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Já faz algum tempo que a inovação se tornou uma verdadeira obses-
são para as empresas. Entendendo que esse é o único caminho para a 
sobrevivência em um contexto de complexas e profundas transforma-
ções, a maioria parece já ter se atentado a essa necessidade. Apesar 
disso, grande parte delas mal consegue engatinhar no tema. Prova 
disso é uma pesquisa realizada pela Palas, consultoria pioneira na ISO 
de inovação, a 56.002, que coletou informações sobre inovação em 60 
empresas, sendo quase a metade de grande porte.  

Pesquisa: empresas demandam inovação, mas estão 
despreparadas

As inovações da cadeia de suprimentos podem causar impacto positivo 
nas pessoas, no desempenho da indústria e nos mais diversos setores 
da economia mundial. Neste cenário, o Gartner, Inc., líder mundial em 
pesquisa e aconselhamento para empresas, anuncia as oito principais 
tendências de tecnologia para atender à crescente necessidade de digi-
talização e integração das redes de cadeia de suprimentos ao redor do 
globo. Os analistas do Gartner selecionaram os temas por seu potencial 
transformacional e sua capacidade de promover resiliência operacional 
em funções de negócios, tecnologia e prestação de serviços.  

Principais tendências de tecnologia para a gestão 
de cadeias de suprimentos

A KPMG realizou uma pesquisa analisando quatro possíveis padrões 
de retomada dos 40 principais setores da economia brasileira, após um 
ano do início da pandemia da Covid-19. Segundo o estudo, o setor de 
varejo - especialmente nos segmentos online, farma e alimentar - está 
no processo de crescimento, em que as empresas que atravessam o 
atual momento ganham fôlego com o comportamento do consumidor, 
favoravelmente alterado durante a crise.  

setor de varejo inicia processo de retomada de 
crescimento
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O futuro da mobilidade
A inovadora proposta de mobilidade da MINI, apresentada em formato 

digital em novembro de 2020, ganha forma com o MINI Vision Urbanaut. 
Agora, como parte desse novo conceito, o BMW Group apresentou, em 
Munique, a versão física do carro, permitindo que o público conheça 
de perto o âmbito espacial e sustentável do veículo. O lançamento re-
presenta a imagem de como o uso inteligente do espaço pode fornecer 
uma resposta às necessidades das futuras cidades e estilos de vida. Para 
isso, o modelo acompanha o chamado "Momentos MINI", que reúne as 
experiências que os usuários gostariam de ter a bordo, como uma pla-
taforma digital facilitadora para direção em cidades e estradas, e para 
aspectos básicos, como som e iluminação. Além disso, todo o interior 
do MINI Vision Urbanaut apresenta uma série de materiais reciclados, 
sendo estes também renováveis. Outras informações: (www.mini.com.
br).   leia a coluna completa na página 3

Foto: bmw.com/reprodução
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mulheres em cibersegurança

@Por seu trabalho como responsável pela área de cibersegurança na 
everis América Latina, María Pilar Torres Bruna foi eleita como uma 

das 50 mulheres mais influentes em cibersegurança na região, de acordo 
com a iniciativa "Top Women in Cybersecurity, Latin America 2021". O 
evento é organizado pela WOMCY, uma organização sem fins lucrativos 
formada por mulheres com foco no desenvolvimento da cibersegurança 
na América Latina, e pela WISECRA, Women in Security & Resilience 
Alliance. Ao premiar lideranças femininas na área de cibersegurança, a 
eleição tem como objetivo diminuir a desigualdade de gênero no setor, 
promovendo maior diversidade na indústria de tecnologia - além de 
destacar os melhores trabalhos das premiadas. A pandemia da COVID-19 
aumentou muito a necessidade de melhorar a cibersegurança, fruto do 
processo de digitalização que se tornou cada vez mais urgente. Como 
resultado, as organizações estão buscando ampliar o número de espe-
cialistas em cibersegurança no curto prazo, enquanto as desigualdades 
de gênero ainda prevalecem neste ambiente (www.everis.com).    leia a coluna completa na página 2
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cOmPras On-line

se observarmos os empregos 
ocupados pelos imigrantes nos eua 
como um todo e aqueles ocupados 
pelos que chegaram nos últimos 
dois anos, veremos algumas 
diferenças tanto no perfil dos 
profissionais quanto pelos cargos 
ocupados por eles. 

"a pandemia acelerou tendências já 
existentes em trabalho remoto, e-

-commerce e automação, precisando de até 
25% mais profissionais do que o estimado.", 
apontou pesquisa publicada em fevereiro 
pela McKinsey & Company, empresa de 
consultoria americana.

 
Os empregos preenchidos por brasileiros 

imigrantes nos últimos 10 anos, por exemplo, 
mostram um maior nível de qualificação pro-
fissional e acadêmica. Ou seja, as certificações 
passaram a ser vitais para se tornar mais indi-
cado para o trabalho que o imigrante deseja.

 
Após avaliar o impacto duradouro da 

pandemia sobre a demanda de trabalho, a 
combinação de ocupações e as habilidades 
exigidas pelo mercado, Rodrigo Costa, 
consultor empresarial e CEO da AG Immi-
gration - escritório americano de advocacia 
imigratória, compilou uma lista das profissões 
que estão em alta para os brasileiros que pre-
tendem desembarcar em terras americanas 
nos próximos meses.

 
De acordo com o profissional, aqueles que 

trabalham nas áreas da saúde, logística, en-
genharia, aviação e tecnologia da informação 
(TI) saem na frente. Isso representa uma 
ruptura com as escolhas normais de carreira 
da comunidade imigrante como um todo. “Nos 
últimos anos, houve uma mudança muito 
grande na origem e no grau de instrução dos 
imigrantes brasileiros nos EUA”, disse o CEO 
da empresa que presta consultoria e suporte 
para entrada e permanência legal nos EUA.

 
Para uma perspectiva melhor, aqui está 

uma lista das cinco principais áreas que estão 
em alta para brasileiros nos EUA e porquê 

Como o perfil do imigrante brasileiro 
nos eua está mudando
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1.   Saúde - É estimado que o envelheci-
mento da população americana impulsione 
uma diversidade de empregos na área de 
saúde, o que resulta em grande demanda de 
auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, 
médicos e enfermeiros. Há oportunidades 
na saúde em todos os espectros. A grande 
necessidade de profissionais de saúde tam-
bém não desaparecerá depois que a pandemia 
acabar totalmente.

 
2. Profissionais da área de logística 

(portuária, aeroviária). Com o mundo 
focado em manter o fluxo de bens e serviços 
essenciais enquanto lutamos contra a pande-
mia, esta é a hora dos profissionais da Cadeia 
de Suprimentos brilharem.

 
3.   Engenharia - Para manter os negócios 

fluindo normalmente, engenheiros e profissio-
nais de tecnologia precisam trabalhar nos basti-
dores para atender às demandas do novo mundo 
e local de trabalho em constante mudança.

 
4.   Aviação - Pilotos estão entre os pro-

fissionais mais raros de se encontrar hoje 
nos EUA, e os salários são excelentes. A 
escassez de profissionais de aviação se deve 
ao fato de que na última década muitos pilo-
tos americanos foram trabalhar nas grandes 
companhias aéreas do Oriente Médio, além 
de outros tantos terem se aposentado. O 
mercado interno americano não conseguiu 

gerar uma quantidade nova de pilotos que 
atenda as imensas demandas dos EUA, e 
por isso existem muitas oportunidades para 
pilotos estrangeiros.

 
5. Tecnologia da Informação (TI) - O 

mercado de TI está “sedento” por novos talen-
tos vindos de outros países para trabalharem 
nas “Big Techs” americanas, especialmente 
aquelas situadas na região do Vale do Silício 
(Califórnia). No Brasil, houve nos últimos 
15 anos um grande aumento no número de 
profissionais de TI, muitos deles com bacha-
relado completo e até mesmo com cursos 
de pós e graduação e MBA dentro da área. 
Profissionais com esse perfil podem encon-
trar excelentes vagas de emprego nos EUA.

 
Olhando para o futuro, cada vez mais haverá 

uma necessidade contínua de trabalhadores 
qualificados nas indústrias técnicas e cien-
tíficas, o que é um grande atrativo para os 
imigrantes - particularmente aqueles com 
formação acadêmica avançada e que já es-
tejam bem posicionados em suas carreiras. 

“Há uma forte demanda em todas essas 
áreas, e os empregadores nesses setores 
costumam enfrentar grandes desafios para 
encontrar trabalhadores qualificados ame-
ricanos”, aponta Rodrigo que mora no país 
há dez anos. - Fonte e outras informações:  
(https://agimmigration.law/).

Prova de vida em casa
O INSS publicou portaria, no Diário 

Oficial da União de ontem (5), prevendo 
a possibilidade de seus beneficiários 
com dificuldades de locomoção solici-
tarem a realização de prova de vida em 
casa, mediante visita de representante 
do instituto. Idosos acima de 80 anos 
também poderão solicitar o serviço 
por meio de um requerimento. A 
visita favorecerá beneficiários “sem 
procurador ou representante legal 
cadastrado” (ABr)

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-varejo-nunca-mais-sera-o-mesmo-os-rumos-do-futuro-com-os-clientes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-06-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-06-07-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/o-povo-na-rua-economia-e-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/setor-de-varejo-inicia-processo-de-retomada-de-crescimento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/principais-tendencias-de-tecnologia-para-a-gestao-de-cadeias-de-suprimentos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pesquisa-empresas-demandam-inovacao-mas-estao-despreparadas/
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News@TI
Centro Paula Souza abre inscrições para curso 
de sistemas Totvs voltado a alunos de Etecs

@Estudantes de 22 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) da Capital 
podem fazer a inscrição para o curso online de Suporte Básico em 

Sistemas de Gestão Empresarial Totvs, oferecido pelo Centro Paula 
Souza (CPS) em parceria com a Totvs e a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo (SDE), por 
intermédio do programa Minha Chance.  A iniciativa pretende capacitar 
profissionais especializados no suporte dos sistemas Protheus de gestão 
organizacional e otimização de processos operacionais. Os interessados 
em participar do processo de seleção devem fazer a inscrição até 8 de 
julho pela internet (https://ensino.fundacaofat.org.br/eventos/curso-
-suporte-basico-em-sistemas-de-gestao-empresarial-totvs).

