
www.netjen.com.br

Ano XIX – Nº 4.387

Sexta-feira, 
18 de junho de 2021

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Presidente ou 
treinador

Por Heródoto Barbeiro

Política

   
Leia na página 2

Novo estudo divulgado pela Accenture indica que enquanto 88% 
das empresas finalmente enxergam com clareza os desafios a serem 
enfrentados hoje, apenas 6% conhecem suas habilidades a fundo para 
prever e responder às disrupções futuras. O estudo Business Futures 
2021 objetiva ajudar os líderes a entenderem a nova realidade, ao 
identificar os sinais de mudança que estão remodelando as organi-
zações hoje, que serão extremamente importantes para que possam 
compreender e conduzir o sucesso atual e futuro.  

Identificando sinais que ajudam as empresas na era 
da transformação comprimida 

Estudo da Kaspersky em parceria com a empresa Corpa revela que 
70% dos brasileiros sofreram efeitos da infodemia no ambiente de 
trabalho. O relatório "Infodemia e os impactos na vida digital" já havia 
mostrado que 7 em 10 pessoas no Brasil se sentiram com sobrecarga 
mental devido ao excesso de informações durante a pandemia. Info-
demia é a rápida e ampla disseminação de notícias reais e falsas que 
dificulta a compreensão das pessoas sobre um assunto.  

70% dos brasileiros sofrem efeitos da infodemia 
no trabalho

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abra-
sel), o país perdeu três em cada dez negócios voltados à alimen-
tação fora do lar ao longo de 2020, principalmente restaurantes 
que sucumbiram diante das medidas restritivas necessárias para 
conter o avanço do Coronavírus. Mas houve quem sobreviveu e até 
cresceu, apoiado, principalmente, no delivery - canal de vendas que 
se tornou fundamental na pandemia. É o caso da Burger X, primeira 
hamburgueria virtual e artesanal low cost no Brasil, fundada por 
três amigos, em 2019.  

Restaurantes: tecnologia ajuda restaurantes a 
driblar a crise e crescer

Foto de Anna Nekrashevich no Pexels

Negócios em Pauta

Iniciativa privada administra Caminhos  
do Mar

O Núcleo Caminhos do Mar, no Parque Estadual Serra do Mar, passa 
a ser administrado pela Parquetur. A empresa será a responsável pelas 
ações de fomento ao ecoturismo, manutenção da área de uso público, 
assim como pelo restauro dos nove monumentos históricos tombados. 
Em março o Governo de São Paulo autorizou a assinatura do contrato 
de concessão do espaço com proposta de R$ 4 milhões, o que repre-
sentou um ágio de 216% na licitação. O horário de funcionamento para 
realizar o percurso das trilhas do Caminhos do Mar e da Calçada do 
Lorena é de quarta-feira à domingo, das 9h às 17h, inclusive feriados. 
A área possui 274 hectares de Mata Atlântica no trecho de serra que 
compreende a Estrada Velha de Santos desativada desde 1985. Mais 
informações: (www.caminhosdomar.com.br).    Leia a coluna 
completa na página 3
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IoT Hardware e Conectividade em  
Equipamentos Legados é tema de webinar

@Em muitas indústrias de diferentes áreas de atuação ainda 
existe a falsa crença de que há necessidade de fazer investi-

mentos vultosos para modernizar as máquinas mais antigas e ainda 
em uso no chão de fábrica, no sentido de torná-las mais eficientes e 
adequadas às novas exigências do mercado. É algo bastante comum 
não apenas no Brasil como também na Europa e na América do Norte, 
onde várias indústrias ainda contam com grande quantidade de equi-
pamentos antigos, também chamados de legados. Isso pode parecer 
um obstáculo para essas empresas iniciarem ou darem continuidade 
aos seus processos de transformação digital, quando em verdade 
trata-se apenas da ausência de protocolos de comunicação atuais em 
suas plantas fabris. Para analisar esse tema em maior profundidade, 
a Industrial IoT Solutions realizará no dia 23 de junho, às 16h00, o 
webinar IoT Hardware e Conectividade em Equipamentos Legados. 
A participação é gratuita, mas os interessados devem se inscrever 
pelo link: http://bit.ly/IIoTLegacyMachines.    Leia a coluna 
completa na página 2

AI/Industrial IoT Solutions

COMO uTILIzAR DADOs DE MERCADO PARA 
CONQuIsTAR NOvOs CLIENTEs     Leia na página 6

ANáLIsE

É evidente que a pandemia 
do Coronavírus alavancou de 
forma significativa as vendas no 
e-commerce. 

um levantamento realizado pelo índice 
MCC-ENET, desenvolvido pelo Comitê de 

Métricas da Câmara Brasileira da Economia Di-
gital, em parceria com o Neotrust, apurou que o 
e-commerce brasileiro cresceu 73,88% em 2020. 

E a tendência deve permanecer em 2021 
ainda que em um ritmo menor, alcançando 
crescimento de cerca de 26%, de acordo com a 
previsão da Ebit|Nielsen. Vale lembrar que essa 
expansão não acontece apenas para o comércio 
realizado entre empresas e consumidores finais, 
o chamado B2C. As organizações que vendem 
para outras (B2B), como os atacadistas distribui-
dores, também estão investindo no e-commerce. 

Acontece que este modelo tem encontrado 
certa resistência, uma vez que seu principal 
canal de vendas, o vendedor externo ou repre-
sentante comercial, enxerga a digitalização como 
uma ameaça. Entretanto, a tendência é que as 
empresas busquem estratégias sólidas para os 
negócios, aliando o trabalho do vendedor com 
o canal de vendas online. 

O investimento em aplicativos móveis que pro-
porcionem ao vendedor utilizar o e-commerce 
como uma ferramenta de trabalho está no topo 
dessa estratégia de negócio e abaixo podemos 
conferir quatro razões para adotar esse recurso. 

1. Atendimento humanizado e expe-
riência do cliente - o cliente que acessa 
o e-commerce pode ter questionamentos 
específicos que, muitas vezes, não podem ser 
respondidos por robôs ou pelo FAQ, aí é que 
entra a intervenção humana. 

O vendedor, por meio do aplicativo que 
se conecta ao e-commerce, recebe uma 
notificação e passa a atender ao cliente de 
forma consultiva, entendendo a sua ne-
cessidade e promovendo um serviço mais 
personalizado e único. Esse é um exemplo 
de atendimento humanizado, que converge 

Omnichannel: como vender 
mais no e-commerce B2B? 
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com a experiência do usuário para que ela 
seja a mais simples e intuitiva possível. 

2. Novo canal de vendas - um aplicativo 
integrado ao e-commerce proporciona ao ven-
dedor a continuidade das estratégias comerciais 
praticadas de forma presencial. Sendo assim, o 
poder de negociação, como descontos aplicados 
de acordo com o mix e volume de produtos, é 
mantido no universo digital. 

3. Fidelização do cliente - com o aplica-
tivo de vendas integrado ao e-commerce, o 
vendedor tem a possibilidade de acompanhar o 
hábito de compras do cliente e, de posse dessas 
informações, tomar decisões para potencializar 
as vendas. Identificar porque o cliente anda 
abandonando o carrinho ou deixou de comprar 
nos últimos meses, por exemplo, são dados 
estratégicos que revelam padrões de compor-
tamentos ocultos. 

Talvez esse cliente precise de um desconto 
maior ou mais prazo para pagamento, e o ven-
dedor, mesmo a distância, é um canal direto que 
pode entender e antecipar essas necessidades, 
fortalecendo, mais uma vez, as estratégias de 
fidelização. 

4. Expansão territorial - um vendedor 
do atacado distribuidor, por exemplo, tem em 
média cem clientes em sua carteira, por isso é 
humanamente impossível visitar todos os esta-
belecimentos mensalmente. A presença online 

do vendedor permite, no entanto, independente 
da hora, do dia e do alcance geográfico, atender 
o cliente a qualquer momento. 

Um ponto interessante desse recurso é a 
redução com custos de deslocamentos, ou seja, 
a empresa consegue adicionar mais alcance 
geográfico e faturamento, mas sem aumentar 
o custo operacional. 

Como vimos, o modelo B2B de negócios tem 
na figura do vendedor externo ou representante 
comercial o seu principal aliado nas vendas. O 
e-commerce, por sua vez, é outro canal que tende 
a aumentar o faturamento dessas empresas. 

Juntos, vendedores e e-commerces, en-
contram nos aplicativos digitais um meio de 
integração que agrega estratégias de vendas 
e favorece a todo o ecossistema, fortalecendo, 
também, a prática do omnichannel, em que há 
atendimento e continuidade nas conversas, 
independente do canal escolhido. 

É hora de mudanças, as vendas não preci-
sam mais acontecer apenas no universo físico. 
Vamos unir as expertises e experiências da 
tecnologia ao relacionamento humano para 
vender mais! 

(Rafael Martins é CEO do Grupo Máxima, líder 
em soluções de força de vendas,e-commerce, 

trade marketing e logística para a cadeia de 
abastecimento - www.maximatech.com.br).

Certificado para vacinados
O primeiro-ministro da Itália, Mario 

Draghi, assinou ontem (17) o decreto 
que regulamenta os certificados para 
pessoas vacinadas contra a Covid-19, 
recém-curadas da doença ou que apre-
sentem teste negativo; ou que tenham 
tomado a primeira dose há pelo menos 
15 dias. Esse documento poderá ser 
exigida para participação em eventos 
públicos na Itália, para viagens internas 
entre regiões de alto risco e para acesso 
a asilos (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-utilizar-dados-de-mercado-para-conquistar-novos-clientes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-18-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-18-06-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/presidente-ou-treinador/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/restaurantes-tecnologia-ajuda-restaurantes-a-driblar-a-crise-e-crescer/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/70-dos-brasileiros-sofrem-efeitos-da-infodemia-no-trabalho/
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Coluna do Heródoto

Há uma tradição no 
Brasil de que bater o 
penalti em um jogo 
de futebol decisivo é 
tão importante que 
deveria ser feito pelo 
presidente do clube. 

E que na Bahia há tanto 
santo ajudando os 
times que o campe-

onato acaba empatado. São 
afirmações consolidadas ao 
longo do tempo em cam-
peonatos e na criatividade 
dos poetas dos microfones 
esportivos. Contudo não se 
aceita que o presidente da 
república interfira no time 
mais importante e icônico 
do país : a seleção brasileira 
de futebol. 

A mesma que no passado 
era chamada de seleção 
canarinho pelo seu belo 
uniforme amarelo. Mais uma 
licença poética. Escalar a 
seleção, escolher o treina-
dor é quase uma decisão 
estratégia e geopolítica da 
nação. Mexe com os brios da 
república Não pode sofrer 
interferência política seja 
lá de quem for.

No Brasil existem alguns 
milhões de “técnicos“, “trei-
nadores“ ou “professores” 
suficientes para o trabalho 
de escalar a seleção. Não há 
a necessidade de mais um, 
ainda que seja o detentor 
do poder executivo. 

Os boleiros sabem de cor 
a escalação do time, brigam 
quando os craques do seu 
clube não são escalados, 
apontam quem é o melhor 
técnico e palpitam até onde 
deve ser a concentração dos 
ídolos do esporte bretão. 
Ops, outra licença poética. 
Torcedores sabem de cor o 
nome de todos, a posição 
que jogam e alguma coisa 
sobre a vida pessoal de 
cada um. 

A seleção é motivo de bate 
boca de todo o tipo nos bares 
e no transporte público. As 
rivalidades se regionalizam 

e paulistas, cariocas, gaú-
chos e pernambucanos se 
destacam na defesa dos seus 
craques. 

Sabem o nome dos jogado-
res mas não dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal, 
que raramente é alvo de 
notícias na mídia, mesmo 
por que o clima político 
vivido no Brasil não abre 
espaço para manifestações 
e divergências. 

Talvez no futuro isso 
mude. 

Vestir a camisa da seleção 
é uma honra para poucos. 
Um gesto de nacionalismo, 
exaltação da pátria e por aí 
vai. Tudo devidamente tur-
binado pelos narradores es-
portivos, uns mais exaltados 
que outros. E este não é um 
fenômeno exclusivamente 
tupiniquim. Los hermanos 
são mais aguerridos. 

O número de bons joga-
dores é imenso e se forem 
escolhidos só os craques, 
é suficiente para formar 
o time titular e o reserva. 
Diante disso por que o 
presidente se mete e além 
de desqualificar o treinador 
ainda quer indicar um joga-
dor ? E logo o centroavante! 

João Saldanha peita o 
chefe do executivo e diz 
que quem escala o time 
é ele. Presidente escala o 
ministério. O Brasil vive o 
auge do regime militar e o fa-
vorito de Garrastazu Médici 
é o Dadá Maravilha. Isto só 
podia dar um bate e rebate 
na área e todos os milhões 
de especialistas tinham suas 
próprias preferencias. Cai 
João, sobe Zagallo. 

Pelé, Garrincha, Gérson, 
Tostão e cia formam o 
melhor time de todos os 
tempos. E conquistam o 
tricampeonato do México 
em 1970.

(*) - Professor e Jornalista, Palestras 
e Midia Training, é comentarista da 
Record News, Portal R7 e da Nova 
Brasil fm (www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Presidente  
ou treinador 
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além de gerar redução significativa de tempo e custos com atividades 
de suporte”, afirma o porta voz da empresa, Gino Santoro . 

Programa acelera startups com testagem e 
validação de produtos em clientes reais

@A FAB LAB nasceu como um hub de inovação disposto a identificar 
e criar soluções para bares, restaurantes e hotelaria por meio de 

startups aceleradas internamente que irão testar seu modelo de negócio 
dentro dos bares parceiros que pagarão por esse serviço. O programa 
vai acelerar 10 startups, somente neste primeiro semestre, com foco 
em resolver problemas em bares, restaurantes e hotéis, mas com o dife-
rencial de ter a possibilidade de testar o modelo de negócios dentro de 
clientes que já são parceiros do negócio, já que a FAB LAB é um braço 
da Fábrica de Bares, que opera casas notáveis de São Paulo como Bar 
Brahma, Jacaré Grill e Riviera (https://www.fablabhub.com.br/).

paySmart e iFood fecham parceria

@A paySmart, fintech que processa pagamentos para empresas de 
diferentes setores, fechou parceria com o iFood, foodtech líder Amé-

rica Latina, para o lançamento de um novo cartão, o iFood Benefícios, 
com bandeira Elo. A solução oferece às empresas uma nova opção de 
vale-alimentação e vale-refeição. O lançamento auxilia organizações a se 
adequarem às novas realidades, hábitos e necessidades de suas equipes. 
O cartão pode ser utilizado em 270 mil estabelecimentos cadastrados no 
app do iFood, além dos mais de quatro milhões que fazem parte da rede de 
aceitação da bandeira Elo (https://empresas.ifood.com.br/ifood-beneficios).

Woop Sicredi passa a contar com 
pagamentos pelo Google Pay

@A partir de agora, usuários do Woop Sicredi poderão realizar 
seus pagamentos de maneira ainda mais simples e rápida via 

Google Pay, plataforma de carteira digital e sistema de pagamentos 
por aproximação. Trata-se de mais uma iniciativa da instituição finan-
ceira cooperativa para proporcionar alternativas que facilitem a vida 
financeira dos associados. Com o Google Pay, associados da conta 
100% digital do Sicredi podem fazer compras no débito ou crédito 
sem a necessidade de usar o cartão físico. Utilizando o aparelho 
celular em maquininhas compatíveis, por meio da tecnologia NFC 
(Near Field Communication ou comunicação de campo próximo), é 
possível efetuar pagamentos por aproximação em estabelecimentos 
físicos, com maior rapidez, agilidade e segurança, além de sites e 
aplicativos. Para utilizar a ferramenta, é preciso baixar o aplicativo 
Google Pay e fazer o cadastro do cartão diretamente na plataforma 
do Google, ou no Woop Sicredi (www.woopsicredi.com.).

