangels - Diretor Presidente. (9, 10 e 11/6)

COMPASS MINERALS DO BRASIL LTDA.
CNPJ/ME nº 20.730.868/0001-54 - NIRE 35.228.562.332

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 10 de Junho de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 10 dias do mês de junho de 2021, às 11h00 horas, na sede social da Compass Minerals do 
Brasil Ltda., situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1754, 8º andar, Sala 1, Cerqueira 
Cesar, CEP 01310-200 (“Sociedade”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 2º 
do artigo 1.072 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), tendo em vista a presença da 
sócia representando a totalidade do capital social, a saber: (a) Compass Minerals USA Inc., sociedade devidamente 
constituída de acordo com as Leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, com sede em 9900 W. 109th Street 
Overland Park, Kansas, USA 66210, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.713.564/0001-41, neste ato representada por seu 
procurador, Adilson Inácio da Silva, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.214.775-X 
(SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 106.240.148-43, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com escritório na Avenida Paulista, 1.754, 3º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01310-200; e (b) Compass Minerals 
America Inc., sociedade devidamente constituída de acordo com as Leis do Estado de Delaware, Estados Unidos da América, 
com sede em 9900 W. 109th Street Overland Park, Kansas, USA 66210, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 21.808.232/0001-40, 
neste ato representada por seu procurador, Adilson Inácio da Silva, acima qualificado. 3. Mesa: Presidente: Gustavo dos 
Reis Vasques; Secretário: Adilson Inácio da Silva. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade. 
5. Deliberações: Após exame e discussão, as sócias decidiram, sem qualquer ressalva, aprovar a redução do capital social 
da Sociedade, por ser considerado excessivo em relação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, II, do Código 
Civil, no valor total de R$ 613.038.000,00 (seiscentos e treze milhões, trinta e oito mil reais), mediante o cancelamento de 
613.038.000 (seiscentos e treze milhões, trinta e oito mil) quotas, com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real) cada, de 
acordo com as participações detidas pelas sócias no capital social da Sociedade, de forma que serão canceladas 
(i) 306.519.000 (trezentos e seis milhões, quinhentas e dezenove mil) quotas de titularidade da sócia Compass Minerals 
USA Inc., acima qualificada, no valor total de R$ 306.519.000,00 (trezentos e seis milhões, quinhentos e dezenove mil reais); 
e (ii) 306.519.000 (trezentos e seis milhões, quinhentas e dezenove mil) quotas de titularidade da sócia Compass Minerals 
America Inc., acima qualificada, no valor total de R$ 306.519.000,00 (trezentos e seis milhões, quinhentos e dezenove mil 
reais). A redução do capital social em questão somente se tornará efetiva após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para 
a oposição de credores, contados da data da publicação da presente ata, de acordo com o artigo 1.084, parágrafo 1º do 
Código Civil. Transcorrido o referido prazo, as sócias da Sociedade celebrarão uma alteração do contrato social da Sociedade, 
no qual será deliberado o valor do capital social que será efetivamente reduzido observado o valor máximo ora aprovado. 
Nesse sentido, ficam os administradores da Sociedade autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização 
da redução de capital social ora aprovada, incluindo a publicação da presente ata. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente 
ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. São Paulo, 10 de junho de 2021. Mesa: 
Gustavo dos Reis Vasques - Presidente; Adilson Inácio da Silva - Secretário. Sócias: Compass Minerals USA INC. p.p. 
Adilson Inácio da Silva. Compass Minerals America INC. p.p. Adilson Inácio da Silva. 

Limeiratec Tecnologia S/A
CNPJ nº 07.929.157/0001-45 e NIRE 35300329830

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 15/04/2020. Horário: 14:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos, nº 960, 19º andar/parte, CEP 01418-100, Cerqueira César, nesta Capital.
Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se com-
prova por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença. Com as declarações exigi-
das por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André
Kissajikian, Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, Suely Kissajikian
da Silveira, para Secretária. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o
Edital de Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no Pa-
rágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em
discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final, sido
deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abs-
tenções legais, o seguinte: Deliberações: - Foi aprovado o Relatório da Diretoria, o
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício soci-
al findo em 31/12/2019, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e
no Jornal Empresas & Negócios, nas edições do dia 20 de março de 2020, sendo
dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§4º) do artigo
133, da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr.
Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os
presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 15 de abril de
2020. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária.
Acionistas: Comercial e Empreendimentos Brasil S/A, por seu Diretor Executivo, André
Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian; Suely Kissajikian da Silveira; Espólio de
Antranik Kissajikian, por seu Inventariante, André Kissajikian; André Kissajikian;
AA-Empreendimentos e Participações S.A., por seu Diretor Superintendente, André
Kissajikian e Companhia Iniciadora Predial, por seu Diretor Executivo, André Kissajikian.
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente
da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. JUCESP - Certifico o Registro sob
o nº 239.073/21-6, em 21/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

OSVALDO, FERNANDES S/A. ARTES GRÁFICAS - CNPJ nº 61.407.060/0001-18 - NIRE 35300063341 - Ata da As-
sembleia Geral Extraordinária realizada em 23/12/2020 - Aos 23/12/2020, às 10:00 horas, em sua sede social sita 
na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, CEP 06465-100, no município de Barueri, Estado de São Paulo, reuniram-se 
os acionistas da Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, em Assembleia Geral Extraordinária, convocados por editais 
publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) nos dias 10, 11 e 12/12/2020, e no jornal Empresas & Negócios nos dias 10, 
12 e 14/12/2020, com a observância do artigo 124, §1º, inciso I da Lei nº 6.404/76. Por aclamação unânime dos acionistas 
assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Patricia Beltran Fernandes, que convidou a mim Nelson Fernandes, para servir 
como Secretário, ficando assim composta a mesa dirigente dos trabalhos. A seguir, a Sra. Presidente declarou aberta a sessão 
e determinou a leitura da pauta que consubstancia a ordem do dia, a fim de discutirem e deliberarem sobre o seguinte: (a) 
Exame, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, do balanço patrimonial e respectivas demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 31/12/2019; (b) - Destinação do Resultado do Exercício; e, (c) - Outros assuntos de interesse 
da sociedade. Encerrada a leitura e, de acordo com a ordem do dia, a Sra. Presidente apresentou à deliberação dos acio-
nistas o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Financeiras pertinentes 
correspondentes ao exercício findo em 31/12/2019, informando ainda que os referidos documentos foram publicados si-
multaneamente no Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios, da Capital de São Paulo, 
edição de 24/11/2020. Examinados, discutidos e a seguir submetidos à votação, foram os referidos documentos aprovados à 
unanimidade, sem restrições. Dando sequência, no referente à destinação do resultado do exercício, a Sra. Presidente propôs 
aos acionistas a distribuição de dividendos, mediante a utilização de parte da conta de “Lucros Acumulados” do grupo 
patrimonial “Patrimônio Líquido” constante do Balanço Patrimonial relativo ao exercício findo em 31/12/2019, cuja proposta 
foi aprovada por unanimidade, ficando a diretoria autorizada a proceder o pagamento da quantia de R$3.000.000,00 (três 
milhões de reais), a título de dividendos aos acionistas em 12 (doze) parcelas, iguais, mensais e sucessivas, ininterrupta-
mente, vencida a primeira em 1º/04/2020, e as demais, no mesmo dia dos meses subsequentes, vencendo-se a última em 
1º/03/2021. Encerrando-se os assuntos a serem tratados, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, como ninguém se manifestasse deu por encerrados os trabalhos, sendo que decorrido o tempo necessário, foi lavrada 
a presente ata que, lida e aprovada foi assinada pelos acionistas e membros da mesa diretiva. Mesa diretiva: Patrícia Beltran 
Fernandes - Presidente. Nelson Fernandes - Secretário. Declaramos estar conforme o original. (a) Patrícia Beltran Fernan-
des - Presidente; (b) Nelson Fernandes - Secretário. Visto do advogado para os efeitos do artigo 1º da Lei 8.906/94. Prof. 
Francisco Moreno Corrêa - Advogado OAB.SP nº 30.191. JUCESP nº 130.614/21-0 em 08/03/2021.