São Paulo, terça-feira, 06 de julho de 2021 Negócios2 Negócios
Empresas 
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O povo na rua,  
economia e  
pandemia

Povo nas ruas é 
fermento na massa. 
Faz o bolo crescer.

O recente pacote de 
denúncias envolvendo 
diretores e assessores 

do Ministério da Saúde, alguns 
já demitidos, incluindo um 
eventual pedido de propina 
de US$ 1 para cada dose da 
vacina a ser adquirida – no 
caso a imunizante da Astraze-
neca – empareda o governo e 
estreita a margem de manobra 
do presidente Bolsonaro para 
evitar o impeachment. 

Mesmo assim, é mais que 
razoável apostar na hipótese 
de que, nas condições de 
hoje e permanência de sua 
base de apoios no Congresso, 
não haverá impedimento do 
comandante-mor. E os motivos 
são claríssimos: não há votos 
para aprovar uma medida 
como essa, mais ainda quando 
se sabe que o impeachment 
é uma equação política que 
obedece a um ritual rigoroso.

Sigamos os passos dessa li-
turgia. Para impedir um gover-
nante, há de se ter muito voto, 
não uma votação por maioria 
simples. São necessários 342 
votos na Câmara (2/3), dos 513 
deputados, e 51 senadores, do 
total de 81. E como se alcan-
çam estes números? Usando a 
ferramenta, a única, que pode 
dar o passaporte de casa ao 
governante: povo na rua. O que 
não é tarefa das mais fáceis. 

Povo nas ruas é fermento na 
massa. Faz o bolo crescer. Faz o 
deputado sentir a temperatura 
social. Faz o senador examinar 
a saúde do presidente. Cria um 
gigantesco rolo compressor 
que ameaça as cúpulas côn-
cava e convexa do Congresso 
Nacional. E põe em risco a 
volta do próprio parlamentar 
às casas das leis.

Posto isso, examinemos 
essa possibilidade. Partamos 
do conjunto de fatores que se 
juntam para formar a massa 
conceitual de um veto popular 
ao governante. Entre esses, 
incluem-se as carências so-
ciais, como falta de recursos 
para viver – alimentar a famí-
lia, educar os filhos, pagar os 
transportes, cuidar da saúde, 
sentir-se seguro nas ruas e 
em casa. 

Duas alavancas estão nes-
se momento sendo usadas 
pelo governo para atenuar as 
mazelas sofridas pelo povo: 
a economia, com um esforço 
para recuperá-la e aumentar o 
adjutório social (Bolsas e Auxí-
lios) e a saúde, com a vacinação 
da população. O que poderá 
ocorrer nos próximos tempos 
com essas duas vertentes? Vão 
melhorar ou piorar? Em suma, 
o Produto Nacional Bruto da 
Felicidade aumentará ou di-
minuirá? Resposta em aberto.

Portanto, o eleitor, o eixo 
maior da engrenagem social 
e política, está de olho aberto 
para a equação. Sua ida às 
ruas é a resposta de que a 
democracia participativa vai 
bem em nossas paragens. Esse 
mecanismo tem se fortalecido 
ao longo do tempo, na Euro-
pa, nos Estados Unidos e em 
outras regiões, sob o fluxo 
de conscientização política e 
ações em defesa dos direitos 
individuais e coletivos. 

Desenvolve-se o que pode-
mos designar como uma au-
togestão técnica, que consiste 
na definição pelos cidadãos 
dos rumos a seguir e os meios 
que podem garantir sua cami-
nhada. A conscientização tem 
ganhado volume com a crise 
da democracia representativa, 
caracterizada por não cumpri-
mento da agenda social pelos 
conjuntos representativos. 

O povo tem se distanciado 
dos políticos, até com indigna-
ção, abrindo um vazio na socie-
dade que está sendo ocupado 
por milhares de entidades de 
intermediação – associações, 
sindicatos, núcleos, grupos, 
setores, movimentos. Assim, 
a organicidade social tem sido 
a resposta às falhas da demo-
cracia representativa. 

Ou, em outros termos, a 
democracia participativa – que 
nos deu na CF o referendo, o 
plebiscito e o projeto de inicia-
tiva popular – é a bola da vez, 
mas a pelota agora é jogada 
nas ruas.

E são cada vez são menos 
os jogadores (eleitores) que 
participam de peladas patroci-
nadas por partidos, bandeiras 
e cores. A maioria quer entrar 
em jogos patrocinados por suas 
necessidades. Pavlov classifica 
dois grupos de instintos: os 
de preservação do indivíduo 
(impulso combativo e impulso 
nutritivo) e os de perpetuação 
da espécie (impulso sexual e 
impulso paternal). 

Pois bem, as pessoas agem 
para se defender das ameaças 
humanas e as da natureza 
(catástrofes) e, ainda, para 
garantir a saúde de seu cor-
po (alimento para suprir o 
estômago). Os dois primeiros 
instintos de Pavlov embasarão 
o caminho a ser seguido pelo 
povo. Economia e pandemia 
se cruzarão. Em suma, povo 
na rua vai depender das coi-
sas boas e ruins que ocorrem 
ou ocorrerão nos próximos 
tempos sob a égide da admi-
nistração pública. Maior ou 
menor movimentação social 
decorrerá dessa hipótese. O 
povo luta por sobrevivência. 

Lembrando o velho ditado: 
a necessidade obriga.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

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

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Dados pessoais na área da 
saúde: novas responsabilidades 
de hospitais, clínicas e planos 

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) já é uma realidade que se consolida cada vez mais no dia a dia de entes 
públicos e privados e de pessoas afetadas direta e indiretamente pela legislação. A lei tem como objetivo central 
proteger os dados pessoais que circulam por sistemas de softwares dos mais diversos tipos e níveis de segurança.

Na área da saúde, a LGPD precisa 
ser aplicada em clínicas, con-
sultórios e hospitais. Deve-se 

garantir que gestores, funcionários e 
empresários responsáveis estabeleçam 
e mantenham um conjunto de regras e 
hábitos seguros ao lidar com informa-
ções pessoais de seus pacientes.

Dentre as informações tidas como 
passíveis de serem analisadas e pro-
cessadas à luz da LGPD estão todos 
os dados que permitem identificar 
direta ou indiretamente um indivíduo, 
como nome, números de documentos, 
gêneros, datas de nascimento, retratos 
ou prontuários de saúde, por exemplo.

O conhecimento da lei e de tudo o que 
é determinado no texto legal, entretan-
to, é só uma das fontes de pesquisa e de 
referência para quem, agora, tem esse 
tipo de responsabilidade. Ou seja, não 
só os médicos, enfermeiros e gestores 
como também os profissionais da área 
jurídica dos estabelecimentos de saúde 
devem estar preparados para a adapta-
ção à LGPD. Além disso, eles também 
devem contar com um ferramental 
teórico e de sistema que permitam 
colocar a Lei em prática.

A Lei garante consequências sérias 
para o descumprimento das deter-
minações. Tais como penalidades 
administrativas, como suspensão, ad-
vertência ou multas, ou mesmo mais 
litigiosas, em condenações civis por 
perdas e danos. Para garantir que os 
dados estejam assegurados e evitar 
possíveis consequências indesejadas 
do cumprimento da Lei, cada vez mais 
empresas enxergam o uso de softwares 
específicos como uma solução eficaz. 

Sergio Cochela, CEO da ProJuris — 
empresa líder no mercado de tecnologia 
de inteligência jurídica —, observa que 
um bom sistema de gestão garante mais 
segurança no gerenciamento da identi-
dade e do acesso a informações muitas 
vezes sensíveis. "Sistemas voltados para 
o aspecto jurídico como o Projuris, por 
exemplo, conferem uma segurança e 
uma garantia de que os dados estejam 
sendo operados dentro de um ambiente 
controlado. Oferecemos ferramentas 
de restrição de acesso, disponibilidade 
de dados e registros que facilitam a 
auditoria das atividades", afirma. 

Segundo Cochela, apesar dos riscos 
à privacidade estarem relacionados ao 
avanço tecnológico, "a saída para pos-
síveis problemas está justamente em 
softwares robustos e preparados para 
lidar com as necessidades impostas por 
esse novo contexto".

Segurança de dados, na prática
Dentre as particularidades mais 

controles técnicos e gerenciais empre-
gados para impedir exposição ou acesso 
indevido, roubo, perda e modificação 
não autorizada de dados pessoais”, 
explica Norival.

Software jurídico auxilia durante 
a pandemia 

O Brasil está se aproximando das 530 
mil mortes por Covid-19. Em várias 
regiões do país, há registros de fila de 
espera por um leito especializado. En-
quanto os profissionais da saúde lutam 
na linha de frente para tentar conter o 
avanço da pandemia, a ProJuris auxilia 
dezenas de planos de saúde e hospi-
tais que estão utilizando a tecnologia 
da empresa para respirar um pouco 
mais aliviados durante este período 
turbulento.

Assim como empresas de outros seto-
res, o departamento jurídico de hospi-
tais e clínicas interfere diretamente nas 
atividades de atendimento, cobrança, 
marketing e financeiro. Os profissionais 
da área jurídica precisam estar atentos 
às mudanças na legislação, alterações 
na estrutura administrativa, dentre 
outras situações.

Com o software da ProJuris, é pos-
sível monitorar de forma automática 
as Notificações de Intermediação 
Preliminar (NIPs) e acompanhar, 
em tempo real, contratos, processos, 
requisições, provisionamento e vários 
outros indicadores. 