Tecnologia e saúde 

@A Zestt, desenvolvedora de softwares de gestão, lança este mês 
o Zestt Clinic - prontuário eletrônico desenvolvido por médicos 

para atender clínicas e consultórios. A plataforma traz agendamento, 
prontuário eletrônico, telemedicina e uma solução completa de ges-
tão. Tudo na nuvem e com os mais elevados padrões de segurança da 
informação. “A demanda por melhorar processos e gestão no setor de 
saúde é crescente, e com o uso da tecnologia podemos aumentar a 
produtividade e eficiência dos recursos médicos de forma considerável, 

Empregados da Amazon vão 
voltar aos escritórios

Como muitas outras grandes empresas, a Amazon está anunciando sua estratégia para o trabalho de seus funcionários 
não operacionais no pós pandemia: serão três dias nos escritórios e dois a distância

Vivaldo José Breternitz (*)

Quem quiser um período de tra-
balho a distância mais longo, 
terá de apresentar um pedido 

que poderá ou não ser aceito.

Andy Jassy,   atual número um da 
AWS (Amazon Web Services), que 
substituirá Jeff Bezos como CEO do 
grupo em julho, reiterou recentemente 
acreditar que alguns temas não podem 
ser tratados de forma satisfatória em 
reuniões online, especialmente quanto 
à discussão de inovações de qualquer 
espécie.

No momento, a Amazon tem aproxi-
madamente 1,3 milhão de funcionários 
espalhados   ao redor do mundo. Destes, 
500 mil foram contratados em 2020, 
para fazer frente ao forte aumento da 
demanda por e-commerce. 

Já em março, a Amazon havia dito 
que pretendia manter uma cultura 
de trabalho centrada no    escritório. 
Outras empresas de tecnologia têm 

Ao que parece, aqueles que acredi-
tavam que o trabalho nos escritórios 
praticamente deixaria de acontecer, 
estavam enganados. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

adotado planos não muito diferentes:   
a Apple disse que seus funcionários 
voltarão ao escritório três dias por 
semana a partir do início de setembro. 
Já o Google, espera que 20% de seus 
funcionários trabalhem em casa, mesmo 
após a reabertura dos escritórios até o 
final do ano.

Foto de Karolina Grabowska no Pexels

Antes de fechar contrato com algum 
tipo de serviço ou comprar algo, o bra-
sileiro sempre busca por referências de 
terceiros para saber se aquele produto é 
bom. Esse é o famoso "boca boca", uma 
ferramenta poderosa que muitas marcas 
estão se aproveitando, por meio da figura 
do Embaixador da Marca.

"O embaixador é um indivíduo que dá 
rosto a marca e carrega consigo todos os 
valores da empresa", assim Jennifer de 
Paula, especialista em marketing digital, 
começou falando sobre a figura. "Ele 
faz a ponte entre o potencial cliente e a 

empresa e consegue transmitir a essência 
da instituição de maneira natural para 
os seguidores, estes que podem vir a se 
tornar consumidores dos seus produtos", 
completa.

No entanto, Jennifer ressalta que nem 
todas as empresas precisam trabalhar com 
embaixadores, pois conseguem se sobres-
sair com outras estratégias de marketing. 
"Somente com boas campanhas publicitá-
rias e conteúdos de valor, uma entidade 
já consegue atingir suas metas. Mas, para 
fechar parceria com um embaixador, o 
investidor precisa saber seu objetivo".

"Se você quer que sua marca atraia 
diversas pessoas, aconselho que invista 
em macro influenciadores, pois eles 
possuem um leque de seguidores. Mas, 
se o seu produto é algo mais específico, 
feche parceria com personalidades que 
são especialistas".

"Porém, a estratégia será ainda mais 
eficaz se o empresário focar no fundo do 
funil, onde estão os micro-influenciado-
res, pois eles realmente detém a confiança 
do consumidor, mesmo não tendo muito 
alcance", acrescenta.

Sua marca precisa trabalhar com um embaixador?

Startup cria posts automáticos 
com API do Facebook

Já imaginou uma tecnologia 
que cria posts automáticos 
para as redes sociais? A 
Grood.me, startup de Ribei-
rão Preto, imaginou e fez 
acontecer. Criada em 2017 
pela publicitária Tammy 
Soares e o desenvolvedor Ro-
naldo Faria Lima, a inovação 
nasceu da necessidade de 
ajudar pequenas empreen-
dedoras a engajar suas redes 
sociais.  

A startup surgiu dentro 
do grupo Bambu Rede de 
Mulheres Empreendedoras, 
do Facebook, onde Tammy 
prestava consultoria gra-
tuita de marketing digital. 
Ela percebeu a carência de 
informação e mão de obra 
acessível para criar posts de 
redes sociais para pequenos 
negócios.  

Em 2017 conheceu seu 
sócio, Ronaldo. Ele buscava, 
no grupo Bambu, ajudar o 

empreendedorismo femini-
no para deixar um caminho 
com menos desigualdade de 
gênero para sua filha. Ven-
do que tinham ideias afins, 
Tammy mostrou a Lima sua 
percepção sobre o acesso ao 
marketing digital e decidiram 
criar uma automação que ge-
rasse posts para redes sociais. 

“Na época, usava-se quatro 
ou cinco aplicativos para criar 
um post. Isso demandava 
muito tempo do empreen-
dedor. Foi aí que resolvemos 
criar a Grood.me, oficializada 
em novembro de 2017”, conta 
a CEO. 

Ela explica que a Grood.
me busca simplificar o pro-
cesso de criação de posts 
e democratizar o acesso a 
um conteúdo de qualidade 
para empreendedores que 
não têm como pagar por um 
profissional ou uma agência 
de marketing.

Novas soluções para atender a carência de 
profissionais de tecnologia da informação no Brasil
Devido ao colapso de profissionais capa-

citados para desenvolvimento de sistemas, 
causado pela incapacidade do mercado em 
formar mão de obra nas ultimas década, as 
empresas estão tendo dificuldade de evoluir 
com seus projetos de TI. Diante deste ce-
nário, a ART IT especializada em soluções 
e serviços de TI, disponibiliza ao mercado 
dois inovadores modelos de outsourcing: 
a contratação de “Squads” em que a ART 
se responsabiliza pelo desenvolvimento de 
profissionais pouco experientes, e a busca 
e contratação de profissionais como serviço, 
voltado a empresas de TI.

Na nova modalidade de serviço da ART 
chamada de “Junior Squad”, o cliente pode 
optar por formar um time multidisciplinar 
composto por um misto de profissionais 
com pouca experiência (para formação em 

projetos de clientes) apoiados por outros, 
altamente capacitados.

“A vantagem deste modelo é que estas 
pessoas, que ainda estão em formação, são de-
senvolvidas pelos gerentes mais experientes 
da ART e, da mesma forma como é feito nos 
squads normais, o cliente acompanha passo 
a passo a execução do projeto e a evolução 
destes profissionais”, explica Romulo Cesar 
de Paula, sócio e diretor Comercial da ART IT.

“Após a entrega do projeto, essa mão de 
obra, já formada e ambientada, é disponibili-
zada para que o cliente possa contratá-la, caso 
tenha interesse. Nosso intuito é contribuir 
para acelerar a formação de profissionais 
de TI cada vez mais qualificados”, adiciona.

Também para contribuir com este 
desafio, em especial nas empresas de 
Tecnologia da Informação que costumam 

enfrentar alto turnover, a ART IT passa a 
oferecer hunting (busca por profissionais) 
como serviço.

“Pela característica do nosso negócio, 
que é baseado em constante aquisição de 
mão de obra especializada, formamos um 
departamento de Recursos Humanos com 
grande capacidade de selecionar profissionais 
de TI com rapidez. Com esse novo serviço, 
daremos às empresas que sofrem com a troca 
constante de profissionais uma possibilidade 
de reposição ágil e com qualidade, o que é 
essencial para a continuidade dos negócios”, 
ressalta de Paula

Para o lançamento, foram criados três pa-
cotes de serviços para empresas que queiram 
repor 5, 10 ou 15 profissionais de TI por mês. 
O serviço é válido em todo o Brasil,  para 
contratações para atuação local ou remota.
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bilizarão um total de R$ 6,7 milhões, sendo o principal deles no valor 
de R$ 1 milhão. Os usuários cadastrados no programa podem consultar 
os bilhetes no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento, por 
meio do link (portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfp). Para esta edição, 
estão participando 8.551.561 pessoas físicas e 4.660 condomínios, que 
efetuaram compras em fevereiro e solicitaram CPF ou CNPJs (no caso 
dos condomínios) nos cupons fiscais. São ao todo 69.465.616 bilhetes 
eletrônicos. 

E - Exploração Sexual
A Childhood Brasil, instituição fundada em 1999 pela Rainha Silvia 
da Suécia, em parceria com o BID Invest, lança o Guia “Prevenindo a 
Exploração Sexual: um Guia Prático para o Setor Privado”. A publica-
ção busca destacar aspectos de gestão e prevenção para redução de 
riscos referentes aos impactos sociais negativos associados a projetos 
de desenvolvimento e contribuir para a promoção da proteção de di-
reitos de crianças e adolescentes e outros grupos vulneráveis. Os dez 
passos detalhados no documento são: definir posicionamento; preparar 
a empresa; formar comitê gestor; estudo e avaliação de riscos; ações 
internas; ações externas; ações de comunicação; monitoramento e 
avaliação; revisão; e fase de operação. O Guia completo está disponível 
em: (https://pgebidinvest.s3.amazonaws.com/prevenindo_explorac%C-
C%A7a%CC%83o_sexual_port.pdf). 

F - Alavancando Pequenas 
A Confederação Brasileira de Empresas Juniores está lançando o projeto 
‘Salve Um Negócio’. O objetivo é prestar consultoria a pequenas empre-
sas, segmento que foi impactado pela crise decorrente da pandemia. 
Em 2020, a iniciativa envolveu 400 pequenas empresas e rendeu R$ 95 
mil em investimentos direto. A meta este ano cerca é beneficiar de 800 
empresas e gerar R$ 200 mil em aporte. O suporte acontece por meio 
de uma metodologia desenvolvida pela Brasil Júnior com auxílio de par-
ceiros e mantenedores - que são empresas que investem e que tornam 
esse projeto viável. Neste ciclo, os focos das mentorias serão com temas 
sobre contingenciamento de custos e oportunidades de crescimento. 
Todo o processo acontece de forma online (www.brasiljunior.org.br). 

G - Transporte Marítimo 
A portuguesa Rangel Logistic Services implementou uma inteligência 
artificial (IA) capaz de monitorar em tempo real cargas marítimas a 
partir de informações de várias fontes, se antecipar a mudanças de 

A - Cursos Gratuitos
O Instituto Eurofarma anuncia a abertura das inscrições de mais de 500 
vagas para os cursos gratuitos no 2º semestre. As aulas ministradas em 
São Paulo e Itapevi acontecerão no formato presencial, respeitando todos 
os protocolos e distanciamento social. Além disso, três outros cursos 
acontecerão em formato EAD (educação a distância), sendo um deles o 
de “De Olho no Enem”, para o exame, aberto para inscrições de alunos 
de escolas públicas de todo o Brasil. Ao todo são sete cursos destinados 
a diversas faixas etárias, especialmente para alunos da rede pública de 
ensino. As inscrições podem ser feitas no (www.institutoeurofarma.
com.br), até o próximo dia 30.

B - Supercomputador Dragão
A Petrobras acaba de colocar em operação um gigante de 20 toneladas 
e 34m de comprimento: o supercomputador Dragão. Com 200 tera-
bytes de memória RAM, rede de 100 gigabits por segundo, e milhões 
de processadores matemáticos. Tem  capacidade de processamento 
equivalente a quatro milhões de celulares smartphones ou cem mil 
laptops modernos. Ele supera os dois maiores supercomputadores da 
América Latina, o Atlas e o Fenix, que também pertencem à Petrobras. 
Com o novo equipamento, a companhia vai aumentar a performance 
do processamento de dados geofísicos, reduzindo riscos geológicos e 
operacionais, além de dar suporte a projetos estratégicos da companhia.

C - Voluntários para ButanVac
O Instituto Butantan abriu o pré-cadastro de voluntários interessados 
em participar de estudos clínicos com a ButanVac, a vacina está sendo 
desenvolvida pelo Butantan e um consórcio internacional. Poderão se 
cadastrar pessoas com idades acima de 18 anos. Nesses testes poderão 
fazer parte, inclusive, adultos já vacinados ou que já tiveram Covid-19. 
A Anvisa autorizou, neste momento, apenas a realização da fase A, 
a primeira etapa dos testes em humanos, da qual vão participar 418 
voluntários. Os testes serão realizados pelo Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Os interessados em participar 
de testes com essa vacina podem se inscrever por meio do site: (https://
butanvac.butantan.gov.br/). 

D - Sorteio da NF-Paulista  
Os bilhetes eletrônicos que concorrerão ao próximo sorteio da Nota 
Fiscal Paulista já estão disponíveis para consulta. A extração de número 
151 acontece no próximo dia 25 e distribuirá 655 prêmios, que conta-

programação e criar soluções para situações inesperadas ou contin-
gências extremas, como o bloqueio do Canal de Suez. O sistema Rangel 
Track & Trace entra em operação após ter aprendido a interpretar 
informações das companhias de navegação, de terminais portuários, 
de autoridades alfandegárias, dados de localização via satélite, da 
internet e de serviços de rastreamento independentes, consolidados 
na plataforma da empresa. A expectativa é solucionar um gargalo 
relevante das empresas de comércio exterior, que é obter informação 
precisa sobre o paradeiro e o status de cargas. Saiba mais em: (https://
www.rangel.com/en/).

H - Mercado do Algodão
Tradicional no mercado do algodão, a Bolsa Brasileira de Mercadorias já 
registra negócios de compra e venda da fibra com entrega para 2023 de 
aproximadamente 10 mil toneladas de algodão negociadas por diferentes 
corretoras associadas. Uma delas, é Santiago Cotton, de Belo Horizonte. 
“Os grandes produtores já vão se protegendo e fazendo a antecipação 
de todo planejamento. Com a venda antecipada, o produtor se protege 
e já faz o planejamento a longo prazo e, assim, ele pode trabalhar com 
mais calma”, declarou Eduardo Santiago, um dos sócios da corretora. 
Na última semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA) reduziu a estimativa para os estoques de passagem de algodão 
em pluma, enquanto aqui, no Brasil, a Conab estimou a produção em 
2.342 milhões de toneladas, o que representa uma de 22% frente a 
safra 2019/2020. 

I - Primeiro InovAtiva Day
Estão abertas as inscrições para o InovAtiva Day, evento inédito realizado 
pelo InovAtiva, hub de inovação que promove um conjunto de iniciativas 
de apoio ao desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo 
inovador no Brasil. A primeira edição do encontro será realizada vir-
tualmente no dia 19/06, das 9h às 17h30. No evento, serão realizados 
painéis com grandes nomes da área de empreendedorismo e inovação 
do país e atividades de conexão abertos ao público. Realizado pela 
Secretaria de Produtividade do Ministério da Economia e pelo Sebrae, 
o evento gratuito reforça a expansão do hub de que, até 2024, apoiará 
15 mil projetos inovadores. Inscrições: (www.inovativabrasil.com.br/
inovativaday).  

J - Colágeno Hidrolisado
Sempre atenta em oferecer produtos que vão além da nutrição, contri-
buindo também com o bem-estar dos brasileiros, Nestlé Health Science, 
unidade da Nestlé voltada para o desenvolvimento de soluções de saúde e 
alimentação, traz para o Brasil a marca Vital Proteins® - líder em produtos 
de colágeno nos Estados Unidos e uma plataforma de estilo de vida e 
bem-estar que oferece suplementos de colágeno, bebidas com colágeno 
e produtos alimentícios. No Brasil, a categoria de colágeno movimenta, 
por ano, cerca de R$ 700 milhões. Entre 2016 e 2019 cresceu 47%, com 
projeções de atingir R$1 bilhão, até 2024, impulsionada pelo crescente 
interesse por saudabilidade. É de olho nesse mercado que a Nestlé traz 
Vital Proteins® para o Brasil (nestle@fsb.com.br).

Todas as empresas 
precisam de tubarões 

no tanque

No mundo dos 
negócios, é muito 
comum utilizar-se de 
histórias e metáforas 
para passar mensagens 
importantes

Por isso, vou contar uma 
que aconteceu nos 
anos 80. A indústria 

pesqueira do Japão notou que 
um problema estava aconte-
cendo. Com o passar dos anos, 
os peixes estavam cada vez 
mais distantes da costa, pois 
o país tem um alto consumo 
de peixes em seu cardápio. 
Para solucionar isto, tor-
nou-se necessário construir 
embarcações maiores e viajar 
por mais dias para ter acesso 
aos grandes cardumes. 