Mas como manter o 
que foi construído 
em um novo modelo 

de trabalho? Para isso, con-
sultorias de RH apostam na 
criação de um Manifesto da 
Cultura para manter a iden-
tidade da empresa mesmo 
com as equipes alocadas 
remotamente.

O Manifesto da Cultura 
é uma das estratégias para 
diagnosticar e escrever sobre 
a cultura da empresa, pro-
movendo a identificação das 
pessoas que nela trabalham 
ou que tenham interesse em 
ingressar na empresa. “A cul-
tura é uma cola organizacio-
nal, que mantém as pessoas 
interessadas, conectadas 
e, no nível mais profundo, 
engajadas”, conta Sueli Ruiz, 
CEO da Humanos Criativos, 
empresa com foco em ações 
de desenvolvimento custo-
mizadas. E para responder 
à demanda dos talentos do 
mercado, as organizações 
têm tentado ativamente de-
senvolver as suas respectivas 
culturas internas. 

“Entretanto, é necessário 
entender que uma cultura 
é algo que se molda inter-
namente ao longo do tempo 
e que não é simplesmente 
trazido com os colaborado-
res que entram na empresa”, 
pontua Silvia Piva Grillo, psi-
cóloga e fundadora da Grillo 
Consultoria. “As grandes 
startups e empresas unicór-
nio têm muito bem definido 
o seu manifesto de cultura 
assim que nascem: elas en-
tendem que a geração mais 

A cultura é uma cola organizacional, que mantém as pessoas 
interessadas no nível mais profundo, engajadas.

Como fortalecer a cultura 
da empresa no ‘novo normal’

Com a pandemia, muitas empresas têm experimentado um ‘novo normal’ com suas equipes alocadas 
em home office, o que pode afetar as relações profissionais e chacoalhar a cultura da empresa

 4) As reuniões que ini-
ciam com demonstra-
ção de como a cultura 
é importante, como por 
exemplo, um elogio 
do cliente à resolução 
rápida de um problema 
com envolvimento de 
todos, reforçam com-
portamentos positivos 
e atuam para a manu-
tenção da cultura;

 5) Incluir na avaliação de 
desempenho o item 
aderência à cultura, 
onde o colaborador 
descreve ações e com-
portamentos que  re-
forçam o seu envolvi-
mento com a cultura 
da empresa;

 6) Incluir o Manifesto 
da Cultura nos trei-
namentos e eventos é 
essencial.

Para as consultoras, o prin-
cipal é evitar que a empresa 
caia no erro de deixar de lado 
todos os valores da cultura 
só porque a situação mudou 
e o contexto é instável. 

É em momentos de crise 
como este, onde as empre-
sas estão fazendo várias 
mudanças de processos, 
demissões, ajustes etc. 
que a cultura tem que se 
provar. Então, se a empresa 
conseguir atrelar às novas 
medidas os princípios e 
valores, a cultura tende a 
sair mais fortalecida quando 
tudo passar. Fontes e mais 
informações: Fontes: (www.
humanoscriativos.com) e 
(www.silviagrillo.com.br).

presente agora no cenário de 
trabalho são os Millennials, 
e estes, possuem uma visão 
sobre questões relacionadas 
ao trabalho, que influencia 
diretamente nas mudanças 
de hábitos e condutas das 
empresas”. 

Uma característica muito 
marcante na cultura de star-
tup é a proximidade que as li-
deranças têm com as equipes 
de trabalho - inclusive com 
o CEO. Nessas empresas, a 
horizontalidade prevalece 
e todos os colaboradores 
podem ter contato direto 
com qualquer outro membro 
do negócio, independente 
do cargo assumido. Quan-
to mais horizontalidade, 
maiores são a motivação e 
o engajamento da equipe. 
Para ajudar neste tema, 
as profissionais pontuam 
abaixo seis dicas para as 
empresas manterem a cul-
tura organizacional durante 
a pandemia.

 1) É possível cultivar, 
viver, relembrar a cul-
tura implementando 
ações para relem-
brar o jeito de ser da 
empresa, mantendo 
a conexão entre as 
pessoas. Uma dessas 
iniciativas é criar o 
Manifesto de Cultura, 
onde todos são envol-
vidos na construção 
deste documento;

 2) Instituir, se for o caso, 
as chamadas “dailys”, 
reuniões rápidas e diá-
rias entre os membros 
das equipes sempre 
pontuando frases/slo-
gans que representem a 
identidade da empresa;

 3) Incent ivar  reuni -
ões semanais com a 
equipe estimulando 
a participação ativa e 
uma rotina quinzenal 
ou mensal entre o 
gestor e o colabora-
dor (individual);
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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Matéria de capa
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Rafael Caillet (*)

Em termos práticos, empresas que trabalham com 
modelos de Automação Robótica de Processos (RPA), 
oferecendo serviços personalizados e capazes de 

corresponder às demandas de cada cliente, demonstram 
o propósito máximo de qualquer movimentação que vise 
a transformação digital: simplificar a vida das pessoas e 
valorizá-los enquanto profissionais do Direito. Há alguns 
anos, talvez fosse inconcebível pensar em uma advocacia 
conduzida com o suporte da tecnologia comandando ati-
vidades repetitivas e padronizadas. 