"Auxiliamos as empresas enviando 
notificações sobre novas liminares, já na 
distribuição do processo, antes mesmo 
da citação. Monitoramos também os 
andamentos para saber se a liminar 
foi ou não deferida e conseguimos au-
tomatizar o controle sobre advogados 
contumazes, ANS, perícia, sigilo, LGPD 
etc", conta Cochela.

importantes da aplicação da Lei na 
saúde, está o fato de que ela precisa 
ser entendida dentro de um contexto 
maior. Norival Raulino da Silva Júnior, 
advogado especialista em direito di-
gital e proteção de dados, parceiro 
da ProJuris, destaca o exemplo de 
outras legislações setoriais, como a 
Lei do Prontuário Eletrônico (Lei nº 
13.787/2018), por exemplo. “Enten-
didas essas exigências e as condições 
de legitimidade, é importante executar 
um trabalho de revisão de procedi-
mentos e garantir que cada etapa do 
ciclo de vida do dado pessoal, da coleta 
ao descarte, atenda os princípios de 
proteção de dados estabelecidos na 
LGPD”, afirma.

Por mais complexa e brusca que a 
mudança possa parecer, tanto para as 
instituições como para quem é dono 
dos dados tratados na lei, vale en-
tender melhor os objetivos principais 
da legislação. O tratamento de dados 
responsável e transparente é o foco da 
criação da LGPD como um todo, não só 
em se tratando da área da saúde. 

Um dos deveres garantidos pela 
LGPD, aliás, o da transparência no pro-
cessamento de dados, é o que garante 
que os titulares tenham o direito de 
exigir o acesso não só às informações 
como também ao modo como elas são 
tratadas dentro do sistema do hospital, 
da clínica, do plano de saúde etc. Isso 
enquanto se preservam informações 
confidenciais do outro lado, como 
segredos de negócios, estratégias de 
cibersegurança etc. 

“Estas instituições devem prestar 
contas e informar sobre finalidades de 
tratamento, hipóteses de compartilha-
mento, e, possibilitando uma tomada 
de decisão por parte dos contratantes, 
indicar ao menos genericamente os 

AI/ProJuris

Pesquisa realizada pelo Gartner, no final 
do ano passado, mostrou que apesar dos 
impactos financeiros causados pela Covid-19, 
47% das companhias de diferentes setores 
no mundo planejam aumentar os investimen-
tos em IoT. Indicou também que os gastos 
mundiais com equipamentos eletrônicos e 
de comunicações para dispositivos de IoT, 
atingiram US$ 14,7 bilhões em 2020, número 
que representa um crescimento de 6% em 
relação ao ano anterior.

Com a chegada e disseminação do 5G no mer-
cado nacional, a tendência é que as aplicações 
financeiras em IoT se multipliquem ainda mais. 
A fuse IoT, empresa focada na criação e imple-
mentação de soluções de Internet das Coisas 
(IoT), acredita que a adoção de dispositivos 
IoT crescerá significativamente no mercado 
brasileiro não só pelas grandes empresas, mas 
também pelas pequenas e médias companhias, 

que poderão investir em soluções IoT com sua 
plataforma unificada de dados.

A transmissão de maior quantidade de dados, 
com tempo de resposta dez vezes menor do que 
o da rede 4G, além de conexões simultâneas, com 
menor consumo de energia, já é uma realidade em 
países como China, Coréia do Sul e Reino Unido. “No 
Brasil, a adoção da tecnologia IoT ainda é incipiente, 
apesar de todo seu potencial, para ajudar as empre-
sas a inovar e transformar digitalmente a vida em 
sociedade, porque falta largura de banda e latência 
para garantir melhor desempenho dos dispositivos”, 
diz Murilo Silva, sócio-diretor da fuse IoT.

Segundo ele, a expectativa é que a vinda do 
5G possa ajudar a tornar algumas demandas 
factíveis, mas é preciso compreender que o IoT 
vai além dessa entrega e projetos customizados 
com essa tecnologia podem se tornar acessíveis 
inclusive para o mercado de Pequenas e Médias 
Empresas (PME’s).

A fuse IoT está pronta para apoiar a ampla 
adoção de IoT pelas PME´s, com uma estratégia 
de implementação de projetos as a service, 
que incluem monitoramento de dados em 
tempo real por meio de uma plataforma única 
e treinamento dos profissionais. “A competição 
entre as PME’s será maior e o novo modelo de 
negócios oferecido pela fuse IoT será entregue 
com um pacote de serviços completo, com trei-
namento, suporte e entrega de valor que se faz 
na ponta. Vamos facilitar de forma significativa 
os projetos nesse nicho de mercado, de acordo 
com a demanda de cada cliente”, afirma Silva.

A fuse IoT tem a missão de fomentar a cul-
tura digital em empresas de todos os portes, 
mas devido à maior dificuldade de acesso às 
informações e implementação de projetos nas 
pequenas e médias empresas, constatou-se que 
era necessário ter uma estratégia diferenciada 
para este segmento.

fuse IoT adota estratégia para ampliar aplicação de 
IoT por pequenas e médias empresas

Sergio Cochela, CEO da ProJuris
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D - Dinâmicas e Workshops
Um desafio de empreendedorismo e inovação para estudantes univer-
sitários e de ensino médio que desejem exercer o papel de liderança: 
essa é proposta do VC Challenge, iniciativa da KPTL, uma das maiores 
gestoras de venture capital da América Latina. As inscrições estão aber-
tas para todos os estudantes que queiram mergulhar no ecossistema de 
“Venture Capital”, participando de dinâmicas e workshops. Inicialmente 
voltado para cursos de graduação como Administração, Engenharia e 
Economia, o evento já reuniu, em edições anteriores, representantes de 
mais de 30 diferentes áreas da graduação. A novidade é que nesta edição 
estudantes do ensino médio também poderão competir. As inscrições 
vão até o dia 30 de julho no site (www.kptl.com.br/vc-challenge/). Ocorre 
online, entre 31 de julho e 21 de agosto.

E - Conjunto de Sensores
A Taggen, especializada em soluções para Internet das Coisas, se 
aliou ao Inatel para o desenvolvimento de um produto pioneiro na 
América Latina: a nova geração do TaggenBeacon na versão BLE 5.1. 
A inovação prevê elevar em até oito vezes a capacidade de identi-
ficação e localização das “coisas” com precisão de submetro, além 
de efetuar conexões via Bluetooth, Wi-Fi, 4G LTE, NBIoT e 5G. A 
parceria inclui o desenvolvimento do novo TaggenGateway. Juntos 
os produtos ampliam as possibilidades de aplicações em várias ver-
tentes, entre elas: indústria automobilística, logística, varejo, óleo 
e gás, saúde, agronegócio e cidades inteligentes. Por meio da insta-
lação no beacon de um conjunto de sensores, é possível detectar e 
mensurar luminosidade, temperatura, pressão, acelerômetro, entre 
outros parâmetros (www.inatel.br). 

F - Aeronave em Cotas
A Amaro Aviation, empresa de aviação de negócios, acaba de receber 
seu primeiro avião para venda no sistema de propriedade comparti-
lhada. É um PC-24, jato executivo leve da companhia suíça Pilatus, 
projetado para operar em pistas curtas e até sem pavimentação. Essa 
característica permite operar em um número incrível de pistas por 
todo o Brasil, fazendo dessa aeronave uma alternativa de extrema 
versatilidade, sobretudo para o setor do agronegócio. Já bem de-
senvolvida nos EUA e na Europa, a fractional ownership permite a 
propriedade compartilhada de uma aeronave, Quem adquire as cotas 
pode voar em sua aeronave na medida de suas necessidades. Mais 
informações: (www.amaroaviation.com).

A - Disponibilidade de Vacinas
Uma iniciativa de voluntários está ajudando as pessoas na procura 
por vacinas contra a Covid-19. O portal (www.ondetemvacina.com) 
oferece uma ferramenta de busca por postos de vacinação e permite 
que a população participe do processo, informando, em tempo real, 
a situação da vacinação em sua cidade. O projeto cruza informações 
oficiais do Ministério da Saúde, governos estaduais e prefeituras, além 
da contribuição dos próprios usuários, que podem informar em qual 
posto se vacinou, que tipo de vacina recebeu e como estava a situação 
da fila. Vencedor do concurso nacional de projetos digitais da Sociedade 
Brasileira de Informática em Saúde, o portal OndeTemVacina.com usa 
ferramentas de inteligência de dados com o objetivo de fornecer dados 
públicos atualizados diariamente. 

B - Corrida de Rua
Um estudo da agência Edelman Intelligence, em agosto do ano pas-
sado, ouviu 14 mil corredores de rua em 12 países, incluindo o Brasil. 
A pesquisa revelou que mais de um terço dos entrevistados (36%) 
tornaram-se mais ativos desde a pandemia. E foi com o olhar voltado 
para o atleta individual que foi criado o ‘Corrida Virtual Brasil’, um 
programa de assinaturas onde o praticante recebe mensalmente seu 
box com camisa desenhada exclusivamente para o mês de referência, 
gifts e conteúdo de qualidade, além de poder participar de grupos 
online com conteúdo exclusivo. O assinante já se exercita com a 
camisa da prova, como numa corrida de rua, registra o tempo, envia 
para validação, marca o @corridavirtualbrasil nas redes sociais e 
conquista uma medalha merecida pelo esforço e compromisso. Saiba 
mais em (www.corridavirtualbrasil.com).