Essa parte foi de fácil 
solução. Os navios foram 
construídos, as viagens foram 
realizadas e os peixes foram 
encontrados, porém um novo 
desafio emergiu. Como os dias 
de viagem eram mais longos, 
os peixes já não chegavam tão 
frescos como antigamente e 
isso prejudicou a qualidade e 
fez com que o consumo caísse. 
Novamente foi criada uma so-
lução. Construir navios ainda 
maiores e colocar tanques de 
água dentro dos navios para 
que os peixes chegassem 
vivos à costa. 

A ideia parecia boa, mas.... 
não deu certo. Os peixes 
chagavam sim frescos, mas o 
gosto não era o mesmo, pois, 
dentro dos tanques, com co-
mida à vontade e sem preda-
dores naturais, esses peixes 
ficavam parados, preguiçosos 
e inativos, e isso mudava o 
sabor da sua carne. Foi neste 
momento que surgiu uma 
ideia que inicialmente parecia 
um absurdo. 

Colocar pequenos tuba-
rões nesses tanques para 
que os peixes se sentissem 
ameaçados e se movimen-
tassem constantemente em 
busca de sobrevivência du-
rante a viagem. Logo vieram 
as objeções de que muitos 
peixes morreriam no trajeto 
e isso poderia não valer a 
pena. Mesmo assim, algumas 
empresas decidiram testar 
a ideia. 

O resultado foi que, sim, 
alguns poucos morriam no 

caminho, mas o sabor e 
frescor estavam de volta e 
o consumo voltou a crescer. 
Eu escutei esse caso no início 
da minha vida como gestor e 
nunca mais esqueci. Mesmo 
tendo acontecido do outro 
lado do mundo, e com um 
segmento de mercado total-
mente diferente do que eu 
atuo, essa se transformou em 
uma excelente metáfora para 
o mundo corporativo. 

Todas as empresas preci-
sam permanentemente de 
tubarões no tanque. 

O que isso quer dizer? 
Todas as empresas, principal-
mente as já estabelecidas no 
mercado acreditam que tem 
seu futuro garantido e terão 
uma vida longa e próspera. 
Mas isso não existe mais. É 
preciso se reinventar o tempo 
todo e estar aberto ao novo, 
ao diálogo, a novas soluções 
antes não pensadas. Basta ver 
alguns exemplos atuais com 
como Uber, Spotify e Netflix. 
Cada uma destas empresas 
transformou a forma como 
as pessoas dialogam com 
transportes, músicas e filmes. 

A metáfora do tubarão 
também serve para as pes-
soas dentro das empresas. A 
grande maioria de nós, busca 
trabalhar em ambientes segu-
ros, cercado de pessoas que 
pensam semelhante, assegu-
rando o mínimo possível de 
contradições e desconforto. 
É a busca, consciente ou não, 
pela zona do conforto. Da 
mesma forma que os peixes 
dentro dos tanques, esse 
comportamento nos transfor-
ma em “peixes preguiçosos”, 
quando o que realmente 
precisamos é dos “tubarões” 
que pensam diferente e que 
nos desafiam. 

Tubarões geram inquietu-
de, receio e preocupação. 
Eu sei que parece ruim, mas 
são os tubarões que criam 
um ambiente de desafio 
constante que faz com que 
nós como indivíduos, como 
times e como organização, 
busquemos evoluir e nos 
desenvolvermos. 

Para finalizar, minha dica 
é: tenha um tubarão em sua 
vida! 

(*) - É empresário e CEO da Anjo 
Tintas, uma das maiores indústrias 

do setor do país.

Filipe Colombo (*) 

O Brasil tem 308 mil 
“imóveis foreiros”, que são 
casas, apartamentos ou ter-
renos localizados em área 
de marinha e os ocupantes 
não têm o domínio pleno 
da propriedade. A União 
detém 17% do direito do 
imóvel e o usuário possui 
83%, tendo que pagar taxas 
de ocupação e laudêmio 
pelo uso, valor cobrado 
sobre transações que en-
volvem imóveis em áreas 
pertencentes à União. 

Para que os proprietários 
possam obter o domínio 
pleno do imóvel, o Governo 
Federal disponibiliza, a par-
tir de 1º de julho, o SPUApp, 
aplicativo desenvolvido 
pelo Serpro para a Secreta-
ria de Patrimônio da União. 
Com ele, o usuário poderá 
solicitar a compra da parte 
da União, conseguindo a 
chamada “remição de foro” 
e adquirindo o pleno domí-
nio do imóvel. A remição 
terá 25% de desconto no 
pagamento à vista. A partir 
daí, não é mais necessário o 

De acordo com análise 
da Secretaria de Co-
mércio do Ministério 

da Agricultura, as vendas 
foram influenciadas pelo 
incremento nos preços in-
ternacionais das commodi-
ties. O índice de preço dos 
produtos do agronegócio 
exportados pelo Brasil au-
mentou 24,6%, enquanto 
o crescimento do índice de 
quantum foi de 7,3%.

Analistas apontam que a 
pandemia precipitou uma 
nova era de uso intensivo de 
commodities, na medida em 
que os governos enfatizam a 
criação de empregos e sus-
tentabilidade ambiental, ao 
invés do foco na estabilidade 
financeira desencadeado 
pela crise de 2009. Além dis-
so, a forte demanda chinesa 
permanece pressionando os 
preços de grãos, como milho 

O complexo soja continua como principal destaque, responsável 
por praticamente 60% do valor das exportações do agronegócio.

Cresceu 
a procura 
das empresas 
por crédito

A busca das empresas 
por crédito registrou alta 
de 2,6% em maio de 2021 
na comparação com o mês 
anterior. De acordo com o 
Indicador de Demanda das 
Empresa por Crédito da 
Serasa Experian, os micro e 
pequenos negócios tiveram o 
maior crescimento, também 
com 2,6%, enquanto os mé-
dios marcaram 2,5% e os de 
grande porte 1,5%. Confira a 
seguir os gráficos com dados 
na íntegra.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
o relaxamento das medidas 
restritivas ligadas à pande-
mia no país fez com o que os 
donos de negócios ficassem 
mais confiantes. “Muitas em-
presas voltaram a trabalhar 
com restrições mais sutis no 
início de maio, o que trouxe 
mais fôlego ao capital de giro. 
Por isso, os empreendedores 
sentem mais segurança na 
tomada de crédito, embora 
ainda precisem usá-lo suprir 
necessidades de caixa” (AI/
SerasaExperian).
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Agronegócio bateu recorde 
de exportações em maio

O mês de maio deste ano registrou recorde nas exportações de produtos do agronegócio, com US$ 
13,94 bilhões, alta de 33,7% em relação a maio de 2020

mo período deste ano. As 
exportações registraram 
volume recorde de 16,4 mi-
lhões de toneladas de soja 
em grão em maio (+16,3%). 

O montante e a elevação 
do preço médio de expor-
tação (+34,5%; US$ 447,73 
por tonelada) geraram valor 
recorde de US$ 7,34 bilhões 
nas exportações do produto 
(+56,3%): +US$ 2,64 bilhões 
em valor absoluto. A China 
foi o país que mais importou 
soja em grãos (11,2 milhões 
de toneladas), equivalente a 
68% do total exportado pelo 
Brasil ou aumento absoluto 
de 1,1 milhão de toneladas 
em relação a maio de 2020. 
A União Europeia aparece na 
segunda posição com 1,552 
milhão de toneladas (-8,8%), 
seguida pela Turquia com 
730 mil toneladas (+74,5%) 
- (Mapa/Redação-SCI)

e oleaginosas, destinados à 
recomposição e ampliação 
dos rebanhos suíno e de 
frango na China.

O complexo soja continua 
como principal destaque, 
responsável por pratica-
mente 60% do valor das 
exportações do agrone-
gócio no mês passado. O 
cenário internacional da 

soja em grão reflete baixos 
estoques norte-america-
nos e elevadas aquisições 
chinesas. As importações 
totais chinesas de soja em 
grão cresceram 12,8% em 
2021, passando de 33,9 
milhões de toneladas, entre 
janeiro e maio de 2020, para 
38,2 milhões de toneladas 
na comparação com o mes-

Governo facilita concessão de 
domínio pleno a donos de imóveis

pagamento de nenhuma taxa 
para a utilização do bem. 

A simplificação dos pro-
cedimentos para aprimorar 
a gestão e a alienação de 
imóveis do Governo objetiva 
a modernização, inovação, 
transformação na gestão 
do Patrimônio da União e 
arrecadação de R$ 110 bi-
lhões até 2022. Devido à sua 
localização estratégica, os 
terrenos de marinha são, ori-
ginalmente, propriedades da 
União. A área corresponde à 
faixa de 33 metros contados 
a partir do mar em direção 
ao continente ou ao interior 
das ilhas costeiras com sede 

de município. 
Além das áreas ao longo 

da costa, também são de-
marcadas as margens de 
rios e lagoas que sofrem 
influência de marés. O 
pagamento do laudêmio, 
cobrado na venda do imó-
vel, remonta aos tempos do 
Império e é devido somente 
nas transações onerosas. 
Quem optar por não rea-
lizar a remição continua a 
pagar, anualmente, a taxa 
de foro e, ao transmitir o 
imóvel, também arca com o 
laudêmio, que corresponde 
a 5% do valor do imóvel (AI/
Serpro).

Os terrenos de marinha são propriedades da União. A área 
corresponde à faixa de 33 metros contados a partir do mar em 

direção ao continente.



Brasil: caminhos 
tortuosos sufocam os 

empreendedores

Vivemos no 
Brasil atual uma 
combinação perversa 
de fatores: falta de 
comando e uma 
pandemia em níveis 
brutais que ceifa vidas 
e empregos

Até fevereiro, ao com-
pletar doze meses 
da chegada do vírus 

ao Brasil, 1, 04 milhão de 
negócios haviam fechado, 
segundo dados do Ministé-
rio da Economia. Dados do 
IBGE mostraram que até 
abril, 14,4 milhão de pessoas 
estavam desempregadas. É 
a pior taxa desde o início 
da contagem, em 2012. E o 
dado se torna mais preocu-
pante quando observamos a 
falta de um comando capaz 
de reverter esse quadro nos 
próximos meses. 

É possível concluir que 
a crise instaurada pelo 
Coronavírus afundou de 
vez o que há anos estava à 
deriva. Em 2015 e 2016, no 
segundo mandato de Dilma, 
a queda do PIB acumulou 
7,2%, o pior entre 38 países 
avaliados pela Austin Ratin-
gs. O índice era reflexo da 
alta inflação, da escassez 
de crédito e do aumento do 
desemprego que, na época, 
chegou a 12,6%. Após a 
saída da presidente, seu 
sucessor, Temer, ensaiou 
uma retomada. A taxa de 
juros reduziu de 14,25% 
para 6,5%, a inflação passou 
de 9,32% para 2,76%. Mas 
o desemprego subiu para 
13,1%.

Para além dos números, o 
que vemos hoje é um jogo 
político escrachado de inte-
resses próprios e plano de 
poder de olho nas eleições 
do ano que vem. A começar 
pelo clã Bolsonaro que lida 
com acusações como o caso 
das rachadinhas e usa fake 
news e acusações sem pro-
vas contra um dos maiores 
parceiros comerciais do país 
e fornecedor de insumos 
para a produção de vacinas 
contra a Covid-19: a China. 

E nosso presidente segue 
afirmando que a pandemia 
é consequência de uma 
“guerra biológica” e, como 
sempre, por razões óbvias, 
sem apresentar provas. A 
especulação, já desmen-
tida pela OMS, na prática 
só dificulta nossas relações 
comerciais e emperra a 
chegada de insumos e de 
vacinas ao Brasil. Neste mo-
mento, o cenário reforça a 
ideia de uma década de 1990 
decepcionante na perspec-
tiva econômica e aponta 
para um novo período de 
resultados pífios. 

Em um país com negócios 
fechando as portas e com o 
desemprego em alta, não é 
de se estranhar que os bra-
sileiros, que ocupavam a 29ª 
posição no World Happines 
Report, o Relatório Mundial 
de Felicidade, hoje ocupem 
a 41ª entre 95 nações. Afinal, 
o Brasil, que em 2010 vaci-
nou 80 milhões de pessoas 
em três meses contra a 
H1N1, hoje luta para chegar 
a 25 milhões de cidadãos 
totalmente vacinados em 
campanha que começou 
em janeiro. Além de salvar 
vidas, o ritmo de imunização 
é essencial para a retomada 
dos negócios, empregos e 
do nível de satisfação da 

população. 
Estima-se que o PIB tenha 

encolhido 4,3% em 2020. E 
isso não se deve apenas ao 
Coronavírus. Já em 2021, a 
FGV apontou crescimento 
de 1,4% da economia em 
fevereiro Em comparação 
com o mesmo período de 
2020, o crescimento é de 
1,6%, mas não podemos nos 
enganar. Não há motivo para 
aplausos ou para prestação 
de continências. Estas taxas 
são comparativas a meses 
de profunda recessão. Aos 
empreendedores, comer-
ciantes e prestadores de 
serviços, resta buscar novas 
saídas para não fecharem 
suas empresas. 

O mercado financeiro 
aposta em duas principais 
soluções: a liberação de 
crédito e a diminuição de 
impostos. Apenas o Pro-
nampe não é suficiente. É 
preciso um projeto maior 
ou programas que não 
abarquem empreendedores 
por meses, mas sim que 
tracem um planejamento a 
longo prazo. Ainda sobre a 
liberação de créditos, cabe 
ao governo garantir a oferta 
de capital de giro de ma-
neira que o empreendedor 
não seja refém de bancos 
tradicionais, passíveis de 
rejeitar o financiamento na 
situação atual. 

E precisamos, mais do que 
nunca, das tão postergadas 
reformas administrativas e 
tributárias. Mas essas mu-
danças acontecerão? Ao que 
o cenário indica, não será 
esse o nosso caminho. O que 
se apresenta como solução 
continua a ser a dependên-
cia das demandas externas 
da exportação de commo-
dities brasileiras, por parte 
de países consumidores 
como a China e os Estados 
Unidos, com o Brasil mais 
uma vez “acomodado” nesse 
cenário de exportador de 
matéria-prima e importador 
de produtos industrializa-
dos, o que mascara graves 
problemas estruturais. 

Outro ponto de inflexão 
será, provavelmente, um 
caminho duro e ainda ao 
custo de muitas vidas até 
chegarmos ao estágio de 
vacinação em massa na clas-
se mais produtiva brasileira 
(pessoas com idade entre 30 
e 50 anos) e a liberação da 
produção econômica. Em 
um cenário como este, tudo 
indica que viveremos, como 
diz o amigo e consultor em 
estratégia Fausto Morey, o 
“capitalismo de laços”, des-
crito pelo professor Sérgio 
Lazzarini em seu livro de 
mesmo título como “um 
emaranhado de contatos, 
alianças e estratégias de 
apoio gravitando em torno 
de interesses políticos e 
econômicos [...] 

Trata-se de um modelo 
assentado no uso de rela-
ções para explorar oportu-
nidades de mercado ou para 
influenciar determinadas 
decisões de interesse”. Ou 
seja, o país continuará tra-
çar caminhos tortuosos e 
buscará um novo “jeitinho 
brasileiro”, que mais uma 
vez não combate a causa, 
mas que se adapta às con-
sequências.

 
(*) - É fundador e CEO da startup 

Finplace, fintech que conecta 
empresas que precisam de crédito 

com instituições financeiras. Foi por 
10 anos vice-presidente de operações 

do Grupo Credit Brasil 
(www.finplace.com.br).

Felipe Avelar (*)
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Ricardo Corrêa (*)              

Muitas vezes, quando 
falamos sobre a ne-
cessidade dos ven-

dedores serem mais digitais, 
pensamos automaticamente 
no uso de novas plataformas 
tecnológicas como meio de 
permitir a sua adaptação ao 
mundo atual e, com isso, 
aumentar a sua produtivi-
dade. Porém, não é apenas 
a adesão à tecnologia que 
deve pautar a atuação de 
um vendedor antenado com 
o mundo atual. 