Sem dúvidas, uma mudança de mentalidade tem sido 
pavimentada entre os que possuem poder de decisão e 
trabalham no segmento, fato que possibilitou a participação 
de organizações com expertise em RPA para a área jurí-
dica. Hoje, olhando para o futuro, contar com esse apoio 
inovador é praticamente um diferencial competitivo que 
não pode ser descartado.

 
RPA segue conquistando espaço nos escritórios - O 

mercado de legaltech, que se caracteriza por contar com 
organizações e startups com especialização em ferramentas 
tecnológicas para escritórios de Direito, tem participado de 
forma ativa na introdução de tecnologias que modifiquem 
a perspectiva estratégica e produtiva do setor. 

Atualmente, a presença da inovação no ambiente de escritórios de advocacia traz questionamentos complexos sobre o real papel da 
tecnologia. Certamente, é natural que dúvidas apareçam sobre como a utilização de soluções tecnológicas 

pode beneficiar a figura do advogado, sem que o protagonismo humano saia prejudicado. 

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

#tenhacicatrizes

Renato Martinelli

Em busca do Equilíbrio Emocional

Renato Martinelli (*)

Por conta da pandemia e seus impactos na 
vida e no trabalho, aumentou o debate 

sobre os cuidados da saúde mental para os 
colaboradores entre 2020 e 2021. Cursos sobre 
Inteligência Emocional estão mais disponíveis, 
o assunto está sendo mais tratado nas esferas 
corporativas e teve até empresa que passou a 
ter diretoria de Saúde Mental. Será que isso é 
só uma onda, pelo momento em que vivemos, 
ou o tema veio para ficar?

Para entender sobre o assunto, vamos mer-
gulhar em dados. A inteligência emocional é a 
habilidade mais difícil de ser encontrada nos 
profissionais de mercado. Segundo pesquisa 
da Michael Page realizada no começo de 2021, 
mais da metade das empresas (57%) encon-
tram dificuldades em ter profissionais em seu 
negócio com essa soft skill, seguida de outras 
competências humanas desejadas pelo mercado, 
como comunicação assertiva (42%), resolução 
de conflitos (39%) e liderança (33%). Ainda 
segundo o estudo, 42% afirmam que inteligência 
emocional é a habilidade mais desejada pelas 
lideranças e organizações. Em terra de ansiosos e 
estressados, quem tem equilíbrio emocional é rei.

Em outra análise, é possível perceber que o 
tema afeta não só colaboradores, mas também 
líderes e empreendedores. A partir da pesquisa 
feita pela Universidade Federal de Minas Gerais 
e a empresa Troposlab, especializada em inova-
ção, também no 1º trimestre de 2021, 1 a cada 4 
empreendedores estão com muitas dificuldades 
para lidar com o cenário de mercado afetado 
pela pandemia e encontram muitos desafios em 

sua saúde mental. Em resumo, está “puxado” 
para muita gente e precisamos desenvolver o 
equilíbrio emocional para lidar com o presente 
e com o futuro.

Devemos compreender que somos seres huma-
nos racionais e emocionais. Então, a inteligência 
emocional não está relacionada apenas à emoção. 
O senso comum aborda emoção e sentimento 
de forma semelhante, mas para entendermos 
como devemos trabalhar nossa mente para 
alcançar o equilíbrio emocional, é fundamental 
compreender esses conceitos. 

Uma emoção é um conjunto de respostas 
químicas e neurais baseadas nas memórias 
emocionais e surgem quando o cérebro recebe 
um estímulo externo, ou seja, é uma resposta do 
nosso corpo ao que vivemos no mundo. Nosso 
corpo reage “instintivamente” a algo que está 
ocorrendo conosco.

O sentimento, por sua vez, é uma resposta 
à emoção e diz respeito a como nos sentimos 
diante dela. Sabe aquele frio na barriga? Aquela 
sensação de perda de forças? Quando as pernas 
ficam trêmulas? Ou quando você não consegue 
sentir fome? Então, esses são os sentimentos, 
isto é, a forma como percebemos e “sentimos” 
as emoções.

Emoções como raiva e tristeza em vários mo-
mentos podem ter afetado a sua saúde mental 
e a qualidade das suas decisões. E sentimentos 
como ansiedade e estresse se tornam obstácu-
los no caminho da condução das atividades no 
trabalho, na liderança do time, na tomada de 
decisões que acontece diariamente.

As emoções e os sentimentos são fatores 
que interferem constantemente em nossas 
vidas, no entanto, não podemos e não de-
vemos ficar reféns deles. A grande “sacada” 

da inteligência emocional é que devemos 
aprender a percebê-los, interpretá-los e lidar 
com esses fatores.

Dessa forma, é fundamental considerar de que 
há uma integração entre o sentir, o pensar, e o 
agir. A falta de equilíbrio emocional nos leva a 
reagir de forma imediata, por instinto, sem pen-
sar, por conta dos sentimentos que nos afetam 
de forma negativa. Portanto, um maior equilíbrio 
emocional demanda um pensar antes de agir. 
Por isso, compartilho algumas orientações que 
podem ajudar:

•	 evite tomar decisões de cabeça quente 
•	 analise fatos e dados para decidir, com 

base no cenário realista
•	 fique alerta sobre sua ansiedade e estresse, 

e busque maneiras saudáveis de aliviar a 
pressão e a autocobrança

•	 evite sofrer por antecedência, pense a 
respeito das ações que você pode fazer

•	 aumente sua atenção plena e concentre-se 
em momentos de decisões

•	 preste atenção na sua respiração
•	 desenvolva hábitos saudáveis - cuide do seu 

corpo com exercícios físicos e alimentação 
balanceada

•	 perceba como algumas situações são ga-
tilhos emocionais que te desequilibram e 
reflita sobre como agir nesses casos

Ter equilíbrio emocional é assumir as rédeas do 
nosso funcionamento mental, orientando nossa 
ação a partir de um pensamento, elaborado a par-
tir do sentimento gerado pela emoção. Colocar o 
equilíbrio emocional em prática não é uma ação 
fácil, mas é necessária – ainda mais em tempos 
de pandemia – e que pode ser desenvolvido por 
meio de atitudes diárias e persistentes.

Não podemos evitar as emoções, mas po-
demos sim cuidar da maneira como agimos, e 
de que forma cada ação pode potencializar os 
resultados do seu trabalho, da gestão do seu 
negócio ou da sua liderança, e desenvolver 
relacionamentos profissionais sólidos com 
pares, superiores e integrantes do seu time. 
Que o equilíbrio emocional esteja com você!