C - Tributos via Pix 
Os cidadãos e contribuintes do Estado de São Paulo já podem realizar 
o pagamento de tributos e demais receitas estaduais da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) via Pix. Nesse primeiro momen-
to, o Pix será utilizado somente para pagamento de Documentos de 
Arrecadação de Receitas Estaduais (DAREs) de valores destinados à 
Sefaz-SP, como ICMS, ITCMD, Taxas, e Parcelamentos, por exemplo. O 
pagamento é muito simples: basta que o contribuinte abra o aplicativo 
do seu banco, aponte a câmera do celular para o QR Code existente no 
DARE previamente gerado, e o pagamento é realizado instantaneamente. 
A praticidade e a celeridade fazem parte do processo de modernização 
dos serviços oferecidos pela Sefaz-SP. 

G - Experiência do Cliente
O Banco Original, em parceria com a Veeam® Software, implementou uma 
solução para auxiliar na recuperação instantânea de dados em caso de fa-
lha. Com foco em não comprometer a experiência do cliente, a ferramenta, 
denominada Veeam Backup & Replication™, é disponibilizada pela a V8 
Consulting, Platinum Veeam ProPartner. O cliente é o centro da estratégia. É 
fundamental que toda a experiência do cliente, que é online, seja totalmente 
sem fricção. Com o crescimento da base de clientes, visando trazer mais agi-
lidade e performance para o seu ambiente de proteção de dados, o Original 
optou por uma nova estratégia de backup e restauração mais adequada às 
novas necessidades da instituição. Saiba mais em: (www.veeam.com).

H - Um Brinde à História
Uma família que produz vinhos há mais de 80 anos tem muita história para 
contar! E é para reviver momentos guardados com muito carinho que a 
Vinícola Góes está lançando - em edição limitada - uma réplica de um dos 
vinhos mais apreciados ao longo de sua trajetória: o Vinho Branco Seco de uva 
Niágara. Na década de 1960, quando o rótulo foi lançado, a uva Niágara era 
uma das mais cultivadas em toda a região, pela sua intensidade aromática e 
facilidade de cultivo. Presente nas mesas de centenas de famílias, era a bebida 
‘oficial’ do happy hour entre amigos que trabalhavam no campo ou na cidade 
naqueles tempos. Vinho Branco Seco Góes, edição comemorativa. O vinho 
é seco, mas a lembrança é doce! Saiba mais em: (www.vinicolagoes.com.br) 

I - Soluções para o Agronegócio 
A Claro, por meio do beOn Claro - seu hub de inovação, e a SLC Agrícola, 
desafiam startups para participarem da primeira edição do HackatAgro 2021. 
Promovida pela Neodigital, a maratona de inovação, que acontece entre os 
próximos dias 16 e 18, está com inscrições abertas e vai buscar soluções para 
a evolução do setor Agro baseadas em problemas reais dos produtores rurais. 
O tema proposto aborda uma preocupação dos agricultores de commodities, 
como milho, soja e algodão: a gestão eficaz da proteção de cultivos, levando 
em consideração formas para minimizar seu impacto para o meio ambiente. 
A ideia é fomentar projetos baseados em softwares que contribuam para a 
otimizar o processo de cultivo e a qualidade da produção. Inscrições e outras 
informações: (https://www.hackatagro.com/desafio-claro). 

J - Rastreabilidade e Serialização
Baseada na Flórida, a TrackTraceRX está abrindo sua primeira unidade 
fora dos Estados Unidos. Especializada no desenvolvimento de tecnolo-
gias para rastreabilidade e serialização em toda a cadeia produtiva dos 
setores farmacêutico, automotivo, agronegócio e cosmético, a empresa 
projeta investir R$ 50 milhões nos próximos anos e fazer do Brasil seu hub 
para expansão dos negócios na América do Sul. A companhia já processou 
mais de 100 milhões de transações e implementou seus sistemas em 
mais de 600 clientes no mundo. É especializada em desenvolver soluções 
inteligentes focadas em serialização e rastreabilidade, simplificando e 
gerenciando a gestão da cadeia de suprimentos, tornando os clientes 
mais competitivos, em conformidade com as leis vigentes de cada país. 
Saiba mais: (www.tracktracerx.com.br).

Compras 4.0: Dados 
reduzem riscos na 

cadeia de suprimentos
A revolução trazida 
pela Indústria 4.0 
elevou os setores de 
produção e logística 
a um novo patamar 
de eficiência e 
produtividade

E a cadeia de suprimen-
tos se tornou uma área 
estratégica para conter 

os riscos associados às novas 
demandas. Uma pesquisa da 
Deloitte, realizada recente-
mente, apontou que 41% das 
empresas planejam investir 
em uma tecnologia de auto-
mação da cadeia de suprimen-
tos. Isso porque, com a crise 
ocasionada pela pandemia, os 
dados se tornaram o grande 
trunfo das indústrias para 
encontrar alternativas à atu-
al dependência do mercado 
chinês. 

Tecnologias, como Big Data, 
Machine Learning, Inteligên-
cia Artificial e Blockchain, 
permitem realizar uma aná-
lise preditiva das reposições 
dos estoques mínimos de 
materiais com base em indi-
cadores relacionados a com-
modities, macroeconomia, 
custos operacionais, estoque 
e produção que entregam ao 
setor de Compras uma visão 
abrangente de mercado em 
diferentes países. 

Com a alta volatilidade dos 
preços, associada à dispari-
dade na oferta e demanda 
das principais commodities, 
em especial metais, papéis e 
insumos agrícolas, o grande 
desafio é manter os estoques 
abastecidos sem repassar os 
altos custos das reposições 
ao consumidor final. 

Uma análise manual não é 
capaz de prever a flutuação 
dos índices financeiros que 

impactam diretamente nas 
compras, como o dólar, IPCA e 
IGP-M, bem como indicadores 
operacionais determinantes 
para o faturamento, entre 
eles giro de estoque e tempo 
de entrega. 

Assim, o setor de Compras 
4.0 não precisa esperar pelos 
alardes dos fornecedores para 
planejar e corrigir os preços 
das aquisições. A transfor-
mação digital traz autonomia 
na tomada de decisões e 
possibilita negociar com mais 
embasamento e realizar uma 
previsão mais acurada de 
médio e longo prazo. 

Se antes da modernização 
e evolução das tecnologias, 
o setor de Compras tinha a 
responsabilidade de manter 
e controlar os estoques, agora 
os profissionais terão um novo 
papel muito mais estratégico 
no negócio: o de avaliar os 
riscos envolvidos em cada 
transação. 

Haverá, ainda, uma mu-
dança na relação com os 
fornecedores, que se torna-
rão parceiros estratégicos, 
compartilhando mais do que 
produtos e serviços, mas 
saúde financeira e posição 
no mercado. A automação e 
a tecnologia, nesse contexto, 
andarão juntas para levar 
mais inteligência à cadeia de 
suprimentos. 

O Brasil ainda tem um longo 
caminho a percorrer, mas, a 
julgar pelo avanço na Indústria 
4.0 e a automação em diversos 
setores antes impensáveis, 
como saúde e educação, po-
deremos considerar os dados 
no setor de compras como 
mais um fator de competi-
tividade para produtores e 
fornecedores. 

(*) - É vice-presidente e fundador 
da Costdrivers.

Eric Boano (*)

Comércio e serviços: 
51,3% das vagas 
de emprego

É o que aponta a Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC) com base nos dados 
divulgados pelo Caged. So-
mados, os setores cobrem 
51,3% das vagas, um total 
de 143.985 novos empregos. 
Foram criados no mês 280.666 
empregos líquidos, ou seja, 
com a contratação acima do 
nível de demissões. Comércio 
foi responsável por 21,5% do 
resultado positivo e teve saldo 
de 60.480 empregos gerados 
no mês e de 162.866 no acumu 
lado do ano. 

Em relação ao mês anterior, 
houve um aumento de 0,64% 
na criação de empregos, en-
quanto na comparação com o 
período de janeiro a maio de 
2020 a variação foi positiva em 
1,73%. Já o setor de serviços, 
excluindo os relacionados 
à Administração Pública, 
teve uma representativida-
de de 29,8% e contabilizou 
83.505 novas vagas em maio 
e 304.657 no acumulado dos 
cinco meses do ano. 

Em comparação ao mês de 
abril, o crescimento foi de 
0,61%, enquanto no acumu-
lado do ano avançou 2,26%. 
A economista da CNC respon-
sável pela análise, Catarina 
Carneiro da Silva, destaca que 
os dois segmentos apresenta-
ram aumento de relevância 
em relação a abril de 2021 
(Gecom/CNC).

Para 2022, a expecta-
tiva para o Produto 
Interno Bruto (PIB) 

- a soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país 
- é de crescimento de 2,10%, 
percentual ligeiramente 
menor do que o projetado 
na semana passada (2,11%).

A expectativa para a co-
tação do dólar caiu para R$ 
5,04 ante os R$ 5,10 proje-
tados há uma semana. 

O mercado financeiro man-
teve a projeção de expansão 
do PIB para 2023 e 2024, em 
2,5%. As estimativas estão 
no boletim Focus de ontem 
(5), pesquisa divulgada 
semanalmente, em Brasília, 
pelo BC, com a projeção para 
os principais indicadores 

A expectativa para a cotação do dólar caiu para R$ 5,04 ante os 
R$ 5,10 projetados há uma semana.

Sistema reflete custos variáveis da geração de energia. 
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Mercado financeiro prevê 
PIB de 5,18% e inflação de 6,7%

As instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) elevaram novamente a projeção para o 
crescimento da economia brasileira este ano de 5,05% para 5,18%

de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% 
e o superior de 5,25%. Para 
2022, a estimativa de inflação 
permanece em 3,77%. Já a 
projeção do índice relativo 
a 2023 e 2024 é de 3,25%.

A expectativa do mercado 
financeiro para a Selic é de que 
encerre o ano em 6,50%. Para 
2022, a previsão é de uma Selic 
em 6,75%. Há uma semana, 
a previsão para o mesmo ano 
era de 6,5% - mesmo per-
centual projetado para 2023 
e 2024. Para alcançar a meta 
de inflação, o BC usa como 
principal instrumento a taxa 
básica de juros, a Selic, fixada 
atualmente em 4,25% ao ano 
pelo Copom (ABr).

econômicos. A previsão do 
mercado financeiro para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
deste ano subiu de 5,97% 
para 6,7%. O IPCA é a infla-
ção oficial do país. 