Hoje em dia, esse tipo de 
profissional precisa também 
contar com características 
comportamentais e culturais 
para conseguir se relacionar 
e se conectar com o cliente 
de uma forma assertiva. 
Para navegar melhor por 
esse contexto, disponibilizo 
algumas dicas para que to-
dos os vendedores possam 
se tornar mais digitais. Elas 
vão muito além da utilização 
da tecnologia em si. Confira: 
	 •	Questione o modelo 

padrão do mercado 
- Até hoje existe um 
certo estereótipo sobre 
a atuação dos vendedo-
res. Em muitas ocasiões, 
pensamos como modelo 
ideal aquele “vendedor 
comerciante”, como um 
corretor imobiliário ou 
um representante co-
mercial de concessioná-
ria. 

  Obviamente nada contra 
esses profissionais, mas 
precisamos deixar claro 

O profissional precisa se relacionar e se conectar com o cliente 
de uma forma assertiva.

A gestão financeira é um esforço diário, que precisa ser 
constante na rotina da sua empresa para garantir a eficiência. 

Profissionais de vendas precisam 
ser ainda mais digitais na pandemia

Hoje em dia, esse tipo de profissional precisa também contar com características comportamentais e 
culturais para conseguir se relacionar e se conectar com o cliente de uma forma assertiva

foco temas quentes do 
momento. 

  Como a área de vendas 
não depende do talento 
do profissional - pelo 
contrário, é uma ativida-
de ensinável -, a dedica-
ção é fundamental para 
esse profissional conse-
guir se aprimorar no dia 
a dia. Certamente, saem 
na frente as pessoas que 
gostam de consumir esse 
tipo de conteúdo, uma 
vez que conseguem se 
aperfeiçoar e, com isso, 
aumentam suas chances 
de performar mais den-
tro da organização.

	 •	Use a tecnologia a seu 
favor - Obviamente, 
o vendedor digital tem 
que estar antenado com 
a tecnologia. Porém, ele 
necessita principalmente 
dominar as ferramentas 
de produtividade. Ou seja, 
um software para esse fim 
não foi feito para controlar 
suas atividades, mas para 
ajudá-lo a chegar mais 
rápido no cumprimento 
de suas metas.

  Esse é o mindset que 
precisa ser ajustado para 
que consiga escalar seu 
trabalho e, consequen-
temente, ser muito mais 
produtivo. A tecnologia 
é o meio para o vende-
dor conseguir alcançar 
os resultados, jamais a 
responsável por isso. 

(*) - É sócio-fundador e CEO da 
Ramper, startup criadora da principal 

plataforma de prospecção digital de 
vendas (www.ramper.com.br).
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que boa parte do ranço 
com a figura do vendedor 
vem de suas estratégias 
empregadas nas nego-
ciações - como o carisma 
e a persuasão. Por isso, o 
vendedor digital precisa 
questionar essas verda-
des absolutas criadas 
a partir de definições 
totalmente empíricas. 
Vendas não exige dom ou 
talento. Somente requer 
habilidade e ela pode ser 
desenvolvida ao longo do 
tempo.

	 •	Saiba trabalhar com 
autonomia - Todo ven-
dedor digital precisa 
saber trabalhar com 
autonomia. Entretanto, 
essa não é uma tarefa 
fácil. Diferente dos pro-
fissionais que trabalham 
no modelo mais pare-
cido com uma linha de 
produção, como um call 
center, onde o sistema 
diz o que precisa fazer, 
o vendedor digital é um 

pouco mais dono do seu 
próprio destino. 

  Empresas que possuem 
uma área de vendas 
digitais costumam mos-
trar o que esperam de 
resultado, mas a parte de 
“como fazer” é o próprio 
profissional que acaba 
determinando. Isto é, o 
vendedor digital precisa 
ser mais dono do seu pró-
prio tempo, escolhendo 
bem onde empregar seu 
esforço e energia.

	 •	Consuma conteúdos 
diferenciados - Todo 
vendedor digital precisa 
estar antenado sobre 
o funcionamento do 
mercado. É necessário 
ler livros, blogs e ouvir 
podcasts especializados 
na área em questão, 
sejam nacionais ou do 
exterior. Também é re-
comendado, sempre que 
possível, a participação 
em cursos de extensão 
ou que tenham como 

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
fixou a tese segundo a qual os empre-
gados públicos de empresas estatais, 
que se aposentaram após a reforma da 
previdência de 2019, perdem o vínculo 
empregatício e não podem seguir traba-
lhando e recebendo salário. O entendi-
mento foi alcançado no julgamento de 
um recurso da União e dos Correios que 

pediam a reversão de uma decisão da 
Justiça Federal. 

Os ministros fixaram uma tese de reper-
cussão geral para o assunto, que de agora 
em diante serve de parâmetro para casos 
similares envolvendo empregados dos 
Correios e de outras empresas estatais. 

O enunciado deve ser usado para destra-
var cerca de 1,7 mil processos espalhados 

pelo país que aguardavam o entendimento 
do Supremo. Na tese, além de afirmar que 
a aposentadoria inviabiliza a permanên-
cia no emprego público somente após o 
advento da EC 103/2019, os ministros 
também fixaram que as disputas sobre o 
assunto são de natureza administrativa, 
e portanto de competência da Justiça Fe-
deral comum, e não da trabalhista (ABr).

FinOps permite uso eficiente da 
nuvem pelas empresas

Você sabe o que é FinOps? Essa expressão, à primeira 
vista estranha, é a união de dois termos: ‘Financeiro’ e 
‘Operações’. Trata da gestão financeira do consumo em 
nuvem, que busca pela otimização do investimento das 
empresas neste tipo de tecnologia. Usar só o que precisa, 
quando necessário e da melhor maneira possível. Apesar 
de parecer simples, esse é um dos grandes desafios para 
companhias que pretendem migrar algum dos seus am-
bientes para cloud e para as que já estão lá, gerenciar. 

Para quem vai migrar, a dificuldade é identificar quais 
cargas de trabalho serão transferidas e quais os custos 
esperados. Já no segundo cenário, o desafio é identificar 
qual carga está usando cada recurso e como este uso está 
impactando os custos. Afinal, a nuvem tem uma vanta-
gem que, se mal gerida, pode ser prejudicial: nela você 
paga por recurso usado. Se a sua operação cresce e seu 
negócio precisa de mais recursos, você pode escalar isso 
com rapidez e facilidade. 

O mesmo ao contrário, se sua empresa descontinua um 
produto ou possui alguma operação sazonal, você consegue 
diminuir a utilização de recursos (e o custo), muito mais 
rápido do que se esse serviço fosse realizado dentro de 
casa. Mas, se você possui muitos recursos na nuvem e não 
utiliza o FinOps, uma operação pode ficar esquecida no 
ambiente, consumindo dados que poderiam ser utilizados 
em outras cargas de trabalho. 

“A gestão financeira é um esforço diário, que precisa 
ser constante na rotina da sua empresa para garantir a 
eficiência. Pense que ela precisa fluir como em um vídeo, 
e não como um recorte, uma fotografia”, afirma Guilherme 
Barreiro, diretor geral da Nextios, unidade de negócios 
do Grupo Locaweb. Com o FinOps a empresa otimiza a 
gestão de custos e aprimora a governança, permitindo 
que mais recursos possam ser investidos na melhoria do 
seu negócio. 

De acordo com a pesquisa “Moving to a Connected 
Cloud Architecture”, do IDC Research, 71% dos usuários 
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de cloud corporativa acreditam que é muito importante 
implementar um plano de controle de gerenciamento 
compartilhado em todos os recursos de cloud, a fim de 
melhorar o desempenho de ponta a ponta, controle de 
custos e ativos de infraestrutura e gerenciamento de 
configuração. 

“A tecnologia é sempre o meio para viabilizar algum pro-
duto ou solução, não o fim. Por isso é importante contar 
com parceiros que entendam de tecnologia, para que o 
seu time consiga focar esforços no desenvolvimento do 
seu negócio. 

A Nextios conta com formas práticas de gerir com 
responsabilidade financeira o modelo de gastos vari-
áveis da nuvem, aplicando soluções que incentivam a 
cultura e a conscientização de custos, estabelecendo 
critérios e alertas para atender às metas financeiras e 
obter a maior eficiência para o negócio da sua empresa”, 
finaliza Barreiro. -  Fonte e mais informações: (www.
nextios.com.br).

Funcionário de estatal aposentado deve deixar emprego
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SINDICATO DA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - ELEIÇÕES SINDICAIS – EDITAL DE
CONVOCAÇÃO. Pelo presente Edital, faço saber que no dia 28 de julho de 2021, no período das 10:00 às 18:00
horas, na sede desta entidade, será realizada Eleição para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados
representantes ao Conselho da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, a que está associada
esta entidade, bem como de Suplentes, ficando aberto o prazo de 20 (vinte) dias para o Registro das Chapas, ou
seja, entre o dia 19 de junho de 2021 a 08 de julho de 2021. O requerimento acompanhado de todos os documen-
tos necessários será dirigido ao presidente da entidade, podendo ser assinado por qualquer dos candidatos inte-
grantes da Chapa. A Secretaria da entidade, no período destinado ao registro de Chapas, atenderá no seu horário
normal de funcionamento, das 10:00 às 18:00 horas, onde se encontrará à disposição dos interessados, pessoa
habilitada para atendimento, prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento de docu-
mentação e fornecimento de correspondente recibo. As Chapas deverão preencher as condições previstas nos Esta-
tutos do SIAESP, podendo ser orientadas pela secretaria e na hipótese de a recusa atingir componentes da Chapa,
facultar-se-á sua substituição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ciência do despacho denegatório da Direto-
ria. Os associados em condições de votar e serem votados, quites com suas contribuições associativas, poderão ofe-
recer impugnações aos candidatos registrados, em até 3 (três) dias após a divulgação de seus nomes, devendo
fazê-lo na Secretaria do Sindicato mediante recibo. As impugnações serão decididas pela Diretoria e na hipótese de
deferida, será concedido prazo de 48 horas para contrarrazões, que serão julgadas em única instância, por Assem-
bleia Geral especialmente convocada para esse fim. Caso não seja obtido quórum em primeira convocação, a elei-
ção, em segunda votação, será realizada no dia 04 de agosto de 2021. Não conseguindo o quórum na segunda
convocação, a eleição em terceira convocação será realizada no dia 11 de agosto de 2021. Em caso de empate
entre as Chapas mais votadas, realizar-se-á nova Eleição, prorrogando-se o mandato da Diretoria atual até a posse
de nova Diretoria. Havendo registro de chapa única, o processo eleitoral ocorrerá por meio de aclamação prevista no
estatuto social da entidade no dia 28 de julho de 2021. São Paulo, 18 de junho de 2021

Simoni Barrionuevo Ribeiro de Mendonça - Presidente - SIAESP

AGROPECUÁRIA SANTA MARIA DO GUATAPORANGA S.A. - CNPJ/MF. nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-
0 - Ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas em 23/04/2021 - Data, Hora e Local: 
23/04/2021, às 10:00hs, na sede social na av. Paulista,352, 12º andar, sala 121, nesta Capital. Convocação: edital publi-
cado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios dos dias 23, 24 e 25/03/2021. Presença: 
acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Julio Giorgi 
Neto; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na 
forma sumária do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos, deliberaram: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1.) remanejar o Sr. Rogério Giorgi Pagliari, 
brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 4.593.629-8-
SSP/SP. e do CPF/MF. nº 091.320.908-20, nascido em 20 de abril de 1950, residente e domiciliado na Praça Renzo Pagliari, 
167, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (CEP: 05675-120), atualmente exercendo o cargo de Diretor Secretário, 
para o cumprimento de mandado remanescente a findar em 2023, no cargo de Diretor Superintendente, tendo em vista 
a vacância ocorrida em virtude do falecimento do Sr. Roberto Azevedo Soares Giorgi que fora originalmente eleito para a 
referida posição; 2.) em virtude do remanejamento constante no item anterior, eleger para cumprimento de mandado rema-
nescente até nova eleição a realizar-se em 2023, como Diretor Secretário o Sr. Guilherme Barretto Giorgi, brasileiro, 
casado sob o regime da separação de bens, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG. nº 8.077.523-8SSP/
SP. e do CPF sob o nº 129.026.218-76, nascido em 01 de fevereiro de 1964, residente e domiciliado à rua Tomé de Souza, 
478, cidade de Embu, Estado de São Paulo (CEP: 06844-010). O diretor eleito, em anexo específico, apresenta 
declaração de desimpedimento. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.) aprovar o relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.2020, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal 
Empresas & Negócios do dia 17/04/2021, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam 
à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 23, 24 e 25/03/2021.-; 2.) fixar em R$ 0,00 
(zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês.-; 3.) 
o lucro apurado no exercício social de 2020, no valor de R$8.718.830,46, nos termos do artigo 189 da Lei 6.404/76, será 
integralmente destinado à absorção de prejuízos acumulados pela sociedade em exercícios sociais anteriores.-; 4.) Outros 
assuntos: com a aprovação de todos os presentes, foi acolhida moção apresentada pelo Sr. Presidente para constar desta 
ata as merecidas homenagens e também gratidão da sociedade e de seus acionistas ao diretor, Sr. Roberto Azevedo Soares 
Giorgi, falecido em 04 de janeiro de 2021, pelos relevantes serviços que prestou à sociedade. Encerramento: nada mais 
havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São 
Paulo, 23 de abril de 2021. (aa.) Julio Giorgi Neto, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Acio-
nistas: Helofredo Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Begônias Participações 
Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Goivos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio 
Carlos de Sant´Anna; Companhia Brasileira de Fiação, p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Glicínea 
Empreendimentos Participações Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Limantos Participa-
ções Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; Refinaria Nacional de Sal S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto 
e Antonio Carlos de Sant´Anna; União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos 
de Sant´Anna; Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p.p./ Julio Giorgi Neto e Antonio Carlos de Sant´Anna; 
e Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi; p.p./ Roberto Dhelomme Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São 
Paulo, 23 de abril de 2021. Julio Giorgi Neto - Presidente da Mesa Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP 
nº 256.495/21-0 em 02/06/2021.