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos, Trainer 
de Comunicação, Propósito e Performance, e tem como 
foco ajudar pessoas a desenvolverem competências de 

comunicação para potencializar engajamento e resul-
tados com equipes e clientes.  Possui mais de 20 anos 
de carreira, agrega experiências e conhecimentos em 

empresas nos setores de Agronegócio, Automobilístico, 
Alimentos e Bebidas, Comércio, Construção, Farmacêuti-
co e Químico, Financeiro e Seguros, Papel e Celulose, TI 
e Telecom, Varejo. É especialista em temas relacionados 

à Comunicação, Liderança, Gestão de Equipes de Alto 
Desempenho e Gestão de Conflitos, Vendas, Negociação 

e Articulação de Soluções.

Uma gestão jurídica convencional, com poucas alterna-
tivas operacionais e entraves que dificultam o andamento 
dos processos, não só coloca o ritmo de produção em um 
estágio prejudicial, como impossibilita que o escritório 
se destaque pela excelência no atendimento ao cliente. 

Hoje, se o mercado está atento a iniciativas que caminhem 
rumo à inovação, os consumidores não estão fora dessa 
equação, cada vez mais atualizados quanto às novidades 
tecnológicas. Logo, não seria nenhum exagero afirmar a 
preponderância da tecnologia para a fidelização de novos 
clientes.

 
Por fim, volto a enfatizar o objetivo máximo de se contar 

com a automação de processos no âmbito interno dos es-
critórios. Não é sobre agregar valor ao status do negócio ou 
mostrar que sua empresa possui soluções inovadoras, mas 
de transformar a realidade dos profissionais com operações 
otimizadas, que simplifiquem a vida de todos os envolvidos 
no cotidiano corporativo. 

Respondendo à pergunta que intitula esse artigo, é 
por meio dessa linha de raciocínio que a tecnologia se 
mostra decisiva para transformar o setor jurídico e, 
principalmente, a vida dos profissionais que trabalham 
na área.

 
(*) - É fundador e CEO da Oystr (www.oystr.com.br).

É possível aliar a automatização com a atuação do ad-
vogado em prol de resultados mais assertivos, ágeis e que 
direcionem o componente humano para o que realmente 
importa. A RPA não teria conquistado um prestígio cres-
cente se não demonstrasse um diferencial palpável para 
os gestores e colaboradores. 

É de comum acordo que investir em inovação não é uma 
movimentação simples, requer conhecimento e confiança na 
empresa que realiza essa verdadeira ponte com o universo 
digital. Por isso, é dever dos líderes diagnosticar quais são 
as opções disponíveis no mercado que, de fato, poderão 
potencializar os resultados obtidos por meio da digitalização.

 
Inovação é capaz de aprimorar diversas frentes - O 

avanço tecnológico, de modo geral, tem reformulado a visão 
que possuímos sobre procedimentos rotineiros, dados, 
métodos de trabalho, entre outros elementos constantes 
no dia a dia de qualquer empresa. Sob a ótica do Direito, 
essas contribuições são igualmente relevantes, afinal, a 
rotina de um escritório de advocacia é tão caótica quanto 
outros exemplos utilizados com a mesma finalidade. 

No meio de tantas papeladas e planilhas, o advogado acaba 
desvirtuando suas ações primárias e dividindo seus esforços 
com tarefas de pouco teor estratégico, que não impactarão 
a relação com os clientes. Esse é um dos principais apelos 
para que a RPA seja colocada em pauta.

CoMo A tECnologIA Está 
tRAnsfoRMAndo o sEtoR juRídICo?

InoVAÇÃo
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Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Com o avanço da tec-
nologia de Inteligência 
Artificial (AI) e dos 
aplicativos, o voice 
commerce não só se 
tornou realidade, mas 
tem sido cada vez mais 
procurado como res-
posta para essa nova era 
de compras online. De 
acordo com a 20DASH, 
empresa focada em 
soluções digitais para 
empresas, a busca pelo 
recurso de voice com-
merce chega a triplicar, 
quando comparada ao 
ano de 2020. 

“A pandemia fez com 
que as compras online 
se tornassem uma das 
saídas para o consumi-
dor, o que consequente-
mente, refletiu no voice 
commerce. Além disso, 
essa tendência está 
cada vez mais forte em 
países do exterior, onde 
essa tecnologia não é 
utilizada apenas para 
compras mas também 
tende a ser uma ferra-
menta que ajuda pes-
soas com deficiências 
visuais a superar várias 
barreiras do cotidiano”, 
explica Denis Shirazi, 
CEO e Founder da 20 
Dash.

De acordo com dados 
da consultoria Ilumeo, o 
uso de dispositivos com 
assistentes e comandos 
de voz aumentou 47% 
no Brasil durante a pan-
demia. Já a pesquisa re-
alizada pela Capgemini, 
feita com mais de cinco 
mil pessoas nos EUA, 
Reino Unido, França e 
Alemanha, revela que 
51% das pessoas já usam 
assistentes de voz, 35% 
compraram produtos, 
34% encomendaram 
refeições e 28% já re-
servaram serviços de 
táxi ou uber através da 
ferramenta. 

A consolidação da 
utilização de comandos 
de voz se deu, principal-
mente, por já ser uma 
função pré-instalada 
pelo sistema Android 
nos smartphones, smart 
tvs e speakers, o que 
representa um total de 
mais de 150 milhões 
de brasileiros com essa 
ferramenta. Segundo 
o IBGE, mais de 6,5 
milhões de pessoas 
possuem alguma defici-
ência visual, no Brasil. O 
que pode parecer uma 
simples tarefa para a 
maioria da população, 
pode ser difícil para os 
deficientes visuais, uma 
vez que muitos deles 
não realizam compras 
pela internet, e é exata-
mente isso que o voice 
commerce criou: a pos-
sibilidade de incluir os 
deficientes visuais no 
mercado consumidor. 

Vale ressaltar que, atu-

almente, já há empresas 
especialistas focadas em 
melhorar a acessibili-
dade e a integração do 
mercado para pessoas 
com deficiência. Além 
da questão da inclusão, 
o formato também é um 
recurso poderoso para 
as empresas, sendo os 
bots de voz os desta-
ques da vez. Para as 
marcas atuais, os bots 
representam um dis-
positivo essencial que 
reduz o tempo de busca 
e dão a sensação de um 
atendimento imediato e 
personalizado ao cliente. 

Assim, o usuário pode 
encontrar o que deseja 
com rapidez, facilidade 
e obter suporte de for-
ma mais humanizada, 
levando em conta que 
será a voz de uma pes-
soa - podendo ser al-
guém famoso - falando 
com ele e não apenas 
um robô. 