A estimativa supera o limi-
te superior da meta de infla-
ção que deve ser perseguida 
pelo BC. O centro da meta, 
definida pelo Conselho Mo-
netário Nacional, é de 3,75%, 
com intervalo de tolerância 

Desde 2015 que a Aneel 
resolveu adotar o sistema 
de bandeiras na conta de 
luz, para o consumidor sa-
ber se está pagando o valor 
normal ou um valor a mais 
pela energia elétrica. As 
bandeiras tarifárias refle-
tem os custos variáveis da 
geração de energia elétrica. 
Elas são indicadoras do va-
lor da energia - de quanto 
está custando para gerar 
a energia usada nas casas, 
nos estabelecimentos co-
merciais e nas indústrias. 
Quando a conta de luz é cal-
culada pela bandeira verde, 
significa que a conta não 
sofre nenhum acréscimo. 

A bandeira amarela signi-
fica que as condições de ge-
ração de energia não estão 
favoráveis, e a conta sofre 
acréscimo de R$ 1,874 por 
100 kilowatt-hora (kWh) 
consumido. A bandeira 
vermelha mostra que está 
mais caro gerar energia 

Como funcionam 
as bandeiras tarifárias

naquele período e é dividi-
da em dois patamares. No 
primeiro, o valor adicional 
cobrado passa a ser propor-
cional ao consumo, na razão 
de R$ 3,971 por 100 kWh; o 
patamar 2 aplica a razão de 
R$ 9,492 por 100 kWh. Por 
que a conta aumenta?

A usina hidrelétrica, que 
gera energia a partir da força 
da água nos reservatórios, é 
a mais barata. Por isso, em 
épocas de muita chuva e 
reservatórios cheios, a ban-
deira tarifária costuma ser 

a verde, porque a energia 
está sendo produzida da 
maneira mais em conta. Em 
períodos de estiagem, é ne-
cessário captar energia de 
outros tipos de usina, como 
as termelétricas. Esse tipo 
de usina gera energia a par-
tir de combustíveis fósseis, 
como diesel e gás. Além de 
ser mais poluente, é mais 
cara. Por isso, quando as 
termelétricas são aciona-
das, o custo da geração de 
energia aumenta e a ban-
deira tarifária muda (ABr).

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3.530.046.248-3

FATO RELEVANTE
O Banco Bmg S.A. (B3: BMGB4) (“Bmg”), em atendimento a Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 358/02, informa 
aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, um acordo de investimentos para a aquisição de 
participação acionária na Araújo Fontes Consultoria e Negócios Imobiliários Ltda. e na AF Invest Administração de Re-
cursos Ltda. (em conjunto, “Sociedades”), uma das principais boutiques de assessoria de investimento independentes 
no Brasil, com o objetivo de trazer competência dedicada para o Bmg ampliar a oferta de produtos e serviços no seg-
mento de Atacado e atuar com Gestão de Recursos, criando novos produtos de investimento para seus clientes, em es-
pecial os clientes de varejo mar aberto. O acordo de investimentos foi celebrado junto aos sócios fundadores das So-
ciedades (“Sócios Araújo Fontes”) e prevê que a aquisição da participação pelo Bmg será implementada por meio de 
aquisição primária de 50% do capital social de sociedade holding (“NewCo”) a ser constituída pelos Sócios Araújo 
Fontes para deter participação nas Sociedades (“Operação”). Como resultado da Operação, o Bmg passará a ser pro-
prietário de 50% das ações de emissão da NewCo e os Sócios Araújo Fontes, em conjunto, serão proprietários dos 50% 
remanescentes das ações. O montante total envolvido na Operação é de, aproximadamente, R$ 150 milhões, compos-
to por uma parcela fi xa de R$ 85 milhões e por um potencial valor variável, estimado em R$ 65 milhões. A Operação 
representa forte alinhamento com as diretrizes estratégicas do Bmg, ampliando os produtos e serviços para acelerar o 
crescimento dos negócios de Atacado. Ainda, cria o segmento de Gestão de Recursos, com forte sinergia para o clien-
te varejo mar aberto e alta proposta de valor para atrair novos clientes para o banco digital, ampliando assim as fon-
tes de captação. A Operação permite o crescimento dos negócios, ao mesmo tempo em que permite que o Bmg man-
tenha o foco interno no varejo. A efetiva conclusão da Operação estará sujeita a determinadas condições suspensivas 
usuais a esse tipo de transação, incluindo a aprovação pelo Banco Central do Brasil -BACEN.

São Paulo, 02 de julho de 2021
Marco Antonio Antunes - Diretor Executivo Vice - Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.

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

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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A “remotização” 
do trabalho e a 
emigração de 

profissionais de TI
O mundo presenciou 
uma mudança 
histórica na forma de 
trabalhar em 2020

O trabalho remoto, 
que antes era um 
benefício de exce-

ção oferecido por algumas 
empresas, tornou-se regra, 
principalmente entre as 
empresas de tecnologia. Ao 
que tudo indica, o modelo 
home office é um caminho 
sem volta e dificilmente 
será revertido. Aos poucos, 
uma realidade comum para 
as mais diversas áreas de 
negócio. 

As empresas foram obri-
gadas a adotá-lo e desco-
briram, na prática, que seus 
custos são muito menores 
quando os funcionários 
não estão no escritório. Já 
as crenças antigas, como 
a de que os colaboradores 
trabalhariam menos, vêm 
sendo desconstruídas gra-
dativamente ao passo que os 
times mostram engajamen-
to, ânimo e produtividade. 

Segundo estudo do OTRS 
Group, realizado no Brasil, 
mais da metade dos entre-
vistados (54%) afirmam que 
podem trabalhar de forma 
mais eficiente em casa. Com 
isso, boa parte das novas 
vagas de trabalho abertas 
em tecnologia, e que antes 
eram presenciais, agora pas-
saram a ser completamente 
remotas, e não só no Brasil, 
mas no mundo todo. Por 
consequência, e em efeito 
cascata, existem muito mais 
oportunidades de trabalho 
remotas disponíveis no 
exterior. 

A tendência, agora, é que 
os colaboradores escolham 
como e onde querem tra-
balhar, sobretudo aqueles 
que têm filhos pequenos. O 
mundo mudou, está mudan-
do e vai mudar ainda mais. 
A digitalização do trabalho 
abriu as fronteiras e au-
mentou a disponibilidade 
em termos de contratação, 
diante da possibilidade de 
recrutar profissionais de 
qualquer local do país e do 
mundo, aumentando de 
forma significativa a compe-
tição por talentos. Se antes 
as empresas disputavam 
profissionais com outras 
empresas da mesma cidade 
ou estado, agora, a disputa 
abrange todo o país e ultra-
passa a fronteira nacional. 

Esse movimento faz com 
que as corporações sejam 
forçadas a revisitar as suas 
réguas salariais para conse-
guir contratar bons profis-
sionais, já que essas pessoas 
são diariamente requisita-
das por outras empresas. 
O fenômeno do trabalho 
remoto deu “poder” aos 
candidatos, na medida em 
que as novas possibilidades 
de trabalho surgem e eles 
passam a ter mais opções 
para escolher onde e como 
preferem trabalhar.

Isso é tão real que pro-
fissionais norte-america-
nos estão cogitando pedir 
demissão, ou não mais 
retornar ao trabalho, caso 
sejam obrigados a regressar 
ao modelo antigo. Alguns 
países, como o Canadá e 
a Alemanha, antes mesmo 
da pandemia, já concediam 
vistos de trabalho especiais 
para que esses profissionais 
fossem trazidos. 

Porém, se antes os in-
satisfeitos com a situação 
do Brasil vislumbravam as 
oportunidades de trabalho 
no exterior como uma chan-
ce de ouro para migrarem, 
agora, essas motivações já 
não são plausíveis e, tam-
bém, não justificam mais 
“importar” um profissional 
de fora. Com a “remotiza-
ção” do trabalho, passa-
portes e outras burocracias 
da imigração se tornam 
dispensáveis, derrubando 
de vez as fronteiras entre 
os países no contexto de 
trabalho. 

Cria-se, então, um dilema 
para os profissionais de 
tecnologia qualificados e 
fluentes em outras línguas: 
se podem trabalhar para 
empresas de qualquer lu-
gar do mundo, ganhando 
em outras moedas (como 
o dólar ou a libra esterlina) 
que valem cerca de cinco 
ou até sete vezes mais que 
o real, porque se contentar 
com um trabalho no Brasil? 
De fato, no quesito salário, 
fica inviável para as empre-
sas brasileiras competirem. 

Além disso, o convívio 
com os colegas de trabalho, 
as oportunidades de cresci-
mento e o desenvolvimento 
pessoal representam moti-
vações para os colaborado-
res quando optam por ficar 
ou não em um ambiente de 
trabalho. Nesse sentido, as 
multinacionais têm muito a 
perder para a concorrência, 
visto que trabalhar utilizan-
do outro idioma, que não a 
língua-mãe, diferenças cul-
turais e o peso do fuso horá-
rio podem ser estressantes 
e menos motivadores. 

E nesse aspecto há uma 
oportunidade para as em-
presas brasileiras estarem 
no jogo e na competição 
pelos talentos. As pessoas 
não querem mais trabalhar 
em um ambiente em que são 
meras engrenagens de uma 
máquina gigante, mas, sim, 
terem protagonismo, serem 
desafiadas diariamente, 
valorizadas, e ter espaço 
para desenvolverem suas 
habilidades e crescerem na 
carreira. Por outro lado, as 
empresas precisam nutrir 
uma cultura forte e um am-
biente agradável. É preciso 
coragem e está mais que na 
hora de repensar. 