Comercial e Empreendimentos Brasil S.A.
CNPJ nº 60.583.747/0001-41 - NIRE 35300049098

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Abril de 2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Realizada em 22 de abril de 2021, às 10:30 horas,
na sede da sociedade. 2. Presença: Verificada a presença de acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia. 3. Convocação: Diante da presença de
todos os acionistas da Companhia, foi dispensada a convocação conforme a concordân-
cia de todos os presentes. 4. Mesa: Presidente: Sr. André Kissajikian, Secretário: Dr.
Carlos de Gioia. 5. Ordem do Dia: (i) Deliberação acerca da participação da Companhia
no projeto, envolvendo o imóvel localizado na Avenida Pasteur, 138/146, Botafogo, Rio
de Janeiro-RJ, matrícula n. 19.259 do 3º RI. 6. Deliberações: Preliminarmente, foi deli-
berado pela totalidade dos acionistas que a ata será lavrada na forma sumária. (i) Deli-
beração acerca da participação da Companhia no projeto envolvendo o imóvel loca-
lizado na Avenida Pasteur, 138/146, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ, matrícula n. 19.259
do 3º RI. A Diretoria prestou os esclarecimentos solicitados pelos acionistas, dos quais
estes últimos se deram por satisfeitos. Os acionistas deliberaram, por unanimidade e
sem quaisquer ressalvas, aprovar a participação da Companhia no projeto envolvendo o
imóvel localizado na Avenida Pasteur, 138/146, Botafogo, Rio de Janeiro-RJ, matrícula
n. 19.259 do 3º RI. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da
Mesa suspendeu os trabalhos para fins da lavratura desta ata, que foi lida, achada
conforme por todos os presentes e assinada. São Paulo, 22 de abril de 2021. Mesa:
André Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AA Empreendi-
mentos e Participações S.A., representada por seu Diretor Superintendente, André
Kissajikian, André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian
da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: André
Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro
sob o nº 239.811/21-5, em 25/05/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 22/04/2021. Horário: 15:00 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. Pre-
sidente que o Edital de Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o
disposto no Parágrafo 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 obser-
vadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações: - 1) - Foram aprovados, por
unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimo-
nial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em
31/12/2020, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal
Empresas & Negócios, nas edições do dia 26 de março de 2021, tendo sido dispensado
o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§4º) do artigo 133, da Lei
6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. 2) - Foram eleitos, por unanimidade,
os membros da Diretoria com mandato até a realização da Assembleia Geral
Ordinária de 2024: (i)- Diretor Superintendente: André Kissajikian, brasileiro, casado,
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.945.144-X/SSP-SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 075.542.968-09; (ii)-Diretores sem designação especial, Carlos de
Gioia, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 1.364.268-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 001.751.538-68, e, Celso Coscarelli, brasileiro,
divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº
22.190.902-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.530.638-44, todos residentes e
domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960 - 19º
andar, Cerqueira César, CEP 01418-100. Os diretores eleitos apresentaram as declara-
ções de que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da
sociedade e nem foram condenados ou estão sob os efeitos de condenação, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o aceso 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, con-
tra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arqui-
vada na sede da sociedade. (iii)-O cargo para Diretor Presidente permanecerá vago;
(iv)-Fica mantida a remuneração mensal da Diretoria. 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 ne-
cessário 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, 22 de abril de 2021. André Kissajikian - Presidente da Mesa.
Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. Acionistas: Comercial e Empreendimentos
Brasil S/A, por seu Diretor Superintendente, André Kissajikian; Vanda Kissajikian
Mordjikian; Suely Kissajikian da Silveira; Espólio de Antranik Kissajikian, por seu
Inventariante, André Kissajikian; André Kissajikian, AA-Empreendimentos e Partici-
pações 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 lavra-
da em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Suely Kissajikian da Silveira
- Secretária. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 252.695/21-5, em 27/05/2021.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Comercial e Empreendimentos Brasil S/A
CNPJ Nº 60.583.747/0001-41 - NIRE Nº 35.300.049.098

Ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária
Realizadas cumulativamente em: Data: 12/04/2021. Horário: 11:00 horas. Local: Sede
Social na Alameda Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.903, nesta Capital. Presença:
Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas
assinaturas, lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Com as declarações exigi-
das por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André
Kissajikian, Diretor Superintendente da sociedade, que convidou a mim, Carlos de
Gioia, para secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital
de Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no parágrafo
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 as abstenções le-
gais, o seguinte: Deliberações: 1) - Extraordinária - Aprovação da reforma parcial do
Estatuto Social, com alteração dos artigos 9, 15 e 16, que passam a ter o seguinte teor:
Artigo 9 - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de até 03 (três)
Diretores, sendo 01 (um) Diretor Superintendente e 02 (dois) Diretores sem designação
especial, acionistas ou não residentes no país e eleitos pela Assembleia Geral, que
fixará a remuneração respectiva. Artigo 15 - Além das atribuições e poderes que a lei
lhes confere, das fixadas em reunião da Diretoria e das necessárias à realização dos
fins sociais, caberá: I - Ao Diretor Superintendente, agindo sempre isoladamente, os
mais amplos poderes de administração, podendo: a)-convocar, instalar e presidir as
Reuniões da Diretoria e as Assembleias Gerais; b)-propor a fixação de dividendos e juros
sobre o Capital Próprio, a ser distribuído aos acionistas; c)-organizar o “Regulamento
Interno” da sociedade; d)-tomar conhecimento dos Balancetes mensais; e)-deliberar
sobre a criação de dependências; f)- representar a sociedade perante qualquer Institui-
ção Financeira, inclusive de crédito ou bancário, em geral, podendo abrir, movimentar e
encerrar suas contas, depositar, retirar importâncias e valores, retirar e assinar talões
de cheques, borderôs e demais papéis, celebrar contratos de qualquer natureza, ajus-
tando cláusulas e condições, enfim, praticando todos os atos operacionais e administra-
tivos, hábeis a concretizar e dar sequência às correspectivas operações e contratos,
assinando-os; g)-representar a sociedade, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele,
perante terceiros, inclusive participando em nome dela, com poder amplo de veto e voto,
em assembleias gerais de outras sociedades de que é membro, como sócia quotista ou
acionista (podendo também comprar e vender ações/quotas), como ainda perante quais-
quer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, requerendo
o que necessário for, enfim, praticando todos os atos referentes aos seus objetivos
sociais e institucionais; h)-transigir, fazer acordo, receber valores numéricos, dar quita-
ção, renunciar, desistir, confessar dívidas, gravar, onerar ou alienar, por qualquer for-
ma, os bens sociais móveis e imóveis, ou, ainda, adquirir bens dessa natureza, assinan-
do termos, compromissos, cessões, escritura de venda-e-compra, de alienação
fiduciária, inclusive de imóveis e demais documentos pertinentes de tais atos; i)-cons-
tituir advogados com os poderes da cláusula ad judicia, para o Foro em geral, inclusive
com poderes especiais, quando for o caso; j)-nomear e constituir em nome da socieda-
de, mandatários ou procuradores, especificando nos respectivos instrumentos, a vigên-
cia, os atos e operações que poderão praticar. II - Aos Diretores sem designação
especial compete: a)-executar as atribuições que lhes forem cometidas em reunião da
Diretoria; b)-assinar juntamente com o Diretor Superintendente títulos ou cautelas repre-
sentativos das ações da sociedade; c)-constituir advogados com os poderes da cláusu-
la ad judicia. Artigo 16 - A sociedade considerar-se-á também obrigada ou exonerará
terceiros de responsabilidade para com ela: a)-pela assinatura isolada do Diretor Supe-
rintendente; b)-pelas assinaturas conjuntas de um Diretor sem designação especial e a
de um procurador com poderes especiais; c)-pela assinatura de um procurador com
expressos poderes. Parágrafo Primeiro - Os procuradores serão sempre nomeados e
constituídos pelo Diretor Superintendente, na forma do disposto na letra “j” do artigo 15
deste Estatuto, em nome da sociedade com poderes específicos nos respectivos instru-
mentos, nestes contendo os atos e operações que poderão praticar, sempre nos limites
e alcance dos poderes constantes do referido dispositivo estatutário e mandato decor-
rente. Parágrafo Segundo - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em
relação à sociedade os atos de qualquer dos Diretores, procuradores ou funcionários
que a envolvam em negócios estranhos aos objetivos sociais, tais como, fiança, avais,
endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros. 2) - Ordinária (a) - Foram apro-
vados, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020, documentos esses publicados no Diário Oficial Empresarial
e no Jornal Empresas & Negócios nas edições do dia 26 de março de 2021, tendo sido
dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo 4º (§ 4º) do artigo 133,
da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; b) - Foi decidido que a des-
tinação do resultado apurado no exercício social de 2020, ficará a critério da diretoria;
c) - Foram eleitos, por unanimidade, os membros da Diretoria com mandato até a rea-
lização da Assembleia Geral Ordinária de 2024: (i) Diretor-Superintendente, André
Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº
9.945.144-X-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.542.968-09; (ii) Diretores sem
designação especial, Carlos de Gioia, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula
de identidade RG nº 1.364.268-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.751.538-68, e,
Celso Coscarelli, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula
de identidade RG nº 22.190.902-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.530.638-44,
todos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Alameda
Santos, nº 960 - 19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100. Os diretores eleitos apre-
sentaram as declarações de que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a
administração da sociedade e nem foram condenados ou estão sob os efeitos de con-
denação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o aceso 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, a fé pública ou a propriedade, as quais
se encontram arquivada na sede da sociedade. (iii) A remuneração mensal da Diretoria
foi fixada em até R$50.000,00 (cinquenta mil reais), podendo ser reajustada, a ser dis-
tribuída de comum acordo entre os Diretores. Nada mais havendo a ser tratado, foi ofe-
recida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifes-
tasse, 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, 12 de abril de 2021. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia
- Secretário. Acionistas: AA - Empreendimentos e Participações S/A, representada por
seu procurador, Carlos de Gioia, André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely
Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. André
Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Regis-
tro sob o nº 256.985/21-2, em 02/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EISA - Empresa Interagrícola S.A.
CNPJ 62.356.878/0001-11

 Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas de 2020 - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020

Balanços patrimoniais

Demonstração dos resultados abrangentes

Demonstração das mutações
 do patrimônio líquido

As Notas Explicativas na íntegra, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se na sede da Companhia.

 Antonio Vidal Esteve Jorge Esteve Jorge Carlos Alberto Fernandes Santana Junior Marco Antonio Aluisio Eudelio Nunes de Oliveira Laerte de Carvalho Junior
 Diretor-Presidente Diretor Vice-Presidente Diretor Gerente Diretor Gerente Diretor Administrativo-Financeiro Contador - CRC SP-269629/O-3

 Controladora Consolidado
Ativo / Circulante 2020 2019 2020 2019 
Caixa e equivalentes de caixa 2.917 3.294 34.399 21.075
Contas a receber de clientes 46.282 42.266 98.634 68.801
Estoques 1.696.215 891.515 2.054.778 1.129.262
Adiantamentos a fornecedores 90.857 94.511 97.100 101.031
Impostos a compensar 40.251 32.636 33.596 36.056
Instrumentos financeiros 697.699 378.854 871.686 520.303
Outras contas a receber 15.156 21.487 16.993 22.049  
 2.589.377 1.464.563 3.207.186 1.898.577
Não circulante
Depósitos judiciais 2.187 420 2.298 531
Partes relacionadas 57.432 49.982 55.754 48.624
Tributos diferidos 0 5.457 
Outras contas a receber  2.160 6.621 9.489 14.041
 61.779 62.480 67.541 63.196
Investimentos 132.768 91.981 0 24
Ativos direito de uso 643 3.653 1.376 4.481
Imobilizado 90.707 61.876 193.124 139.074
Intangível 1.417 1.235 4.293 4.013
 287.314 221.225 266.334 210.788
Total do ativo 2.876.691 1.685.788 3.473.520 2.109.365
 Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido / Circulante 2020 2019 2020 2019  
Fornecedores 11.844 19.810 28.844 32.917
Empréstimos e financiamentos 1.425.821 701.660 1.716.399 918.763
Salários e encargos sociais 20.419 15.922 24.352 18.387
Tributos a pagar 9.826 14.491 10.473 14.988
Instrumentos financeiros 417.781 241.283 489.344 290.243
Partes relacionadas 455.711 416.545 456.842 417.500
Outras contas a pagar 19.224 31.439 30.752 35.369
 2.360.626 1.441.150 2.757.006 1.728.167
Não circulante 
Provisão para contingências 11.887 9.378 11.887 9.378
Obrigações de benefícios pós-emprego 8.143 10.689 8.143 10.689
Passivo de arrendamento 737 3.789 1.469 4.617
Outras contas a pagar 22.156 9.530 22.155 9.530
Tributos diferidos 50.395 - 106.237 28.011
 93.318 33.386 149.891 62.225
Total do passivo 2.453.944 1.474.536 2.906.897 1.790.392
Patrimônio líquido 
Capital social 100.000 100.000 100.000 100.000
Reserva legal 20.472 20.472 20.472 20.472
Prejuízos acumulados - -63.991 - -63.991
Reserva de lucros 105.876 - 105.876 -
Ajuste de avaliação patrimonial 196.399 154.771 196.399 154.771
 422.747 211.252 422.747 211.252
Participação dos não controladores - - 143.876 107.721
Total do patrimônio líquido 422.747 211.252 566.623 318.973
Total do passivo e patrimônio líquido 2.876.691 1.685.788 3.473.520 2.109.365

 Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Lucro líquido do exercício 169.867 89.190 179.386 102.193
Outro componente do resultado abrangente
  Ajustes de conversão de moeda 39.947 7.261 66.821 10.882
Remensuração de passivo atuarial 1.681 -3.655 1.681 -3.655  
Resultado abrangente  do exercício 211.495 92.796 247.888 109.420

 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa proveniente das operações 2020 2019 2020 2019
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 241.869 125.566 290.708 157.866
Ajustes ao resultado gerados pelas atividades operacionais 280.538 23.456 386.006 19.989
Valor residual de bens baixados - 165 550 -
Resultado da equivalência patrimonial -40.787 -11.877 23 276
Depreciação e amortização 2.660 1.224 5.525 3.286
Redução da provisão para créditos de liquidação duvidosa -2.000 -1.128 -1.941 -1.128
Provisão para contingências 2.510 862 2.510 862
Atualização de depósitos judiciais - - - -289
Juros provisionados 57.009 32.012 67.132 42.062
Provisão para impairment sobre créditos tributários
 por utilização em compensações 68.862 -20.297 70.659 -20.264
Provisões diversas 16.625 10.378 16.625 -7.723
Variações monetárias e cambiais 175.659 12.117 224.922 2.907
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes -1.024.176 -144.847 -1.144.699 -160.838
Contas a receber de clientes 1.409 -16.259 6.137 -10.742
Estoques -804.700 -83.429 -925.516 -133.494
Adiantamentos a fornecedores 20.853 -20.582 24.923 -18.922
Impostos a compensar -93.493 -21.872 -103.213 -25.030
Instrumentos financeiros -123.692 -24.919 -123.142 -42.575
Outras contas a receber 7.564 -12.126 8.030 5.945
Depósitos judiciais -276 -289 -276 -
Partes relacionadas -7.450 -333 -7.329 1.025
Fornecedores -7.965 11.075 -689 16.791
Salários e encargos sociais 454 179 1.182 323
Tributos a pagar -4.665 4.258 -9.922 4.376
Outras contas a pagar -12.215 19.450 -14.884 41.465
Caixa líquido (aplicado) gerado nas atividades operacionais -501.769 4.175 -467.985 17.017
Juros pagos -44.726 -14.349 -54.956 -84.970
Contingências pagas - -183 - -183
Imposto de renda e contribuição social pagos - - - -6.130
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais -546.495 -10.357 -522.941 -74.266
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Venda de bens do ativo imobilizado - - - 197
Aquisição de bens do ativo imobilizado -13.629 -24.112 -29.842 -66.038
Aquisição de intangíveis -182 -298 -280 -373 
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento -13.811 -24.410 -30.123 -66.214
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos 
De terceiros 2.648.628 1.211.380 3.137.208 1.572.621
De partes relacionadas 4.991.352 2.980.136 4.991.352 3.040.891
Amortização de empréstimos e financiamentos
De terceiros -2.058.832 -830.795 -2.527.805 -1.091.241
De partes relacionadas -5.021.220 -3.273.795 -5.021.220 -3.322.267
Dividendos pagos - -50.000 -13.148 -48.259
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 559.929 36.926 566.387 151.745 
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa -377 2.159 13.324 11.265
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.294 1.135 21.075 9.810
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 2.917 3.294 34.399 21.075
Movimentação do caixa do exercício -377 2.159 13.324 11.265
Transações que não envolvem caixa
Imposto de renda e contribuição social compensados 
com crédito tributário -17.016 -47.294 -33.961 -42.032

    Atribuível aos acionistas da controladora
                                                   Ajustes avaliação patrimonial
 Capital  Reserva Lucros Reserva Ajustes Acumulados Ganhos e  Participação dos  Total do 
 social Legal (Prejuízos) Acumulados de Lucros de conversão perdas atuariais Total Não controladores Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2018 100.000 20.472 -103.182 - 154.565 -3.399 168.456 89.356 257.812
Lucro líquido do exercício - - 89.190 - - - 89.190 13.003 102.193
Ajustes conversão de moeda - - - - 7.261 - 7.261 3.621 10.882
Remensuração de passivo atuarial - - - - - -3.655 -3.655 - -3.655
Total  resultado abrangente - - 89.190 - 7.261 -3.655 92.796 16.624 109.420
Distribuição de dividendos - - -50.000 - - - -50.000 -8.019 -58.019
Capitalização dos lucros / Aumento de Capital - - - - - - - 9.760 9.760
Em 31 de dezembro de 2019 100.000 20.472 -63.991 - 161.826 -7.055 211.252 107.721 318.973
Lucro líquido do exercício - - 169.867 - - - 169.867 9.519 179.386
Ajustes conversão de moeda - - - - 39.947 - 39.947 26.874 66.821
Remensuração de passivo atuarial - - - - - 1.681 1.681 - 1.681
Total resultado abrangente - - 169.867 - 39.947 1.681 211.495 36.393 247.888
Distribuição de dividendos
Destinação de lucros - - -105.876 105.876 - - - -238 -238
Em 31 de dezembro de 2020 100.000 20.472 - 105.876 201.773 -5.374 422.747 143.876 566.623