Esse mecanismo é o 
responsável pelo cres-
cente interesse das 
empresas, pois facilita a 
jornada do consumidor, 
não demanda vários 
funcionários e ainda 
melhora a experiência 
do cliente, o que conse-
quentemente, aumenta 
o seu nível de satisfação. 

Sendo assim, total-
mente aplicável e ope-
racional, uma funciona-
lidade que ajuda ambos 
os lados e ensina ao 
consumidor a pratici-
dade de usar o voice 
commerce no seu dia 
a dia. “Muitos clientes 
têm nos procurado atrás 
de soluções para inserir 
sua marca nesse novo 
canal de vendas e assim 
ocupar seu espaço em 
uma nova categoria de 
e-commerce. Para isso, 
ter uma experiência de 
compra única e positiva 
é indispensável, o que 
as marcas têm perce-
bido como requisito 
primordial a cada dia 
que passa”, destaca o 
especialista. 

Contudo, Shirazi tam-
bém comenta que a 
tecnologia ainda está 
em fase muito embrio-
nária no Brasil e afirma 
que ajustes contínuos 
são fundamentais para 
um melhor aproveita-
mento: “ainda há uma 
longa trajetória para 
percorremos, estamos 
em fase inicial em re-
lação às assistentes 
virtuais. Seja para o 
mercado interno ou seja 
para a sua expansão no 
exterior, adaptações 
são necessárias para 
que funcionem inde-
pendente de comandos 
de usos e tarefas espe-
cíficas”. - Fonte e mais 
informações: (https://
20dash.com/pt/).

Cresce a demanda por profissionais de TI com preparo técnico, 
para ocupar as vagas que surgem no mercado.

Daniela Lopes (*)

Perspectivas de al-
tos salários, mercado 
aquecido, empresas 

contratando e diversas pos-
sibilidades de bons empre-
gos. O setor de Tecnologia 
da Informação, ou sim-
plesmente TI, apresenta 
muitas oportunidades para 
profissionais qualificados, 
e não demonstra sinais de 
estagnação. Diferente da 
maioria dos segmentos da 
nossa economia, a TI vem 
chamando a atenção nos 
últimos anos pelo seu cresci-
mento e a geração acelerada 
de vagas de empregos. 

De acordo com um rela-
tório da Associação para 
Promoção da Excelência do 
Software Brasileiro, Softex, 
entre 2007 e 2017 o fatura-
mento do setor cresceu 74% 
e os postos de trabalho cerca 
de 72%. Por conta disso, 
cresce a demanda por pro-
fissionais de TI devidamente 
qualificados e com preparo 
técnico, para ocupar as va-
gas que surgem em todos 
os setores do mercado e da 
indústria. Tanto é verdade, 
que de acordo a Brasscom – 
o Brasil deve chegar a 2024 
com cerca de 420 mil vagas 
de emprego em TI.

O segmento de TI possui 
muitas oportunidades, mas 
esbarra na falta de profis-
sionais capacitados e com 
conhecimento técnico, para 
ocupar as vagas de emprego. 
E para ajudar quem quer in-
gressar nesse segmento, seja 
como seu primeiro emprego 
ou para se realocar no mer-

Dicas para ter sucesso 
no mercado de trabalho de TI

O segmento de TI possui muitas oportunidades, mas esbarra na falta de profissionais capacitados e 
com conhecimento técnico, para ocupar as vagas de emprego

lhar, ou qual caminho 
a seguir dentro desse 
universo, que pode ser 
consultoria, desenvol-
vimento, ou mesmo 
como criador de uma 
startup. Essa dica é 
muito importante, pois 
ajuda a definir a carrei-
ra com a qual você mais 
se identifica.

 5) Aprenda inglês - Seja 
em cursos de línguas 
estrangeiras ou mes-
mo cursos técnicos 
de programação, que 
ensinem o básico para 
você poder conhecer 
os termos específicos, 
e amplamente utiliza-
dos da programação. 
Saber inglês é um di-
ferencial fundamental 
para quem quer se 
destacar nesse merca-
do de trabalho, sendo 
um quesito que pode 
fazer toda a diferença 
em uma entrevista de 
emprego.

 6) Foco no objetivo - 
Por fim, o mais impor-
tante é nunca desistir 
de seus sonhos, por 
mais distantes que 
eles possam estar. De-
dicação, perseverança 
e resiliência são atri-
butos fundamentais 
para quem quer obter 
sucesso, e no setor 
de TI não é diferente. 
Estude e coloque em 
prática todo o conheci-
mento obtido, sempre 
que possível.

(*) - É CEO e Fundadora da Blue 
EdTech (www.blueedtech.com.br).
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cado de trabalho, aqui estão 
algumas dicas para facilitar 
sua decisão de se tornar um 
profissional de TI: 
 1) Procure aquilo que 

você tem afinidade 
em TI - A primeira 
coisa que deve fazer 
é procurar conhecer o 
que te atrai nesse setor. 
Minha sugestão é: con-
verse com quem tra-
balha com TI, procure 
saber como é a rotina 
desses profissionais, e 
faça uma lista de prós 
e contras. Isso pode te 
ajudar a definir aquilo 
com o que você real-
mente se identifica;

 2) Entenda de pro-
gramação - Busque 
bons cursos técnicos, 
capazes de dar a base 
para aprender e a 
desenvolver suas ha-
bilidades técnicas. Mas 
lembre-se, além dessas 
habilidades técnicas, 
um bom profissional de 
TI também precisa ser 

criativo, comunicativo 
e objetivo.

 3) Construa seu ne-
twork - Saber pro-
gramar e ter afinidade 
com a profissão não 
bastam se ninguém 
enxergar suas con-
quistas, ou souber 
qual é a sua experi-
ência, e suas especia-
lizações. Exponha seu 
portfólio nas redes so-
ciais, como Linkedin, 
ou em plataformas 
voltadas ao públi-
co desenvolvedor, 
como o Github, por 
exemplo. Conheça as 
empresas que você 
quer trabalhar e os 
principais profissio-
nais do setor. Assim, 
você pode construir 
sua imagem perante 
o mercado.

 4) Conheça a si mesmo 
- É importante identi-
ficar em qual área ou 
segmento específico 
da TI você quer traba-

Alexandre Simões (*) 

É sabido que a pandemia do novo Corona-
vírus causou um estrago em pequenos, mé-
dios e grandes negócios por todo o mundo. 