(*) - Empreendedor, atua 
como engenheiro de software na 
Intera - HRTech de recrutamento 

digital. Na Alemanha passou pela 
Audio-cc, e no Peru e em Portugal, 

participou de projetos menores 
em empresas locais.

João Oliveira (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 06 de julho de 20214

Seis em cada dez 
empresas perderam 
faturamento

Seis em cada dez empresas 
(63%) viram o faturamento 
diminuir do início da pandemia 
até agora. É o que mostra uma 
pesquisa da FecomercioSP. 
Mais do que isso, sete em cada 
dez delas (72%) experimen-
taram redução no volume de 
clientes em decorrência das 
restrições de circulação impos-
tas em meio à crise sanitária, 
a fim de mitigar os efeitos da 
transmissão da Covid-19. Os 
dados são de uma sondagem 
nas empresas, realizada pela 
Federação, entre abril e maio.

O estudo mostra, ainda, que até 
a chegada da pandemia ao Brasil, 
a maioria dos negócios em São 
Paulo vivia situação de estabili-
dade. Assim, pode-se dizer que 
a Covid-19 deteriorou a situação 
deles: 54% dos empresários ouvi-
dos disseram que, antes da crise, 
tinham uma condição estável no 
faturamento. Quase um terço 
deles (31%) respondeu que, na 
verdade, as condições eram boas 
– enquanto só 14% passavam por 
dificuldades até a chegada da pan-
demia. A Federação orienta que 
os empresários reduzam custos, 
reavaliem contratos, solicitem 
empréstimos para alavancar os 
negócios. 

No caso da relação com o 
Poder Público, quando per-
guntada sobre quais medidas 
estatais seriam mais efetivas, 
uma maioria (56%) apontou a 
renegociação de prazos de im-
postos, enquanto 52% citaram a 
ampliação de linhas de crédito. 
Houve ainda 44% que afirma-
ram esperar uma redução de 
juros e empréstimos passados. 
Esta é uma necessidade que, 
na percepção da entidade, só 
pode ser resolvida por meio de 
uma articulação coordenada de 
governos municipais, estaduais 
e federal (AI/Fecomercio-SP).

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Mais uma onda de saudosismo 

vem chegando da Europa: é a 
onda do retrogaming, cujos fãs 
divertem-se jogando videogames 
antigos, utilizando velhas TV de 
tubos de raios catódicos, os CRT, 
tecnologia que pensávamos estar 
definitivamente sepultada. Em 
comparação com os atuais disposi-
tivos digitais de tela plana, as TVs 
antigas tinham baixa resolução e 
distorciam as imagens nas laterais, 
devido ao formato côncavo da tela. 

No entanto, são essas caracte-
rísticas que atraem a atenção dos 
retrogamers, pois as TVs eram os 
“periféricos de saída” originais 
dos videogames antigos, aos 
quais os Commodores, Ataris e 
Nintendos eram acoplados para 
jogar. Assim, os velhos televiso-
res que começamos a descartar 
há vinte anos, tornaram-se subi-
tamente procurados e preciosos: 
em portais como o eBay há TVs 
sendo vendidas por centenas 
de euros. 

Os interessados pelo retroga-

ming concentram-se em uma faixa 
etária ao redor dos 30 anos, que 
viveu o fim dos velhos games e 
agora busca revivê-los, como estão 
revivendo os filmes fotográficos 
e discos de vinil. Segundo eles, 
são produtos de baixa tecnologia, 
mas de alta qualidade em relação 
aos atuais; evidentemente essa 
afirmação é, em boa parte, devida 
ao efeito da nostalgia. 

Alguns desses videogames anti-
gos são baixados mais ou menos 
legalmente da Internet e jogados 
em computadores e tablets, usando 

emuladores. Mas os melhores, di-
zem os fãs, são aqueles que ainda 
podem ser encontrados em feiras 
de antiguidades, no eBay e em 
locais similares, em formatos ori-
ginais, normalmente cartuchos do 
tamanho de um maço de cigarros 
que são inseridos no painel frontal 
dos consoles vintage. 

É um prazer analógico com-
parável ao trazido pelo disco de 
vinil, a paixão de alguns fãs de 
música. No entanto, enquanto 
estes discutem a qualidade do 
vinil, do CD e da fita magnética 

diante de meios atuais como os 
providos pela Apple Music, ainda 
não há grandes discussões entre 
gamers e retrogamers. 

É o sabor de invernos e verões 
distantes, quando a TV tinha menos 
programas, a web, as redes sociais 
e os smartphones não existiam e 
jovens e crianças passavam horas 
presas ao console, sentadas no 
tapete da sala, debaixo do aparelho 
de TV. 

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

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Fábio Barretta (*)

É possível perceber que 
atualmente as insti-
tuições financeiras 

são responsáveis pela queda 
de faturamento de pequenos 
negócios, visto que entre as 
burocracias, os pagamentos 
para bancos levam uma gran-
de fatia de valores. 

Isso ocorre porque boa 
parte dos empreendedores 
depende financeiramente 
dessas instituições, uma vez 
que diversas operações são 
realizadas a partir das pla-
taformas bancárias. Muitas 
vezes o uso destes recursos 
pode ser superior ao espe-
rado, fazendo com que os 
gestores percam o controle 
das despesas financeiras e, 
com isso, o banco acaba se 
tornando quase como um 
sócio da empresa, algo que 
não é recomendável. 

É importante que um ne-
gócio gere lucros e riquezas 
para o proprietário e não uni-
camente para suprir custos. 
Ainda assim, é possível ter 
um relacionamento saudável 
com os recursos bancários 
e reduzir as despesas finan-
ceiras. Existem algumas 
alternativas e dicas que 
podem ajudar a melhorar 
esses tópicos.

Saiba como diminuir despesas 
financeiras do seu negócio

Para as pequenas e médias empresas, um dos grandes problemas importantes de se lidar são as 
despesas bancárias

de utilização dessa fer-
ramenta seja o mínimo 
possível, uma vez que a 
solução para o capital 
de giro deve ser o lucro 
da empresa.

 3) Capital de Giro com 
taxas menores - A úl-
tima dica é buscar por 
soluções alternativas 
para ter taxas menores 
e adquirir capital de 
giro. Atualmente exis-
te a possibilidade de 
aderir ao PRONAMP, 
programa permanente 
instituído pelo governo 
que auxilia empre-
endedores a adqui-
rir valores com taxas 
abaixo de 1% ao mês. 
Além dessa opção há 
também outros bancos 
que realizam esse tipo 
de operação com taxas 
inferiores para peque-
nos e médios negócios, 
como o BNDES.

Aplicando essas dicas 
no dia a dia da empresa as 
despesas financeiras serão 
muito mais baixas e benéfi-
cas para o seu negócio. 

(*) - Bacharel em ciências contábeis 
pela PUC/SP, com especialização em 

planejamento tributário pela 
FECAP/SP, é diretor executivo 
da Coan - consultoria contábil 
(https://coancontabil.com.br/).

 1) Opte por contas 
digitais - Hoje em 
dia existem diversas 
opções de bancos di-
gitais e a maioria deles 
realizam as mesmas 
funções de um banco 
tradicional, com a 
diferença de que não 
há nenhuma tarifa 
para abertura ou ma-
nutenção de conta, 
emissão de boletos 
e outros serviços. É 
possível diminuir os 
custos consideravel-
mente somente com 
essa mudança, visto 
que em bancos a co-
brança pela emissão 

de boleto pode ser 
superior a R$ 2.00.

 2) Evite o Cheque Es-
pecial - Embora o 
recente parecer de 
diminuir as taxas do 
Cheque Especial, inde-
pendente da institui-
ção, os juros aplicados 
nesse recurso ainda 
são altos, por volta de 
8% ao mês. Portanto 
ao entrar e se manter 
nesse ciclo por um 
longo período acaba 
causando um grande 
desgaste econômico 
para a empresa. Caso 
seja necessário, é fun-
damental que o tempo 
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Digital é caminho 
sem volta para o varejo

A quarentena imposta 
pelos governos para conter 
a propagação do Corona-
vírus obrigou muitos esta-
belecimentos comerciais 
a fazer entregas somente 
em domicílio, o chamado 
delivery, ou retirada em 
balcão mediante adoção 
de todos os protocolos 
sanitários.

Para Juam Rosa, CEO da 
Complement Consultoria 
& Marketing, com con-
ceitos de operações que 
vão desde a abertura de 
pequenas lojas até a sua 
plena expansão, o varejo 
já migrou para o e-com-
merce e quem não migrar 
pode estar com os dias 
contados. “Ter atuação 
multicanal, utilizando o 
comércio eletrônico, redes 
sociais, delivery foi, é e 
será crucialmente impor-
tante daqui para a frente”, 
sentencia.

O executivo reforça 
que o comércio digital é 
um caminho sem volta 
e os consumidores não 
vão aceitar que varejistas 
abandonem os canais digi-
tais, mesmo com as lojas 
abertas. Segundo Juam, 
para 91% dos brasileiros, 
marcas que adotaram 
vendas online durante a 
pandemia devem continu-
ar a prática mesmo com o 
fim das restrições. 

“Isso se aplica também 
para as estratégias de ca-
nais, se a empresa passou 

a vender via app, Instagram 
ou WhatsApp, ela não pode 
voltar atrás. Afinal, essas 
estratégias não podem estar 
disponíveis somente quan-
do for conveniente para o 
comerciante”, pontua. Um 
dos desafios do varejo é a ca-
pacitação dos profissionais 
que atuavam no presencial 
para o digital. A transição foi 
feita com a adoção de novas 
plataformas de vendas com 
profissionais especializados 
no atendimento, sistemas 
de informações mais avan-
çados e marketing digital 
bem feito.