Demonstração dos resultados 

Demonstração dos Fluxos de Caixa

  Controladora Consolidado
 2020 2019 2020 2019
Receita líquida de vendas e serviços (Nota 23) 2.892.677 1.897.031 3.394.965 2.194.298
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados -2.187.574 -1.677.975 -2.501.245 -1.888.316
Resultado bruto antes dos instrumentos financeiros derivativos 705.103 219.056 893.720 305.982
Ganho (perda) com instrumentos financeiros derivativos, líquido -157.023 42.033 -161.881 48.495
Lucro bruto 548.080 261.089 731.839 354.477
Despesas operacionais  
Com vendas -80.648 -73.560 -89.751 -80.962
Gerais e administrativas -63.617 -47.939 -82.904 -62.879
Outras receitas, líquidas 12.633 6.119 15.334 6.705
Resultado operacional antes de participações societárias
e do resultado financeiro 416.447 145.709 574.520 217.341
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial 40.824 20.475 -24 -276
Resultado financeiro

Despesas financeiras -53.792 -38.158 -67.920 -47.541
Receitas financeiras  14.049 9.657 9.055 5.972
Variações cambiais, líquidas -175.660 -12.117 -224.922 -17.630
 -215.402 -40.617 -283.787 -59.199
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 241.869 125.566 290.708 157.866
Imposto de renda e contribuição social
Corrente -17.016 -47.293 -33.961 -52.454
Diferido -54.986 10.917 -77.361 -3.219
 -72.002 -36.376 -111.322 -55.673
Lucro líquido do exercício 169.867 89.190 179.386 102.193
Resultado atribuível aos:
Acionistas  controladores - - 169.867 89.190
Acionistas não  controladores - - 9.519 13.003
Lucro líquido por ação do capital social
durante o exercício - básico e diluído - R$ 0,13537 0,07108
Quantidade de Ações 1.254.796 1.254.796

ALPHAVILLE URBANISMO S.A.
CNPJ nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de Fevereiro de 2020
Data, Horário e Local: No dia 28 de fevereiro de 2020, às 10:30 horas, na sede social da Alphaville Urbanismo S.A. 
(“Companhia”), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, 
CEP 05425-070. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros 
do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Klausner Henrique Monteiro da 
Silva e secretariados por Guilherme de Puppi e Silva. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a eleição do Presidente e do Vi-
ce-Presidente do Conselho de Administração, conforme disposto no Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia; (ii) a elei-
ção dos membros da Diretoria da Companhia; (iii) a aprovação da contratação do Custodiante (defi nido abaixo); e (iv) a 
eleição dos membros do Comitê de Auditoria Não-Estatutário da Companhia. Deliberações: Após discussão e análise 
das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas por unanimidade as seguintes deliberações pelo Conselho de 
Administração: (i) em conformidade com o disposto no Artigo 17 do Estatuto Social, aprovar a eleição de: a. Ricardo 
Leonel Scavazza, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.451.965-0 SSP/SP, ins-
crito no CPF sob o nº 148.090.838-02, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritó-
rio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-000, para 
a posição de Presidente do Conselho de Administração; e b. Alexandre Mafra Guimarães, brasileiro, casado, enge-
nheiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.388.286, inscrito no CPF sob o nº 681.592.776-87, residente e domici-
liado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Aveni-
da Cidade Jardim, 803, 8º andar, Itaim Bibi, CEP 01453-000, para a posição de Vice-Presidente do Conselho de Adminis-
tração; (ii) aprovar a eleição para a Diretoria da Companhia, a ser composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 7 (sete) 
membros, todos para um mandato unifi cado de 2 (dois) anos: a. Klausner Henrique Monteiro da Silva, brasileiro, 
engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade RG nº 26.870.678-5/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 
251.391.458-98, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Di-
retor Presidente; b. Guilherme de Puppi e Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identida-
de RG nº 5.005.900-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 962.476.229-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º 
andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e c. Gerson Cohen, 
brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 1.449.208-9 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 
104.094.648-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Di-
retor, sem designação específi ca. Os diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 
(trinta) dias contados da presente data mediante a apresentação: (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro 
próprio da Companhia, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração 
de desimpedimento, para os fi ns do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e (iii) da 
declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades con-
troladas ou do mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei nº 6.404/76; (iii) aprovar a contratação de Banco Brades-
co S.A., instituição fi nanceira com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, S/N, Vila 
Yara, CEP 06029-900, inscrita no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, para prestar os serviços de custódia das ações da 
Companhia na B3 (“Custodiante”); e (iv) aprovar a eleição das pessoas a seguir indicadas para comporem o Comitê de 
Auditoria Não-Estatutário da Companhia, todos para um mandato unifi cado de 2 (dois) anos: a. Odair Garcia Senra, 
brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.259.126 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 
380.915.938-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Escobar Ortiz, 320, aparta-
mento 71-A, Vila Nova Conceição, CEP 04512-050; b. Lilian Cristina Pacheco Lira, brasileira, divorciada, advogada, 
portadora da cédula de identidade RG nº 18.689.830-7, inscrita no CPF sob o nº 134.741.188-70, residente e domiciliada 
na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Topázio, 558, Residencial 9, Alphaville, CEP 06540-
235; c. Marcio Alvaro Moreira Caruso, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identi-
dade RG nº 17.423.714-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 088.913.558-16, residente e domiciliado na cidade de São Pau-
lo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Aicás, 159, apartamento 12, Indianópolis, CEP 04086-000, sendo este último com 
reconhecida experiência em contabilidade, conforme exigido pelo Regulamento do Novo Mercado. A posse dos membros 
do Comitê de Auditoria Não-Estatutário ocorrerá antes do lançamento da oferta pública de distribuição de ações da Com-
panhia. Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os tra-
balhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 
Mesa: Klausner Henrique Monteiro da Silva - Presidente; e Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Conse-
lheiros Presentes: (i) Ricardo Leonel Scavazza; (ii) Alexandre Mafra Guimarães; (iii) Fernanda Barreiros Rosalem; (iv) 
Odair Garcia Senra; e (v) José Roberto de Mattos Curan. São Paulo, 28 de fevereiro de 2020. Certi co que a presente é có-
pia  el da Ata lavrada em livro próprio. Klausner Henrique Monteiro da Silva - Presidente, Guilherme de Puppi 
e Silva - Secretário. JUCESP nº 153.559/20-2 em 20.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

INAL INTERAUDIOVISÃO LABORATÓRIO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 56.785.793/0001-56

Demonstrações Contábeis Findas em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais

Antonio Aquino Neto - Sócio
Angelo Roberto Zanin -  Contador - CRC 1SP 102090/0-3

Demonstrações de resultados

Demonstrações dos fluxos de caixa

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações de resultados 
abrangentes

As demonstrações financeiras completas acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

 Controladora Consolidado
Ativo 2020 2019 2020 2019
circulante 139.186 147.643 209.918 201.956
 Caixa e equivalentes de caixa 20 4.337 19.552 13.790
 Contas a receber de clientes 
 e outros recebíveis - - 37.928 33.809
 Estoques - - 11.367 9.190
 Ativo disponível para venda 139.166 139.101 139.166 139.101
 Antecipação de dividendos - - - -
 Pagamentos antecipados - - 865 957
 Impostos a recuperar - 2 686 460
 Outros ativos - - 353 446
 Não circulante 43.566 53.067 62.140 61.571
 Realizável a longo prazo - - 6.869 487
 Depósitos para demandas judiciais - - 72 300
 Impostos diferidos - - 6.797 187
 Investimentos em controladas 41.958 51.459 - -
 Propriedade para investimento 1.608 1.608 1.608 1.608
 Imobilizado - - 35.514 38.981
 Direito de uso - - 17.042 19.302
 Intangível - - 1.107 1.193
 43.566 53.067 55.270 61.084
Total do ativo 182.752 200.710 272.057 263.527

 Controladora Consolidado
Resultado operacional 2020 2019 2020 2019
 Receitas operacionais líquidas 7.261 12.544 191.164 231.155
 Custo das mercadorias e serviços - - (143.925) (158.784)
Lucro operacional bruto 7.261 12.544 47.240 72.371
 Despesas administrativas e tributárias (876) (1.557) (48.098) (42.614)
 Perdas de créditos esperadas - - 224 (561)
Resultado antes das (despesas) receitas
financeiras líquidas e impostos 6.385 10.987 (634) 29.196
Resultado financeiro 
 Receitas financeiras 299 105 2.390 1.496
 Despesas financeiras (5.912) (8.785) (11.225) (13.017)

Fluxos de caixa das Controladora Consolidado
atividades operacionais 2020 2019 2020 2019
 Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS (4.727) 11.997 (9.469) 17.675
 Ajustes ao resultado do período 
 Participação nos lucros das empresas 
 investidas por equivalência patrimonial 5.500 (9.690) - -
 Depreciação e amortização - - 7.164 6.068
 Depreciação do direito de uso - - 4.647 4.008
 Juros de empréstimos e financiamento 5.613 7.335 6.881 7.393
 Juros e ajustes de arrendamentos - - 1.640 1.716
 (Reversão) Provisão perdas 
 de crédito esperadas - - (224) (561)
 Impostos diferidos - - - -
 Provisão demandas judiciais - - 3.051 -
 (Aumento) redução nos ativos
 Contas a receber de clientes 
 e outros recebíveis - - (3.895) (4.221)
 Estoques (65) - (2.177) (1.613)
 Pagamentos antecipados - 391 92 75
 Impostos a recuperar 2 374 (226) 76
 Outros ativos - - 93 (481)
 Depósitos para demandas judiciais - - 227 (71)
 Aumento (redução) nos passivos 
 Fornecedores e outras contas a pagar 337 - 2.549 (789)
 Obrigações sociais,
  trabalhistas e tributárias (1) 281 (983) 562
 Impostos a recolher (737) (578) 522 (521)
  5.922 10.110 9.892 29.316
 Juros pagos de arrendamentos - - (1.640) (960)
 Juros pagos de empréstimos 
 e financiamentos (2.389) (7.062) (6.881) (7.120)

     Controladora Participação dos Total do
 Capital Reserva Reserva Reserva Patrimônio líquido quotistas não patrimônio
 social de capital de legal de lucros dos controladores controladores líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018 19.000 - 3.800 95.387 118.187 3.249 121.436
Multa e juros adesão ao parcelamento de impostos - - - (852) (852) - (852)
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos - - - (1.150) (1.150) - (1.150)
Lucro líquido do exercício - - - 10.574 10.574 2.217 12.791
Saldos em 31 de dezembro de 2019 19.000 - 3.800 103.959 126.759 5.466 132.225
Multa e juros adesão ao parcelamento de impostos - - - - - - 
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos - - - (9.700) (9.700) - (9.700)
Prejuízo líquido do exercício - - - (5.611) (5.611) 260 (5.351)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 19.000 - 3.800 88.648 111.448 5.726 117.174

 Controladora Consolidado
  2020 2019 2020 2019
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (5.611) 10.574 (5.351) 12.791
Resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total 
 do exercício (5.611) 10.574 (5.351) 12.791

 Controladora Consolidado
Passivo 2020 2019 2020 2019
circulante 16.458 12.015 47.979 34.907
 Fornecedores e outras contas a pagar 337 - 11.997 9.448
 Arrendamentos a pagar - - 4.291 3.862
 Obrigações sociais,
  trabalhistas e tributárias 15 15 7.861 7.267
 Empréstimos e financiamentos 14.871 10.783 19.839 10.863
 Impostos a recolher 1.235 1.217 3.991 3.467
 Não circulante 54.849 61.936 106.904 96.395
 Obrigações sociais,
  trabalhistas e tributárias 1.489 2.244 8.133 9.710
 Arrendamentos a pagar - - 14.261 16.186
 Empréstimos e financiamentos 53.360 59.692 80.653 69.692
 Provisão para contingências - - 3.858 807
Patrimônio líquido 111.446 126.759 117.174 132.225
 Capital social 19.000 19.000 19.000 19.000
 Adiantamento para
  futuro aumento de capital - - - -
 Reserva legal 3.800 3.800 3.800 3.800
 Reservas de lucros 88.646 103.959 88.646 103.959
 Patrimônio líquido atribuível aos 
 acionistas controladores 111.446 126.759 111.446 126.759
 Participação de não controladores - - 5.728 5.466
Total do passivo e 
 do patrimônio líquido 182.752 200.710 272.057 263.527

 Impostos pagos (884) (1.042) (2.491) (4.618)
 Fluxos de caixa (aplicado nas) decorrentes
 das atividades operacionais 2.649 2.006 (1.120) 16.618
Fluxos de caixa das atividades de investimentos 
 Dividendos recebidos de controlada 4.000 2.000 - -
 Aquisição de ativo imobilizado - Ativo
  não circulante disponível para venda - (10.564) (65) (10.564)
 Aquisição de ativo imobilizado - - (3.273) (13.199)
 Aquisição de ativo intangível - - (338) (321)
 Fluxos de caixa aplicado nas 
 atividades de investimentos 4.000 (8.564) (3.676) (24.084)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 
 Dividendos e juros sobre capital
 próprio pagos (9.700) (4.950) (9.701) (4.950)
 Antecipação de dividendos 4.203 - 4.203 -
 Devolução de adiantamento
 para futuro aumento de capital - - - -
 Captação de empréstimos e financiamentos - 22.547 27.418 32.627
 Pagamentos de empréstimos
  e financiamentos (5.469) (6.723) (7.481) (6.739)
 Pagamento de arrendamentos - - (3.881) (4.018)
 Fluxos de caixa decorrentes das 
 atividades de financiamentos (10.966) 10.874 10.558 16.920
Aumento (redução) líquido do caixa 
 e equivalentes de caixa (4.317) 4.316 5.762 9.454
Demonstração do aumento (redução) 
de caixa e equivalentes de caixa 
 No início do exercício 4.337 21 13.790 4.336
 No fim do exercício 20 4.337 19.552 13.790
  (4.317) 4.316 5.762 9.454

Total de resultado financeiro, líquido (5.612) (8.680) (8.835) (11.521)
Participação nos lucros das empresas 
investidas por equivalência patrimonial (5.500) 9.690 - -
Lucro (Prejuízo) antes do IR e CS (4.727) 11.997 (9.469) 17.675
 IR e contribuição social - Diferidos - - 6.610 187
 IR e contribuição social - Correntes (884) (1.423) (2.492) (5.071)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (5.611) 10.574 (5.351) 12.791
Resultado atribuído aos: 
 Acionistas controladores (5.611) 10.574 (5.611) 10.574
 Acionistas não controladores - - 260 2.217
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (5.611) 10.574 (5.351) 12.791
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 18 de junho de 20216

Juliana Junkes (*)      

No cenário atual, com o avanço da tecnologia, existem pla-
taformas completas capazes de analisar diferentes tipos 
de informações vindas do cliente, a fim de criar estraté-

gias mais eficientes, que colaboram para melhores resultados e 
oportunidades de crescimento.

Quando se trabalha em uma nova proposta comercial, é possível 
que a agência  fique com muitas dúvidas em relação ao negócio, 
cenário e mercado competitivo do cliente prospectado. Fazer 
análises que demonstram tendências de tráfego e sazonalidade, 
participantes chaves, avaliação de interesse do público-alvo, 
além de do benchmark de concorrentes diretos são algumas 
das estratégias que podem contribuir para a construção de um 
escopo de trabalho da agência para o novo cliente e possíveis 
desafios estratégicos. 

Além disso, obter uma visão clara da performance digital, in-
cluindo a sua categoria e estatísticas básicas como engajamento, 
divisão geográfica e divisão do tráfego de dispositivos fazem toda 
a diferença. A partir disso, é possível criar um plano de ação 
super customizado.

1Entenda o mercado do seu cliente em potencial - Ao 
apresentar uma proposta, é importante demonstrar expertise: 
o cliente deve sentir que você conhece muito bem o mercado 
dele. Apresentar tendências no tráfego da categoria e monitorar 
o desempenho ao longo do tempo,  entender a sazonalidade  para 
descobrir em que período do ano o tráfego está no pico e quando 
esperar uma desaceleração são excelentes indicadores. 