Alguns empreendedores se viram em 
uma situação difícil por conta de todas as 
restrições, e foi neste momento que muitos 
fecharam as portas para nunca mais abrir. 
Por outro lado, vimos que a experiência 
de quem se adiantou e acompanhou a 
tendência mundial de ocupar o mercado 
da internet foi extremamente positiva em 
meio ao caos da pandemia. 

Algumas empresas que já vinham inves-
tindo em negócios digitais aumentaram 
muito o faturamento durante a crise. Ao 
longo do período mais crítico de isola-
mento social, também cresceu o número 
de pessoas em busca de aprender novas 
técnicas e das que tentavam correr atrás 
do prejuízo, correndo para a internet. 

Dessa vez, estamos diante de um novo de-
safio: a doença pode chegar a mais uma onda 

e avançar de forma acelerada novamente, 
resultando em novas medidas restritivas 
por parte dos governos locais. Para quem 
ainda não apostou na internet, ainda está em 
tempo. Criar uma estratégia de marketing 
digital, seu e-commerce ou começar a se 
posicionar na web são fundamentais. 

Existem muitas ferramentas para auxi-
liar os negócios, muitas delas são gratuitas 
e indispensáveis para quem está come-
çando. Ao longo do último ano, os acessos 
à internet bateram recorde no Brasil. A 
internet se tornou o meio mais forte de 
comunicação e de trabalho. O panorama 
de crescimento de acesso veio junto com 
o crescimento de uso das redes sociais; 
quase todo mundo que acessa internet no 
Brasil está presente nas redes. 

Diferentemente do que ocorre nos Es-
tados Unidos e na Europa, mais de 50% 
da população brasileira utiliza as redes 
sociais, dado que as reforça como lugares 
privilegiados para fazer campanhas de 
marketing. Nesse sentido, alguns pontos 

são primordiais no processo de inserção 
digital do seu negócio. Tanto para quem 
vende produtos quanto para quem ofe-
rece serviços, a grande estratégia é a 
diversificação. 

Para estar bem posicionado, é preciso 
estar em todos os lugares possíveis. Apos-
tar em uma única forma de divulgação é 
extremamente arriscado. O seu negócio 
precisa estar no Google Meu Negócio, 
Instagram, Facebook, YouTube, Linkedin, 
Twitter e em todos os lugares virtuais pos-
síveis. Logicamente, é importante avaliar 
qual desses lugares é o melhor para se 
concentrar e também se tem condições de 
manter todos os canais bem alimentados. 

Muitas pessoas não têm condições de 
injetar dinheiro em divulgação, mas não 
é preciso investir uma fortuna para se 
posicionar bem na internet. O necessário 
é uma boa estratégia. 

(*) - É estrategista em Marketing Digital 
(www.alexandresimoes.com).

Negócios e pandemia

Triplica a procura de 
empresas por soluções 

de Voice Commerce

O uso de dispositivos com assistentes e comandos de voz 
aumentou 47% no Brasil durante a pandemia.

revistaempreende.com/reprodução
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 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: ROBERTO CARLOS TAVARES, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Arapeí, SP, data-nascimento: 29/09/1980, residente e domiciliado em 
Itatiaia, RJ, filho de Augusto Tavares e de Tereza Fonseca Diniz Tavares. A pretendente: 
ZuLEIDE PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, naturali-
dade: Janaúba, MG, data-nascimento: 05/01/1979, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Nildo Raimundo dos Santos e de Valdivina Pereira dos Santos.

O pretendente: uBIRATã CORCInO DE SOuZA, profissão: ajudante de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1967, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Corcino de Souza e de Maria Clara 
de Souza. A pretendente: JOAnA MARIA ALMEIDA DE ASSIS, profissão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: Pão de Açúcar, AL, data-nascimento: 04/03/1961, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flávio Pereira Almeida e de Luzinete dos Santos.

O pretendente: EDuARDO JOSé AnDRADE DOS SAnTOS, profissão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 11/09/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abílio José dos Santos e de Maria do Carmo Andrade 
Damaceno. A pretendente: nEILA SILVA nASCIMEnTO, profissão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 22/06/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Nascimento Filho e de Maria Neuza da Silva.

O pretendente: IVAn RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Major Isidoro, AL, data-nascimento: 15/11/1972, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damiana Rodrigues dos Santos. A 
pretendente: QuITERIA MALTA SILVA, profissão: cuidadora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Cacimbinhas, AL, data-nascimento: 09/12/1973, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudelina Malta da Silva.

O pretendente: DAnIEL MELO SAPuCAIA, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Aliosvaldo Bento Sapucaia e de Rouse Cristina Costa Melo. 
A pretendente: MARIA IRISMAR DuARTE, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Bodocó, PE, data-nascimento: 19/04/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Espedito Oliveira Duarte e de Maria de Lourdes Duarte.

O pretendente: BRAhIAn SAnTAnA DOS REIS, profissão: analista da qualidade, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cesar Antonio dos Reis e de Natalia dos 
Reis Santana. A pretendente: JuLIAnA RIOS DA CRuZ, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/2000, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Maurilio da Cruz e de Angela Paula Rios.

O pretendente: JEFERSOn DOS SAnTOS DE LIMA, profissão: instrutor de trânsito, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Pereira de Lima 
e de Maria Iolanda dos Santos de Lima. A pretendente: LuAnA ALMADA DA SILVA, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 10/03/1984, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José 
Vicente da Silva e de Vera Lucia de Almada.

O pretendente: WALCISLEI JOSé ALVES, profissão: confeiteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldemar José Alves e de Salvina da Silva Alves. 
A pretendente: CInTIA MOnTORO RIBEIRO, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1986, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Virgilio Ribeiro e de Josefa 
Gonçalves Montoro Ribeiro.

O pretendente: CARLOS MARQuES VIEIRA, profissão: escrevente, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Vieira Filho e de Nair Marques Vieira. A 
pretendente: JAnuARIA FERREIRA DE SOuSA, profissão: do lar, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Ipaumirim, CE, data-nascimento: 19/09/1972, residente e domiciliada 
em Guarulhos, SP, filha de José Duarte de Sousa e de Josefa Ferreira de Sousa.

O pretendente: LuCAS DE ABREu SILVA, profissão: monitor de alunos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1994, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Antonio da Silva e de Maria Caetana 
de Abreu. A pretendente: MILEnE DE OLIVEIRA MEnDES, profissão: atendente de 
loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1995, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Domingos Aparecido Mendes e de 
Josilene de Oliveira.

O pretendente: MAyCOn LuIZ COuTO, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Izaias Luiz de Couto e de Regina Lucia Antonio de Couto. 
A pretendente: REnATA GOBBI VOInIChS, profissão: monitor de sistema interno, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1982, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Voinichs e de Sandra Gobbi Voinichs.