A pandemia afetou for-
temente o varejo em geral. 
Com exceção dos super-
mercados, que tiveram as 
melhores vendas de todos 
os tempos, no restante do 
setor houve uma retração 
de faturamento de até 60% e 
fechamento de milhares de 

lojas e postos de trabalho. 
Os três principais desa-
fios a serem enfrentados 
pelo setor varejista é a 
alta competitividade com 
lucratividade baixa, ne-
cessidade de modernizar 
as lojas físicas, ter atuação 
multicanal e venda por e-
commerce.

As lojas virtuais deverão 
funcionar como os grandes 
magazines físicos, adotan-
do a departamentalização. 
No vestuário, por exemplo, 
Juam destaca que moda 
feminina, masculina e in-
fantil devem ser separadas 
dentro da loja com apelo de 
comunicação visual dife-
rente, bem como divididas 
por setor e categorias, para 
facilitar a compra para o 
consumidor e aumentar 
as vendas. - Fonte e mais 
informações: (www.com-
plement.com.br).

Os consumidores não vão aceitar que varejistas abandonem os 
canais digitais.
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Retrogaming: uma onda de saudosismo



A melhor ideia criativa 
pode vir de um lugar 
que não passa pelo 

seu radar 

Necessidades de 
negócios viram 
briefings todos os 
dias

É o banco que pre
cisa vender mais 
cartão. É a Telco 

que precisa contar para 
os jovens que um plano 
novo é tão flexível quan
to a vida deles. É o Varejo 
que investe com cria
tividade em mais uma 
promoção, por exemplo. 

Cada briefing pede 
uma ideia com um in
sight genuíno e passa por 
um grupo de pessoas, 
normalmente prédefi
nido entre o cliente e a 
agência, até ganhar cor
po e estar na mídia. Esse 
modelo, contudo, tem 
uma falha fundamental. 

Você já revisou um tra
balho que demonstrou 
falta de conhecimento 
do públicoalvo, benefí
cio do produto ou con
texto cultural? Ou talvez 
tenha se esforçado para 
realmente entender a 
barreira do consumidor 
apenas para ver uma 
resposta criativa que 
aborda um problema 
que simplesmente não 
existe? Você não está 
sozinho. 

É provável que tenha 
sido vítima de um pro
cesso criativo clássico 
que atribui um talento 
ao seu briefing simples
mente porque ele estava 
disponível ou “não esta
va trabalhando em outra 
coisa”. Seu briefing está 
sendo tratado por um 
profissional baseado na 
disponibilidade, não na 
capacidade. 

Não seria infinitamen
te mais poderoso usar 
dados e tecnologia para 
acessar uma base maior 
de talentos, ansiosos por 
demonstrar sua capaci
dade e a partir disso des
bloquear uma resposta 
verdadeiramente criativa 
ao que a sua campanha 
pede? E se esse pool de 
talentos se estendesse 
por todos os cantos do 
planeta, em diversas 
comunidades e públicos, 
com experiências e capa
cidades especializadas e 
abrangentes? 

Se olharmos para outras 
indústrias transformadas 
pela tecnologia, vemos 
alocações de recursos 
que superam em muito 
qualquer uma de nossas 
expectativas. Basta olhar 
para o Airbnb, uma plata
forma que agregou com 
sucesso um inventário 
verdadeiramente global 
(oferta) e o colocou ao 
alcance do cliente (de
manda). 

O mero fato de que 
esse negócio não apenas 

sobreviveu, mas prospe
rou durante essa difícil 
pandemia, é uma prova 
não apenas da marca, 
mas do modelo opera
cional sobre o qual eles 
construíram sua propos
ta. A Covid19 também 
está impulsionando uma 
mudança de longo pra
zo em todo o setor de 
marketing e publicidade, 
incluindo uma mudança 
para o trabalho indepen
dente fora das agências 
tradicionais. 

Antes da pandemia, 
já havia uma tendência 
para o modelo freelance 
de trabalho. Pesquisas 
da McKinsey mostram 
que 20% a 30% da po
pulação em idade ativa 
na Europa e nos Estados 
Unidos se dedica a algu
ma forma de trabalho in
dependente, sendo 45% 
deles como sua principal 
fonte de renda. 

E o relatório da Upwork 
Freelancing e a econo
mia em 2019 revelou 
que impressionantes 
35% dos trabalhadores 
americanos eram free
lancers em 2019, com 
50% deles vendo isso 
como uma escolha de 
carreira de longo prazo. 
Uma pesquisa que fize
mos aqui, recentemente, 
com mais de 400 criati
vos (diretores criativos, 
produtores, diretores, 
empresas de produção, 
etc.) de 61 países para 
entender o impacto da 
Covid em toda a indús
tria sobre a receita, os 
custos e as formas de 
trabalho. 

Cerca de 72% dos 
entrevistados tiveram 
que mudar sua forma de 
trabalhar por causa da 
pandemia. Além disso, 
82% preferem trabalhar 
como freelancers agora 
ou como parte de um 
negócio criativo inde
pendente, ao invés de 
trabalhar em um empre
go em tempo integral. 

O otimista que há em 
mim acredita que para 
cada pergunta há uma 
resposta (em algum 
lugar), mas o meu lado 
realista continua a ob
servar velhas maneiras 
de trabalhar em tantos 
setores... A tendência é 
que o uso da tecnologia 
para expandir o leque 
de profissionais capaci
tados para um projeto 
e obter resultados cada 
vez mais impactantes e 
de qualidade maior. 

E você? Já está pronto 
para essa realidade? 

(*) -  É Diretor Regional da América 
Latina na Genero. Formado em 
Publicidade e Propaganda pela 
Faculdade Cásper Líbero, com 

MBA em Negócios pela Fundação 
Dom Cabral. Foi Diretor de Vendas 

no BuzzFeed, Head of Finance na 
Verizon Media e Media Solutions no 

Facebook Brasil.

Ale Lima (*)
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

Fabrinox Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ Nº 43.909.506/0001-20 - NIRE 35.201.073.705
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 21/06/2021

Aos 21/06/2021, na sede da sociedade em São Paulo/SP, na Rua Margarida Bicudo, nº 210, Jaçanã, CEP 02275- 110, CNPJ 
43.909.506/0001-20, com seu ato constitutivo registrado na JUCESP/NIRE 35.201.073.705. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade do capital social, conforme segue: (i) Celso Rubens de Palma, RG 3.312.359-SSP-SP, CPF 053.050.988-
15; (ii) Reinaldo Tadeu Calderano, RG 6.332.686- SSP-SP, CPF 670.212.398-15. Nos termos do artigo 1.075, caput, do 
Código Civil, Reinaldo Tadeu Calderano: Presidente, Celso Rubens de Palma: Secretário. Ordem do Dia e Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade:  (1) reduzir o capital social no valor de R$ 30.000,00, mediante a restituição de capital aos 
sócios. (2) que a restituição de capital se dará mediante a entrega, pela Sociedade aos sócios, na proporção de 50% para 
cada sócio, do imóvel objeto da matrícula imobiliária nº 9.745, do 15º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 
Paulo/SP, n° de contribuinte 067.032.0065-3, o qual foi adquirido conforme R.06 da matrícula, por meio da escritura de venda 
e compra de 09/03/1990 do Cartório de Registro Civil e Anexo de Notas do 22º Subdistrito Tucuruvi - Comarca de São Paulo/
SP, Livro 66, folhas 38/41, com valor contábil de R$ 30.000,00, de acordo com o artigo 22 da Lei nº 9.249, de 26/12/1995; 
(3) como consequência da redução de capital, o capital social passará de R$ 600.000,00, representado por 600.000 quotas 
para R$ 570.000,00, representado por 600.000 quotas com valor nominal de R$ 0,95 cada, totalmente subscritas e integra-
lizadas; (4) autorizar a administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações 
acima, incluindo, mas não se limitando à publicação desta ata no DOESP e em jornal de grande circulação, para todos os 
efeitos do artigo 1.084, §1º, do Código Civil, de modo que, findo o prazo 90 dias contados da data da publicação e não 
tendo havido oposição de credores quanto à redução do capital ou, tendo havido, desde que feita prova do pagamento do 
crédito ou do depósito judicial da importância respectiva, a redução do capital social se torne efetiva, com o arquivamento 
da ata desta reunião e da respectiva alteração de contrato social da Sociedade perante a JUCESP. Encerramento: Nada 
mais. SP,  21/06/2021. Reinaldo Tadeu Calderano: Sócio e Presidente, Celso Rubens de Palma: Sócio e Secretário.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31.05.2021
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 854, 12º andar, Bela 
Vista, São Paulo - SP, às 10h00 no dia 31 de maio de 2021, reuniram-se as acionistas. Convocação 
e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 
em razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme 
assinaturas lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: 
Presidente - Sr. Koichi Nagashima; e Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar 
acerca da indicação do Sr. Hiroki Ishikawa, em substituição ao Sr. Tomohito Matsumoto no cargo 
de Diretor da Companhia. Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas 
aprovaram, por unanimidade de votos, a indicação do Sr. Hiroki Ishikawa, de nacionalidade japonesa, 
portador do Passaporte nº TR8569068, expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretor, 
junto à matriz em São Paulo/SP, em substituição ao Sr. Tomohito Matsumoto; ressalvando-se que 
a efetiva nomeação e a posse do indicado ao referido cargo encontra-se condicionada à liberação 
de Autorização de Residência pela Coordenação-Geral de Imigração e obtenção do respectivo 
visto consular, nos termos da legislação vigente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro 
próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: Koichi Nagashima - 
Presidente da Mesa, Tatsuya Taguchi - Secretário da Mesa. Acionistas: Marubeni Corporation 
- p/p Koichi Nagashima. Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 297.161/21-0 em 23/06/2021.