Com isso, é possível identificar e comparar os principais con-
correntes, e entender quais pontos o cliente em potencial precisa 
desenvolver. Ao analisar a categoria ao longo do tempo, avalia-se 
rapidamente se o mercado está em expansão ou diminuindo e em 
qual proporção, ao mesmo tempo em que avalia as oportunidades 
de crescimento sazonal. 

Ainda é possível utilizar Palavras-Chave Principais para en-
tender a intenção do consumidor no nível de categoria, e quais 
tópicos ou produtos estão em alta no momento. 

Em um mercado altamente competitivo como o de agências, foi-se o tempo em que bastava ter uma boa reputação para 
conquistar novas contas. É fundamental conhecer o cliente em potencial, e isso significa conhecer o mercado,  

os concorrentes e as melhores estratégias. 

Foto de Anna Nekrashevich no Pexels

Monitorar o comportamento online desse consumidor é fundamen-
tal para descobrir os sites que competem com o seu prospect nas 
mesmas consultas de pesquisa. Uma análise, tanto orgânica quanto 
paga, dos concorrentes, oferece um vislumbre de quem compete 
naturalmente com o seu cliente e quem está ativamente apostando 
nas mesmas palavras-chave - indicando a  intenção de compra. 

Na sequência, conferir  o desempenho e estratégia digital de 
cada site concorrente para fazer comparações entre os pares. 
Desse modo, é possível descobrir onde o possível cliente não está  
se saindo bem, quais são suas estratégias de sucesso, quais áreas 
podem ser melhoradas. É possível encontrar oportunidades de 
crescimento ao realizar comparações do desempenho dos sites 
ao longo do tempo. 

Mesmo um cliente em potencial com crescimento de tráfego 
pode ser ultrapassado pela concorrência.  O próximo passo é 
avaliar os canais de aquisição empregados pelo seu cliente e seus 
concorrentes para obter uma noção de estratégias de crescimento 
utilizadas pela concorrência. 

3Monte um plano de ação detalhado - Com todo o 
conhecimento do mercado, é hora de montar um plano de ação 
estudando profundamente o cliente em potencial, as métricas 
de desempenho do seu conjunto competitivo e estratégias de 
aquisição de usuários. O primeiro passo é avaliar o desempenho 
de busca do potencial cliente contra seu conjunto competitivo, 
no desktop e mobile web. 

Ver que  proporção do tráfego de busca vai para cada site, em 
todas as mídias. 

Descobrir quanto da busca é relacionada a marcas e o que é 
realmente competitivo, para mensurar oportunidades de cres-
cimento diferentes. Após isso, é necessário mirar nas palavras-
-chave corretas. Uma pesquisa mais profunda permite encontrar 
exatamente quais são as palavras-chave para otimizar ou dar 
lances (de acordo com a média de CPC [cost-per-click]). 

Ainda é possível fazer filtros por palavras-chave não-relacio-
nadas a marcas, tanto em busca paga quanto orgânica, para 
descobrir os termos competitivos mais populares no conjunto do 
cliente em potencial e outro filtro de palavra-chave competitiva 
para separar palavras-chave que direcionam para apenas uma 
empresa daquelas em que as marcas realmente competem. 

Outra etapa do plano de ação é melhorar a estratégia de afiliados, 
sabendo quais  deles estão trabalhando com o cliente em potencial 
e seus concorrentes, entendendo  quais fontes de referência estão, 
atualmente, enviando tráfego para o concorrente e não para o cliente,  
para assim descobrir novas oportunidades. É possível ainda apre-
sentar em quais  sites o público está navegando quando visitam o 
seu cliente: estes são potenciais afiliados para considerar parceria.

A quarta etapa do planejamento é analisar o desempenho do 
potencial cliente e seus concorrentes na rede de display. Des-
cobrir onde os anúncios aparecem e quais criativos estão sendo 
utilizados, embasa a sugestão das melhores táticas a serem 
aplicadas no projeto.

Por fim, é importante também apresentar um planejamento 
para as redes sociais. Utilizando plataformas como a Similarweb, 
é possível ter um entendimento de como o cliente em potencial 
e seus concorrentes estão usando as redes sociais.

Cada proposta para um novo cliente em potencial requer que 
a agência se torne uma expert no negócio deles -  ambos efetiva 
e eficazmente.

Ao entender o cenário digital do futuro cliente e apresentar 
um plano de ação detalhado, a agência sai na frente da concor-
rência, demonstrando todo o seu potencial de agregar valor e 
gerar resultados nos negócios. 

(*) - É diretora de vendas na Similarweb (www.similarweb.com).
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2Faça uma comparação de mercado com os clientes 
certos - Após revisar a ampla categoria do cliente prospectado, 
é hora de entender seu conjunto competitivo imediato. É pos-
sível descobrir os concorrentes mais próximos utilizando várias 
ferramentas. Nem todos os concorrentes serão encontrados na 
mesma categoria, e nem todos os sites em uma categoria são 
concorrentes reais. 

É necessário entender o cenário competitivo para descobrir sites 
contextualmente similares, além de descobrir os sites propensos 
a serem visitados pelo público do seu cliente em potencial. Vamos 
supor que o cliente em potencial da agência seja a “ótica A”. 
Quando um  consumidor deseja comprar um óculos de sol com 
lente espelhada,  ele vai pesquisar na “ótica A”, “ótica B”, “ótica 
C”, em buscadores, sites de comparação de preços entre outros. 

CoMo utilizar dados dE MErCado 
para CoNquistar Novos CliENtEs

aNálisE
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A loja fica no andar térreo da 
sede da empresa em Nova York.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Pode parecer estranho nes-

tes tempos em que o comércio 
eletrônico cresce muito rapi-
damente, mas o Google acaba 
de abrir sua primeira loja de 
varejo, com cerca de 500 me-
tros quadrados, em Chelsea, 
um bairro de Nova York. A loja 
fica no andar térreo da sede da 
empresa na cidade e venderá 
hardware do Google, desde 
telefones Pixel a alto-falantes 
e monitores Nest. 

Também será um showroom 
de serviços, como o Google As-
sistant e o Stadia, seu serviço 
de streaming de jogos eletrô-
nicos. Além de comprar, será 
possível explorar os produtos 
Google; o local possui elemen-
tos interativos, onde clientes 
podem, por exemplo, dizer 
uma frase e vê-la traduzida 
para 24 idiomas em tempo 
real, com o uso do Google 
Translate. Também será possí-
vel entrar em uma sala escura 
para experimentar o modo 
Nightsight dos telefones Pixel. 

A loja é evidentemente 
inspirada pelo sucesso de 
varejo que a Apple teve com 
suas lojas ao redor do mundo, 
algumas das quais, como a 
da 5ª Avenida em Nova York, 
são consideradas destinos 
turísticos que atraem multi-
dões de turistas. Há registro 
inclusive de lojas Apple 
“fakes”. O Google disse que 
está atento à pandemia: um 
número limitado de pessoas 
será permitido na loja, os 

Diante de tantas 
possibilidades, a 
prefeitura de Praia 

Grande, cidade do litoral 
paulista, decidiu aumen-
tar a vigilância em pontos 
estratégicos para conse-
guir identificar com mais 
facilidade os criminosos 
e procurados pela polícia. 

O projeto foi resultado 
de uma parceria entre a 
Prefeitura da cidade, a 
Digifort (sistema de vigi-
lância) e o SAFR®, da Re-
alNetworks, um software 
de visão computacional e 
reconhecimento facial de 
alto desempenho. Como em 
todas as cidades turísticas, 
Praia Grande também sofre 
com a invasão de crimino-
sos procurados pela polícia 
e, apesar de ter um banco 
de dados desses indivíduos, 
monitorá-los manualmente 
é uma tarefa árdua e inefi-
ciente. 

A fim de automatizar o 
processo de identificação 
de pessoas procuradas pela 
justiça antes que tivessem 
a chance de causar danos à 

O projeto foi resultado de uma parceria entre a Prefeitura da 
cidade, a Digifort e o SAFR®.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Guilherme Canineo (*)

Se nos últimos meses houve um protagonismo 
muito grande entre Netflix e Disney+, nas últimas 
semanas pode-se dizer que os holofotes se voltaram 
para outros serviços. Estamos falando da fusão 
entre a WarnerMedia e a Discovery e a compra dos 
icônicos estúdios MGM pela Amazon. Porém, o que 
isso significa para o futuro dessa “guerra” entre as 
plataformas de streaming de vídeo por assinatura?

Bom, uma coisa é certa, a competição nunca esteve 
tão disputada como nos últimos meses, e isso sem 
contar que muitos serviços ainda nem estão dispo-

níveis ao nível global. 
Por um lado, demorará um pouco para que Netflix e 

Disney+ deixem seus postos como número 1 e 2 em nú-
meros de assinantes. As duas empresas, sobretudo a que 
leva o legado de Walt Disney e companhia, foram muito 
beneficiadas pela pandemia. Em 2020, a Netflix adquiriu 
37 milhões de assinantes e hoje conta com mais de 207 
milhões. A Disney, em seu primeiro trimestre fiscal de 
2020 anunciou um total de 26,5 milhões de assinantes. 
Após um ano, esse número ultrapassou os 100 milhões. 
A grande vantagem das duas plataformas: a Netflix está 
disponível em 190 países e a Disney+ em 59. 

Por outro lado, Jeff Bezos, CEO da Amazon, comentou 
que 175 milhões das mais de 200 milhões de pessoas que 
assinam o serviço da Amazon Prime interagiram com o 
conteúdo da Prime Video em 2020. A Amazon não possui 
um histórico de divulgação desses números, sobretudo 
os relacionados com o seu serviço de streaming. O que 
isso nos mostra? Que agora a Amazon realmente está de-
monstrando interesse em competir nesse mercado e está 
disposta a investir (e muito) em produções que possam, 
não só trazer novos assinantes, como vencer prêmios de 
prestígio como Óscares e Emmys. A compra dos estúdios 
MGM, estipulada em $8,45 bilhões de dólares, simboliza 
um excelente investimento por parte do gigante do e-com-
merce, não só pelo legado de 97 anos de um dos estúdios 
mais clássicos de Hollywood, como pelo legado de suas 
franquias que incluem “007” e “Rocky”. Além disso, vale 
lembrar que a nova série adaptada ao universo de “Senhor 
dos Anéis” está sendo produzida pela Amazon e a primeira 
temporada tem um orçamento de $465 milhões de dólares. 
Tudo isso sem contar os milhões que a empresa já investe 
em contratos esportivos com a National Football League 

(NFL), Premier League, entre outros. Em resumo, se a 
Amazon realmente quiser, todos nós sabemos que ela tem 
capital para isso. 

Do lado da WarnerMedia, a HBO Max estará finalmente 
chegando à região latino-americana nas próximas semanas 
e, caso opte pela mesma estratégia de preço que adotou 
no Brasil (mais barato do que a Netflix), pode adquirir 
um número considerável de assinantes na região que se 
somariam aos 20 milhões de assinantes nos Estados Uni-
dos. Para quem não sabe, a HBO Max conta não só com o 
conteúdo premium da HBO, mas também com produções 
dos estúdios Warner Bros., TNT, Cartoon Network, entre 
outros. No Brasil, a plataforma ainda transmitirá a UEFA 
Champions League. E tudo isso ainda pode ficar melhor 
agora que a AT&T decidiu abdicar da WarnerMedia e fundi-la 
com a Discovery, casa de canais renomados como HGTV, 
Food Network e Animal Planet, e que já possui o canal 
de streaming Discovery+ com 15 milhões de assinantes. 
Basta saber agora qual será a estratégia adota pela nova 
empresa que terá um valor de mercado estipulado em 
$100 bilhões de dólares. Caso escolham incluir o conteú-
do da Discovery+ dentro da HBO Max, o que talvez seja a 
estratégia menos provável, quem sairá ganhando serão os 
consumidores já que terão acesso a mais conteúdo e não 
terão que se preocupar em pagar por mais uma plataforma. 
A grande verdade é que ainda está muito cedo para dizer 
qual será a estratégia adotada pelo novo CEO David Zaslav 
que agora conta com uma vasta quantidade e qualidade de 
propriedade intelectual, estrelas dos mais amplos calibres 
e um capital gigante. Porém, espero que pelo menos a 
qualidade de certos estúdios se mantenha (ou melhore) e 
que não haja tanto envolvimento dos novos líderes durante 
os processos criativos.

Correndo por fora temos a Paramount+, serviço de stre-
aming da gigante americana ViacomCBS e recentemente 
lançada internacionalmente em mercados como América 
Latina, Canadá, Austrália e a Nova Zelândia oferecendo 
programas da MTV e Nickelodeon e filmes clássicos da 
Paramount e Miramax. A Apple, que lançou o Apple TV+ 
praticamente na mesma época que a Disney+ (final do 
segundo semestre de 2019), está finalmente saboreando 
um pouco do fruto do seu alto investimento em produções 
audiovisuais. A série de comédia “Ted Lasso” teve uma 
excelente recepção entre críticos e assinantes e documen-
tário da cantora “Billie Eilish” foi altamente elogiado pelo 
conteúdo e pela produção. 

Além desses competidores, ainda podemos citar o Pea-
cock, plataforma da gigante Comcast, a Hulu, parte do 
conglomerado da Disney, e serviços locais como a Globo 
Play no Brasil. A diferença desses em relação aos outros 
é que não há uma projeção de lançamento internacional 
para a Peacock, a Disney recorrerá a Star e Star+ para 
representar a Hulu internacionalmente e o Globo Play, 
pelo idioma de seus programas, tem oportunidades mais 
restritas em mercados fora do Brasil. Por outro lado, temos 
a Sony, que preferiu licenciar seu conteúdo para a Netflix 
e Disney+ do que lançar sua própria plataforma. 

A grande verdade é que a popularidade das plataformas 
de streaming não só favoreceu aos consumidores, que 
tem agora acesso a milhares de horas em conteúdo sendo 
lançado todas as semanas, como também aos trabalha-
dores da indústria, desde atores, produtores, diretores e 
roteiristas, como seguranças, figurinistas e empresas de 
catering. Muitas produções só saíram do papel devido à 
necessidade que essas empresas têm de produzir e lançar 
conteúdo em escala para manter seus assinantes em suas 
plataformas mês após mês.  

Do ponto de vista do consumidor é ótimo ter essa varie-
dade disponível, porém para muitos o acesso a uma grande 
maioria dessas plataformas é inviável por conta do valor. 
Além disso, temos a questão do tempo para consumir essa 
infinita quantidade de conteúdo. 

Dessa forma, observando o mercado, acredito que muitas 
plataformas sucumbirão ante os mais poderosos (sempre 
e quando sejam aprovadas pela justiça por desconfiança 
de monopólio), licenciarão seu conteúdo (ao estilo Sony), 
farão parcerias (assim como o Globo Play fez com a Disney+ 
e Deezer no Brasil) ou buscarão outras fontes de renda 
(assim como a Netflix que está começando a comercializar 
merchandise e projeta entrar no mercado de games). Caso 
isso aconteça, e ainda consigam incluir esportes ao vivo 
no pacote, isso só tem a favorecer ao consumidor que terá 
menos opções, porém com mais material concentrado. 

O futuro, apesar de incerto, continua promissor para essa 
indústria. Milhões de dólares ainda serão gastos, seja em 
licenciamentos ou produções originais. Tudo para competir 
pelo bem mais precioso dessa indústria na atualidade, a 
atenção do consumidor. 

(*) - É ex tenista profissional, jornalista, apresentador e especialista em 
podcasts. Mestre em Entertainment Business pela Full Sail University e 
formação em jornalismo pela University of West Florida. Comanda, toda 

quinta 17:30h, a live “Resumão da Semana” nos canais da Full Sail Brazil 
Community.

Qual será o futuro dos 
subscription 

video on demand?