O pretendente: GIVALDO ALMEIDA SILVA, profissão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Itapé, BA, data-nascimento: 15/10/1962, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnelo Antonio Silva e de Elza Moreira de Almeida. A 
pretendente: LuCILênE DA COnCEIçãO FERREIRA, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 26/08/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Olavo Ferreira Neto e de Maria Josefa 
da Conceição Ferreira.

O pretendente: ROBERTO CARLOS DO nASCIMEnTO JunIOR, profissão: controle de 
qualidade, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Carlos do Nasci-
mento e de Adriana Ammirabile do Nascimento. A pretendente: STEFAny MunhOZ 
DE CASTRO, profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 23/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Dimas Ribeiro de Castro Junior e de Ana Lucia Munhoz de Castro.

O pretendente: DAVID DE SOuZA RAMALhO DA COSTA, profissão: bombeiro civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1992, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de João Ramalho da Costa e de Janeide de Souza 
Ramalho da Costa. A pretendente: BEATRIZ hELEnA DE DEuS SOuZA, profissão: 
analista fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Henrique 
de Souza e de Paula Mercedes de Deus.

O pretendente: nILSOn DE ALMEIDA, profissão: instrutor de laboratório, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Salvador Freires de Almeida e de Maria Conceiçao 
dos Santos. A pretendente: LIAn GOMES MARQuES, profissão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Luis Marques e de Janete Gomes de Jesus.

O pretendente: REBERTOn hEnRIQuE DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1995, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Reginaldo Francisco da Silva e de Valeria 
Barbosa da Silva. A pretendente: JESSy DA SILVA ALEnCAR, profissão: operador 
de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Aguinaldo Alencar e 
de Maria Pastora Ancelmo da Silva Alencar.

O pretendente: JOhnny ABEDE-nEGO COSTA SILVA, profissão: vigia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 25/07/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Haroldo Abede-Nego Costa 
Silva e de Solange Almeida da Silva. A pretendente: GABRIELLy MARCOnDES DA 
SILVA, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/10/2001, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Pedro 
Marcondes da Silva e de Gabriela Ribeiro da Silva.

O pretendente: EVAnDRO SAnChES BOMFIM, profissão: promotor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1989, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Sebastião Guimarães Bomfim e de Vilma Sanches Bomfim. A 
pretendente: TAMIRES TEIxEIRA DA SILVA, profissão: professora, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Enes Luiz da Silva e de Teresinha Teixeira da Silva.

O pretendente: JônATAS SAnTOS BARRETO, profissão: auxiliar de gravação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Porto Seguro, BA, data-nascimento: 29/03/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Janilton Figueiredo Barreto e de Cleide 
Maria dos Santos Barreto. A pretendente: SARA ChAVES SAnTOS, profissão: teleaten-
dente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco dos 
Santos e de Marta Chaves Santos.

O pretendente: GABRIEL DA CRuZ SAnTOS, profissão: lider de decoração, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Penedo, AL, data-nascimento: 31/01/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genival dos Santos e de Deilza da Cruz Santos. A pre-
tendente: ARInEIA DA CRuZ DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Camaçari, BA, data-nascimento: 02/06/1984, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Aristides Ferreira da Silva e de Terezinha Anatalia da Cruz.

O pretendente: OLÍVIO PEREIRA LEAL JÚnIOR, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Olívio Pereira Leal e de Gisela Apa-
recida Sinquevi de Castro Leal. A pretendente: RAyRISSA CAVALCAnTE PInhEIRO, 
profissão: escriturária, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
18/05/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Jose Raimundo Pinheiro 
e de Mauricene Cavalcante Pereira.

O pretendente: ALDO VEnTuRA DA SILVA, profissão: perito criminal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 23/12/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agamenon Ventura da Silva e de 
Luzanira Maria Ventura da Silva. A pretendente: KARInA JuSTInO DE MEDEIROS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/08/1995, residente e domiciliada em Santo André, SP, filha de Inacio Justino de Me-
deiros e de Elza Quirino de Medeiros.

O pretendente: KAIQuE FREIRE DA SILVA COELhO ROChA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/2001, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio da Silva Coelho Rocha e de 
Luciana Freire Pessoa. A pretendente: JuLIAnA VITÓRIA DA SILVA FERnAnDES, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/04/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leonardo Alves 
Fernandes e de Jaqueline Firmino da Silva.

O pretendente: hELEnO EVARISTO SIMIãO, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 10/01/1956, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria dos Anjos da Conceição. A 
pretendente: DARCÍ GOnçALVES DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Traipu, AL, data-nascimento: 06/11/1968, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gonçalves da Silva e de Francisca 
Apolinária da Silva.

O pretendente: JOSé GEORGE ALVES ORDOnhO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Afogados da Ingazeira, PE, data-nascimento: 08/10/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genário Leite Ordonho e de Lucicleide 
Alves Martins Ordonho. A pretendente: JACIMARA DOS SAnTOS, profissão: vendedo-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 28/11/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Vianei dos Santos e 
de Maria do Socorro dos Santos.

O pretendente: ALEx FERREIRA ARAuJO, profissão: encarregado de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Chorrochó, BA, data-nascimento: 16/10/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cristiniano Dantas Araujo e de Maria 
José Ferreira Araujo. A pretendente: TAMIRES ROSA PInA, profissão: supervisora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Paramirim, BA, data-nascimento: 
02/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Almeida 
Pina e de Denaeida Rosa Pina.

O pretendente: DAMIãO JOãO DA SILVA JÚnIOR, profissão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião João da Silva e de Maria da Conceição Alves 
de Melo Silva. A pretendente: MARTA GLEICE DOS SAnTOS TEnÓRIO, profissão: 
operador de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/02/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gledson Dantas 
Tenório e de Maria dos Prazeres dos Santos Tenório.

O pretendente: VALDIR FERREIRA nunES, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Novo Lino, AL, data-nascimento: 07/08/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Arestides Ferreira Nunes e de Severina Maria da Concei-
ção. A pretendente: JAQuELInE SOuZA DA SILVA, profissão: assistente administrativa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Gilvan Nascimento da Silva e 
de Adriana de Souza Romão da Silva.

O pretendente: LuIS hEnRIQuE DE AnDRADE, profissão: técnico em enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto de Andrade e de Cleonice Maria de Oliveira. 
A pretendente: JOSEÍLDE SAnTOS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1988, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Araujo da Silva Filho e de Maria Pompea dos Santos.