Reconhecimento facial 
na segurança pública

A segurança pública ainda é um ponto sensível em nossa sociedade. Muitos governantes têm buscado 
alternativas para ajudar no combate à criminalidade e o uso da tecnologia vem ganhando cada vez mais 
espaço neste setor

dentre essas, 180 são in-
tegradas com o SAFR®. 
Desde a implementação 
dessa tecnologia, a taxa de 
criminalidade caiu mais de 
80% nas áreas monitoradas 
e as invasões em edifícios 
públicos foram quase eli-
minadas. De acordo com os 
profissionais envolvidos no 
projeto, o software de reco-
nhecimento facial SAFR® 
foi crucial para obter esses 
ganhos. 

“Ao final do dia, quando 
o resultado dos nossos 
esforços técnicos resulta 
na redução dos índices de 
criminalidade, na melhoria 
da segurança dos cidadãos 
e comerciantes locais, fica 
muito clara a contribuição 
dos analíticos de vídeo 
para a sociedade como um 
todo. Este é o principal 
propósito de tudo que fa-
zemos”, comenta Marcelo 
Victorino, Diretor de Ven-
das e Desenvolvimento de 
Negócios, para Latam da 
RealNetworks. - Fonte e 
mais informações: (https://
safrbrasil.com).
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população, o SAFR® foi o 
escolhido pela cidade, por 
ser uma solução mais rápi-
da e precisa em relação ao 
monitoramento manual. O 
software de reconhecimen-
to facial da RealNetworks 
tem uma taxa de 98,87% 
de precisão de reconheci-
mento para faces no mundo 
real e 98,85% para rostos 
com máscaras. 

O SAFR® adicionou 
maior consciência situa-
cional, detectando facil-
mente milhares de rostos 
entre a multidão e com-
parando-os a uma lista de 
criminosos registrados no 

banco de dados oficial da 
polícia. O monitoramento 
realizado pelo software 
não coleta ou armaze-
na nenhuma informação 
de identificação pessoal 
(PII). Ainda com relação 
à privacidade, o SAFR® 
usa criptografia AES-256 e 
HTTPS e está totalmente 
em conformidade com a 
General Data Protection 
Regulation, que é a base 
para a LGPD. 

Ao longo do perímetro 
da cidade de Praia Grande, 
são mantidas mais de 2.500 
câmeras de segurança para 
vigilância monitorada, e 

Google abre 
sua primeira loja física

funcionários usarão máscaras 
e desinfetante para as mãos 
estará disponível. 

Esse não é o primeiro es-
forço do Google no varejo. A 
empresa montou lojas tempo-
rárias em 2016, quando lançou 
seu telefone Pixel, sua primei-
ra investida mais séria na área 
de hardware de consumo. Mas 
suas aspirações em termos de 
varejo são ainda mais antigas. 

Em 2013, a empresa cons-
truiu uma frota de barcaças 
que deveriam servir como 
showrooms flutuantes para 
seus óculos Google Glass e ou-
tros dispositivos de consumo, 
atendendo apenas a clientes 
VIP. Houve muita expectati-
va na época, mas o projeto 
foi abandonado antes que os 
showrooms fossem abertos. 

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

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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O acumulado no ano 
foi de 3,22%, e o dos 
últimos 12 meses, 

de 8,06%, acima dos 6,76% 
registrados nos 12 meses 
imediatamente anteriores”. 
A inflação de Alimentação e 
bebidas teve  um dos maiores 
aumentos ( 0,44%).  

A educadora em finanças 
pessoais, Carol Stange (*), 
explica que uma combina-
ção de fatores, entre infla-
ção, aumento do juros do 
rotativo, que ocorreu em 
abril, e o desemprego pode 
deixar muitas pessoas ainda 
mais endividadas no futuro, 
principalmente no cartão 
de crédito, que em muitos 
casos é uma alternativa de 
compra utilizada quando a 
renda mensal diminui.    

“Em muitos casos, o re-
sultado é a perda do contro-
le de cartão de crédito. As 
taxas e juros cobrados pelo 
uso do cartão de crédito, 
em caso de atrasos, podem 
chegar a 400% ao ano, 
cenário que pode trans-
formar a dívida na famosa 
bola de neve, onde os juros 
cobrados vão se acumulado 
e fazem com que a dívida 
cresça exponencialmente. 
Mas, se os gastos saíram 
do controle e o estrago já 
aconteceu, é preciso sair 
dessa com os menores 
danos possíveis. Confira 
os passos para evitar essa 
situação de descontrole: 

Cartão de crédito: uma alternativa de compra utilizada quando 
a renda mensal diminui.

Graças ao avanço da tecno-
logia e o mundo globalizado, 
sempre estamos conectados em 
smartphones, computadores e 
tablets - veículos digitais o qual 
recebemos a todo momento 
enxurradas de informações, 
vindas de diversas fontes.

E processar, compreender 
e responder o volume alto de 
notícias que recebemos, passou 
a ser rápido. Tudo tem que ser 
feito de imediato, no presente. 

A consequência é que a 
paciência tornou-se algo raro, 
pois ninguém sabe mais esperar 
- para se ter uma ideia, não se 
pode demorar mais que alguns 
minutos para responder uma 
mensagens no WhatsApp e, até 
mesmo, os aplicativos também 
não podem demorar para abrir. 
Assim o executivo em negócios 
e especialista em reputação 
digital, Fred Furtado (*), que 
também é empresário, reflete 
sobre o que pode ter desenca-
deado esse comportamento na 
sociedade. 

Pode ser tanto a internet que 
trouxe isso, quanto também 
pode ser um avanço natural da 
sociedade e, até mesmo, algo 
que o ser humano já tinha e a 
internet só veio para suprir. E é 
também por meio das crianças 
que o empresário observa esse 
comportamento. Tudo está 
mais rápido e as crianças estão 
se desenvolvendo mais rápido. 
Mas cabe a mesma reflexão, é 
a internet que está proporcio-
nando ou está simplesmente 
suprindo a inquietude que elas 
já têm?.

De fato, o avanço tecnológico 
proporcionou agilidade e co-
modidade, podendo ser muito 
positivo. Mas esses fatores 
também podem ser negativos. 
“Preguiça!!”, exclamou. “As 
pessoas perderam a vontade 
de ir aos lugares, mas também 
querem se fazer presente lá, 
então o que elas fazem? Ligam a 
câmera do celular e fazem uma 

A internet se tornou uma 
extensão das vontades e dos 

sentimentos humanos.

Desde o início da pandemia, os 
hábitos de compras dos latino
-americanos foram impactados. 
Com a redução de salário e o 
aumento do desemprego, a ren-
da familiar caiu, exigindo que a 
população se adaptasse para con-
tinuar abastecendo a despensa 
de casa. É o que mostra o estudo 
Barômetro Covid-19, produzido 
pela multinacional Kantar, líder 
em dados, insights e consultoria.

O preço dos produtos, por 
exemplo, passou a ter maior im-
portância na hora da compra. O 
quesito se tornou relevante para 
78% dos latino-americanos. Nesse 
contexto, a Argentina é o país que 
demonstra maior preocupação, 
com 86% da população atenta 
ao crescimento dos valores. Pro-

curar por outras marcas (57%) 
e pesquisar em mais de uma 
loja (58%) também se tornaram 
medidas comuns para driblar os 
valores na região.

Por outro lado, os clientes co-
meçaram a apresentar hábitos 
mais sustentáveis. Por exemplo, 
66% dos habitantes da América 
Latina passaram a dar preferência 
ao comércio local. Nesse ponto, os 
brasileiros são os mais engajados 
(78%). Ainda houve um aumen-
to na aquisição de produtos de 
segunda mão, que se tornaram 
a principal escolha para 25% da 
população dos países da América 
Latina. O canal digital foi o maior 
beneficiado, em especial no Bra-
sil, onde 64% dos entrevistados 
relataram que seguirão compran-

do em lojas online.  
É válido destacar que os novos 

costumes devem se manter fortes 
no pós-pandemia. Isso porque é 
possível notar um movimento em 
que os consumidores se mostram 
mais preocupados com o meio 
ambiente e com o próximo. Nesse 
cenário, os brasileiros são os que 
se sentem mais empoderados 
e comprometidos - 71% dizem 
poder fazer diferença no mundo 
com suas ações e decisões, contra 
a média de 58% da população 
global. Ainda segundo dados da 
Kantar, 65% das pessoas acre-
ditam que as marcas têm que se 
comprometer a gerar um impacto 
positivo na sociedade. - Fonte e 
mais informações: (www.kantar.
com/brazil).

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/05/2021 a 31/05/2021

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.
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: ADUELE ROCHA FARIAS, profissão: técnico de sistema metroviário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 20/06/1987, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ademir Gomes Farias e de 
Dinalva Santana Rocha. A pretendente: BEATRIZ CAROLINA TELHADA DA CON-
CEIÇÃO, profissão: analista de folha de pagamento, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 07/07/1991, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto da Conceição e de Elvira Lopes 
Lucinda Telhada da Conceição.

O pretendente: VINICIUS TADEU DE ALMEIDA RODRIGUES, profissão: analista de 
suporte técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nas-
cimento: 11/02/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de Raimundo Neto Rodrigues e de Maria Helena de Almeida. A pretendente: PRISCILA 
MONTEIRO SILVESTRE, profissão: analista financeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 09/07/1994, residente e domiciliada em Pe-
nha de França, São Paulo, SP, filha de Nilton Silvestre e de Maria Celia de Souza Monteiro.

O pretendente: ADILSON DIAS GONZALEZ, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 27/03/1970, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Gonzalez e de 
Anesita Dias Gonzalez. A pretendente: CAMILLA RIBEIRO MANTUANELE, profissão: 
secretária, estado civil: solteira, naturalidade: em São José dos Pinhais, PR, data-nas-
cimento: 18/02/1983, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Alberto Mantuanele e de Marlene Ribeiro Mantuanele.

O pretendente: ANDRÉ DA SILVA SOUZA, profissão: coordenador de equipe, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, L.A-042, fls. 207, nº 49941, São Paulo, 
SP, data-nascimento: 13/02/1979, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, 
SP, filho de João Reis de Souza e de Lucidalva da Silva Souza. A pretendente: RAQUEL 
DOS REIS MOURÃO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Capela do Socorro, SP, data-nascimento: 05/05/1985, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de João Tadeu Mourão e de Adelina dos Reis Mourão.

O pretendente: EDUARDO FERNANDEZ PREVITALI, profissão: cirurgião dentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
17/06/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Paulo 
Cesar Previtali e de Silvia Fernandez Previtali. A pretendente: NÁDIA MARIA FORNA-
RO, profissão: analista de sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: em Valinhos, SP, 
data-nascimento: 14/12/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Vair Fornaro e de Maria José Tegani Fornaro.

O pretendente: RICARDO SANCHES, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 10/07/1979, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcial Sanches e de Olga 
dos Santos Sanches. A pretendente: MARIANA URBANEZA RODRIGUES, profissão: 
professora, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
10/06/1989, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Benedito Aguila Urbaneza Rodrigues e de Maria Adelaide Pontes Miranda Urbaneza 
Rodrigues.

O pretendente: WILLIAM ALMEIDA ARAÚJO, profissão: operador de câmera, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 02/11/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Antonio Teixeira Araújo e de 
Sandra Regina Almeida Araújo. A pretendente: MARIANA DA ROSA CRUZ, profis-
são: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
22/12/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Celso 
Cunha da Cruz e de Cristiane Firmino da Rosa Cruz.

O pretendente: DANILO FURLANETO DOS SANTOS, profissão: funcionário público es-
tadual, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
01/11/1978, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Cesar 
Augusto Galisa dos Santos e de Eunice Furlaneto dos Santos. A pretendente: CRISTINA 
SOARES DAS NEVES, profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Ferraz de Vasconcelos, L.A-041, fls. 224, nº 25026, SP, data-nascimento: 01/02/1987, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcos Vinicius 
das Neves e de Maria Elena Soares das Neves.

O pretendente: RODRIGO CAVALCANTE MEDEIROS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 02/04/1990, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Gilberto Lacerda 
de Medeiros e de Sandra Cavalcante Medeiros. A pretendente: BRUNA BARRETO DE 
OLIVEIRA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, 
SP, data-nascimento: 07/01/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José Bomfim da Costa Oliveira e de Maria Irene Barreto.

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

Alerta sobre a perda de 
controle do cartão de crédito
O IPCA, a inflação oficial do país, ficou em 0,83% em maio, 0,52 ponto percentual acima da taxa de 
0,31% registrada em abril, conforme divulgou o IBGE. Foi o maior resultado para um mês de maio 
desde 1996

proposta, encerre a conversa 
e analise os dois possíveis 
cenários: 
•   Se você pode esperar 

por propostas melhores 
do banco ou instituição 
financeira e não terá pro-
blemas em ter seu nome 
incluído nos órgãos de 
restrição ao crédito. 
Atenda às ligações da 
central de negociação 
de dívidas das empresas 
e acompanhe a evolução 
das negociações até 
receber uma proposta 
condizente com seus 
termos, ou aguarde os 
feirões de negociação de 
dívidas. 

•   Se você precisa quitar 
essa dívida porque não 
pode ter o nome regis-
trado no SPC e Serasa, 
procure por linhas de 
crédito mais baratas para 
quitar o cartão de crédito 
à vista. As empresas de 
recuperação de crédito 
e de crédito consignado 
podem ser boas opções 
para esse caso. Lembre-
se de pesquisar a reputa-
ção da empresa em sites 
como Procon, Reclame 
Aqui e fóruns específicos 
para esse assunto. 

(*) - É colunista sobre finanças 
pessoais dos veículos Guia Bolso, 
Cobizz, Revista Em Condomínios e 

do blog empresarial Paketá Crédito. 
É consultora de economia doméstica 
no programa Mulheres da TV Gazeta 

(https://carolstange.com.br). 
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Passo 1
Levante os valores devidos 

- Essa etapa é super impor-
tante para abrir portas para 
o sucesso da negociação, afi-
nal, só será possível propor 
ou aceitar boas propostas 
se houver conhecimento do 
cenário real. Se há dívidas 
em mais de um cartão, sugiro 
um levantamento para cada 
um dos cartões e a união de 
todos os números em um 
único documento.  

Passo 2
Defina um valor mensal 

factível para pagar essa dívi-
da - Não vai adiantar tentar 
negociar com o banco ou 
instituição financeira sem 
saber exatamente quanto é 
possível destinar para esse 
fim. Muita gente fica an-
siosa ao ter dívidas e acaba 

aceitando na negociação, 
parcelas que comprome-
tem de forma sacrificante 
o orçamento, e o resultado 
é um novo endividamento. 
Sem o conhecimento da real 
capacidade de pagamento, a 
solução será fugaz. 

Passo 3
Procure o banco ou a 

instituição - A empresa tem 
interesse em receber e você 
tem interesse em pagar. 
Portanto, nada impede que 
você procure conhecer as 
condições de negociação. É 
possível conseguir carência 
de 180 dias para o primeiro 
pagamento, desconto no 
valor total e parcelamento 
do montante sem juros. Tudo 
depende da forma como será 
conduzida a negociação. Se 
a instituição não aceitar sua 

Consumidores estão pesquisando 
mais antes de comprar

O imediatismo na internet 
e suas consequências

vídeo chamada com amigos, fa-
miliares e conhecidos. Os laços 
afetivos estão se perdendo”, 
completa.

Enquanto essas emoções so-
mem aos poucos, sentimentos 
como depressão e ansiedade 
aumentam. “As pessoas exi-
gem velocidade devido a esse 
imediatismo, que certamente 
existe, então percebo um nível 
alto de ansiedade que provoca o 
indivíduo a querer tudo naquele 
momento. Isso também leva à 
depressão, ambas doenças do 
novo milênio”, pontua.

E como especialista em re-
putação digital, o empresário 
aponta como as personalidades 
digitais ajudam a desencadear 
esse distúrbio nos seguidores. 
“A internet se tornou uma 
extensão das vontades e dos 
sentimentos humanos, que se 
inspiram nas vidas de influen-
ciadores. Daí vejo a importância 
de haver sinceridade no meio 
digital, por parte dos influen-
cers. No entanto, também ques-
tiono: essa ansiedade é gerada 
porque o indivíduo realmente 
quer usufruir das coisas boas 
com seus familiares, assim 
como os influenciadores, ou 
apenas querem se mostrar?”.

(*) - É executivo com foco na área 
digital, marketing de influência, 

performance, produção de conteúdo, e 
especialista em social B.I e marketing 

de influência.
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