O pretendente: PAuLO hEnRIQuE BARBOSA CALASAnS, profissão: monta-
dor, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
25/10/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Leilson de 
Carvalho Calasans e de Elisabete Pedro Barbosa. A pretendente: KAREn APARECI-
DA MIRAnDA BATISTA, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha 
de Ademir Batista e de Alaide Miranda.

O pretendente: FELIPE CAVALCAnTE E SILVA, profissão: auxiliar de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wellington Fabiano de Souza e Silva 
e de Gisele Cavalcante e Silva. A pretendente: SARA ARAuJO SAnTOS, profissão: 
técnica em imobilização ortopé, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/11/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José dos Reis Santos e de Emilia Aparecida de Jesus Araujo.

O pretendente: JOSuE RIBEIRO FERREIRA, profissão: auxiliar de extrusão, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josuel Ferreira e de Guiomar Ribeiro Ferreira. 
A pretendente: REGIAnE DE SOuZA FERnAnDES, profissão: costureira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 01/02/1984, residente e domiciliada em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Nicanor José Fernandes e de Zilda de Souza Fernandes.

O pretendente: KELVIn AuGuSTO CERQuEIRA, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itapema, SC, data-nascimento: 20/10/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Augusto Cerqueira e de Maria das Dores 
dos Santos Cerqueira. A pretendente: TAyná FELIx DA ROChA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Alves da Rocha e de Eliane 
Felix de Araujo da Rocha.

O pretendente: MATEuS DA SILVA nETO, profissão: marceneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1999, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Afonso Neto e de Patricia Geralcina da Silva. 
A pretendente: GISLAInE CARDOSO SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Alves Santos e de Rosimeire Cardoso de Oliveira.

O pretendente: JOSé JuSTInO DE JESuS MORAIS, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 12/12/1955, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Emidio Venancio de Morais e de Maria Laurença de Jesus 
Morais. A pretendente: InAJá ISIDIO DE SOuZA SOARES, profissão: pensionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Olinda, PE, data-nascimento: 03/11/1962, residente e domici-
liada nesta Capital, SP, filha de José Isidio de Souza e de Lindomar Rodrigues de Souza.

O pretendente: ERInALDO SAnTOS, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, naturalida-
de: Água Branca, PB, data-nascimento: 20/06/1985, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ananias Lucindo dos Santos e de Judite da Conceição Santos. A 
pretendente: MARIA hELEnA DOS SAnTOS, profissão: agricultora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 01/12/1995, residente e domiciliada em 
São Bento do Una, PE, filha de Joel Arlindo dos Santos e de Maria José 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

Em tempos de incerteza 
nas empresas, o feedback 
se tornou, mais do que 
nunca, uma peça-chave 
para ganhos em engaja-
mento, queda de turno-
ver, diminuição de custos, 
aumento da produtividade 
e, consequentemente, no 
crescimento organizacio-
nal. Segundo a plataforma 
Hubspot, uma média de 
43% dos colaboradores 
com maior grau de en-
gajamento dá e recebe 
feedback ao menos uma 
vez na semana. 

Nesse contexto, 78% afir-
mam que o reconhecimento 
por meio deste método os 
deixa mais motivados a 
realizarem as tarefas do co-
tidiano, enquanto 69% “tra-
balhariam com verdadeiro 
empenho se seus esforços 
fossem reconhecidos pelos 
gestores”. Em termos prá-
ticos, o feedback é o ato de 
avaliar o desempenho dos 
colaboradores de forma 
coletiva e individual, via 
escrita ou verbal. 

Mas, pode ocorrer em 
duas situações diferentes: 
o feedback positivo aconte-
ce quando a pessoa alcança 
a performance esperada 
com a função de reconhe-
cê-la, a fim de validar suas 
escolhas corporativas. Já 
o negativo, entra em ação 
nos momentos em que a 
equipe está com pontos de 
atuação que carecem de 
melhorias. Assim, ambas 
devem ser experiências 
construtivas. 

“Para que as engre-
nagens da companhia 
funcionem com fluidez, 
é imprescindível investir 
em exercícios de comu-
nicação como o feedback, 
porque, ao decidir comu-
nicar de maneira clara os 
objetivos a serem atingi-
dos e o papel de cada um 
nesta missão, facilita-se o 
caminho percorrido pelo 
time. Contudo, construir 
uma cultura sustentável 

de colaboração organiza-
cional também significa 
entender o que os colabo-
radores esperam do local 
de trabalho. 

Ou seja, é uma atividade 
democrática e que deve 
contemplar todos os agen-
tes de uma organização”, 
explica a Dra. Cristiane Ro-
mano, mestre e doutora em 
Ciências e Expressividade 
pela USP e pós-graduada 
em Gestão e Estratégia de 
Marketing pela PUC-Minas. 
Quando se trata do feedback 
ideal, o primeiro passo é 
balancear os aspectos posi-
tivos e negativos da perfor-
mance do colaborador, a fim 
de refletir cuidadosamente 
sobre os tópicos a serem 
abordados. 

A conversa deve ocorrer 
em um lugar neutro, sem 
possibilidade de interrup-
ções. Inclusive, durante a 
fala de uma das partes, é 
aconselhável que a outra 
apenas anote as observa-
ções para pronunciar-se 
somente depois. Quanto 
ao início da atividade, uma 
boa ideia é destacar as qua-
lidades do ouvinte em vez 
de partir para as cobranças 
imediatamente. Outro fator 
a ser levado em conta é o 
tom das palavras, a fim de 
evitar o uso de expressões 
fortes e que gerem cons-
trangimento. 

Lembrando que a estra-
tégia do feedback tem que 
ser construtiva para que 
os objetivos citados sejam 
atingidos. “No momento 
atual, o feedback cumpre o 
papel de oferecer suporte à 
performance, assegurando 
que as melhorias no desem-
penho da equipe migrem 
da teoria para a prática de 
forma assertiva. Portanto, o 
RH deve demonstrar o valor 
das mudanças aos funcio-
nários com um acompa-
nhamento pós-avaliação”, 
finaliza Cristiane. - Fonte e 
outras informações: (www.
cristianeromano.com.br).

A estratégia do feedback tem que ser construtiva para que os 
objetivos citados sejam atingidos.

O feedback como 
estratégia de 

engajamento e motivação
mundocarreira.com/reprodução

O pretendente: EDGARD DE CARVALhO, nascido em Mauá, SP, no dia (08/04/1967), profissão 
porteiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de 
Temistodes José de Carvalho e de Maria das Graças Carvalho. A pretendente: MARIA hELEnA 
MARTInS xAVIER, nascida em Águas Formosas, MG (Registrada em Machacalis, MG), no dia 
(17/04/1968), profissão zeladora, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Gerson Martins Xavier e de Alvina Ferreira dos Santos.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

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