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

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de junho de
2021, publicada no Jornal Empresas & Negócios, folhas 07 e no Jornal DOE, folhas 46,
nas edições do dia 15/06/2021. Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
JUCESP. Certifico o Registro sob o nº 308.820/21-6, em 30/06/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instru-
mento, I - Declaram sua intenção de adquirir o controle societário do Banco Induscred
de Investimento S.A. (CNPJ nº 33.588.252/0001-32), em decorrência da partilha de
bens constante da Escritura de Inventário e Partilha, lavrada em 18 de fevereiro de
2020, no Livro n° 1131, Páginas 141/160, 1º Traslado, do Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 30° Subdistrito Ibirapuera da Comarca da
Capital do Estado de São Paulo, do Acordo de Quotistas da AK15 - Empreendimentos
e Participações Limitada, firmado, em 17 de maio de 2021, entre os sócios Vanda
Kissajikian Mordjikian, André Kissajikian, Asdghig Kissajikian e AA - Empreendimentos
e Participações S/A., e de Acordo de Acionistas do Banco Induscred de Investimento
S/A., firmado, em 18 de maio de 2021, entre os acionistas AK 15-Empreendimentos e
Participações Ltda, André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian
da Silveira, o qual passará a funcionar com as características abaixo especificadas,
negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco Central do Brasil: Deno-
minação social: Banco Induscred de Investimento S.A. Local da sede: Composição
societária:. Acionistas Controladores: Nível 1: Pessoa Jurídica: AK 15 - Empreendi-
mentos e Participações Limitada. CNPJ nº 08.284.403/0001-11, Percentual de Parti-
cipação: 49,44 % das ações ON e do Total; Pessoas Físicas: Andre Kissajikian, CPF
nº 075.542.968-09, Percentual de Participação: 33,65 % das ações ON e do Total;
Suely Kissajikian da Silveira, CPF nº 075.542.768-83, Percentual de Participação:
7,27 % das ações ON e do Total; Vanda Kissajikian Mordjikian, CPF nº 075.542.798-07,
Percentual de Participação: 7,27 % das ações ON e do Total. Nível 2: Sócios Contro-
ladores da AK 15 - Empreendimentos e Participações Limitada., Pessoa Jurídica:
AA - Empreendimentos e Participações S/A, CNPJ nº 09.285.493/0001-28, Percentual
de Participação: 37,68116% e do Total; Pessoas Físicas: Asdghig Kissajikian,
CPF/MF sob o n° 388.287.448-12, Percentual de Participação: 62,31159% do Total;
Andre Kissajikian, CPF nº 075.542.968-09, Percentual de Participação: 0,00724 % do
Total; Vanda Kissajikian Mordjikian, CPF nº 075.542.798-07, Percentual de Participa-
ção: 0,00001 % das ações ON e do Total. Nível 3: Acionista Controlador da AA -
Empreendimentos e Participações S/A, Andre Kissajikian, CPF nº 075.542.968-09,
Percentual de Participação: 53,03 % das ações ON. II - Esclarecem que eventuais
objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória,
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo
Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de trinta dias contados da divulgação,
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declaran-
tes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Preen-
cher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico - PE” com o número do
processo mencionado abaixo. Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e
Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Seleci-
onar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema
Financeiro - Deorf mencionado abaixo. Banco Central do Brasil, Departamento de
Organização do Sistema Financeiro (Deorf), Gerência-Técnica em São Paulo - III
(GTSP3), Avenida Paulista, 1.804 - 5º andar, CEP 01310-922 - São Paulo-SP, Processo
nº 188159. São Paulo, 01 de julho de 2021. AK 15 - Empreendimentos e Participações
Limitada., AA - Empreendimentos e Participações S/A, Andre Kissajikian, Suely
Kissajikian da Silveira, Vanda Kissajikian Mordjikian, Asdghig Kissajikian.

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME nº 33.817.677/0001-76 - NIRE 35.300.183.291
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de  2021, às 16:00 horas, na sede social da Sociedade, na 
Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital. QUORUM: Acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. CONVOCAÇÃO: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 
nº 6.404/76. PRESENÇA: A totalidade dos acionistas da Sociedade. MESA: Presidente da 
Assembleia: Sr. Tito Enrique da Silva Neto. Secretário: Sr. Antonio José Nicolini. ORDEM DO DIA: 
Deliberações sobre os seguintes temas: (1) Aprovação das Contas, do Relatório da Diretoria e das 
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2020; e (2) Destinação do lucro líquido do 
exercício findo em 31.12.2020. DELIBERAÇÕES: Analisadas, discutidas e votadas as matérias 
constantes da ordem do dia, os acionistas presentes à Assembleia, com abstenção dos legalmente 
impedidos, deliberaram as matérias listadas na ordem do dia, aprovadas por unanimidade e sem 
restrições: (1) As Contas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Sociedade, 
relativos ao exercício encerrado em 31.12.2020, documentos esses publicados no Jornal Empresas 
e Negócios e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na forma do artigo 133, § 4º da Lei nº 
6.404/76; (2) Destinar o lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020, no valor total de 
R$ 1.817.853,95 (um milhão, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e três Reais e 
noventa e cinco centavos) na forma abaixo: (i) R$ 90.892,70 (noventa mil, oitocentos e noventa e dois 
Reais e setenta centavos) para a conta de reserva legal; e (ii) R$ 1.726.961,25 (um milhão, setecentos 
e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e um Reais e vinte e cinco centavos) destinados à Reserva 
de Lucros para Equalização de Dividendos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
determinou o Sr. Presidente da Assembleia que fosse lavrada esta ata, de forma sumária, a qual após 
ter sido lida, foi achada conforme e assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2021. 
Assinaturas: Tito Enrique da Silva Neto - Presidente da Assembleia, Antonio José Nicolini - 
Secretário, BANCO ABC BRASIL S.A., representado na forma de seu estatuto social, pelos Diretores 
Vice-Presidentes Sergio Ricardo Borejo e José Eduardo Cintra Laloni, e Tito Enrique da Silva Neto. 
Confere com original lavrado em livro próprio. Antonio José Nicolini - Secretário. Visto: Regina 
Tkatch - OAB/SP nº 250.703. JUCESP nº 269.156/21-5 em 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: A companhia foi cons-
tituída em 15/10/2012, tendo sua transformação para sociedade por ações 
em 09/03/2018, cuja atividade preponderante é a compra, venda e locação 

Ativo 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 4.987.311 2.689.197
Caixas e Equivalentes 4.710.056 2.413.217
Contas a receber 233.033 228.457
Impostos a recuperar 28.813 28.813
Outros Créditos - AC 15.409 18.710
Não Circulante 19.706.122 19.701.460
Investimentos 17.653.392 17.406.418
Imobilizado 2.052.730 2.295.042
Total do ativo 24.693.433 22.390.657

 31.12.2020 31.12.2019
Receita líquida 2.561.345 2.450.708
Lucro Bruto 2.561.345 2.450.708
Despesas gerais e Administrativas (13.723) (49.368)
Outras receitas e despesas (30) -
Receitas e Despesas Operacionais (13.753) (49.368)
Lucro Operacional 2.547.592 2.401.340
Resultado Financeiro 80.907 121.702
Lucro antes de IR e CS 2.628.499 2.523.042
IRPJ e CSLL (292.409) (264.542)
Lucro líquido 2.336.090 2.258.500

 Capital  Prejuízos 
 Social AFAC Acumulados Total
Saldo em 2018 5.600.000 23.324.000 (8.910.503) 20.013.497
Resultado do exercício - - 2.258.500 2.258.500
Ajuste do exercício anterior - - (29) (29)
Saldo em 2019 5.600.000 23.324.000 (6.652.032) 22.271.968
Resultado do exercício - - 2.336.090 2.336.090
Saldo em 2020 5.600.000 23.324.000 (4.315.942) 24.608.058

Atividades operacionais 31.12.2020 31.12.2019
Lucro líquido do exercício 2.336.090 2.258.500
Ajustes: Ajuste de exercício anterior - (29)
Variação de ativos e passivos
(Aumento) Redução em contas a receber (4.576) 541
(Aumento) Redução em outros créditos 3.301 1.170
Aumento (Redução) em fornecedores (44.381) 44.381
Aumento (Redução) em obrigações tributárias 10.020 52.998
Aumento (Redução) em outras contas a pagar 1.047 (838.454)
Caixa após atividades operacionais 2.301.501 1.519.107
Atividades de investimento
Aquisições de ativo imobilizado 242.312 18.263.153
Aquisições de propriedades para investimentos (246.974) (18.505.465)
Caixa após atividades de investimento (4.662) (242.312)
Atividades de financiamento
Caixa após atividades de financiamento - -
Aumento líquido nas disponibilidades 2.296.839 1.276.795
Saldo de caixa no início do exercício 2.413.217 1.136.422
Saldo de caixa no final do exercício 4.710.056 2.413.217
Variação 2.296.839 1.276.795

Balanço Patrimonial Demonstrações de Resultado

Demonstrações das Mutações do Patrimonio Liquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Passivo 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 85.375 118.689
Fornecedores - 44.381
Obrigações Tributárias - PC 84.328 74.308
Outras Contas a Pagar - PC 1.047 -
Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 24.608.058 22.271.968
Capital Social 5.600.000 5.600.000
AFAC 23.324.000 23.324.000
Prejuízos Acumulados (4.315.942) (6.652.032)
Total Passivo 24.693.433 22.390.657

de imóveis e sublocações e está estabelecida na Avenida Ibirapuera, 2332, 
conjunto 11, Torre II, Sala 06 - Indianópolis/SP. Em 06/04/2018, a companhia 
adquiriu propriedades no município de Campo Mourão com uma área de 
19.921,33 m², e equipamentos do segmento de supermercados e postos de 
combustível principalmente durante o ano de 2019, cujo o objetivo é aufe-

rir renda por meio de locação. A versão completa das demonstrações con-
tábeis auditadas está à disposição dos acionistas na sede da companhia.

Cesar A. Pires. Viana - Diretor
Adailton de Souza Santos - Contador CPF 562.786.679-91

Succesair Gestão de Bens S.A.
CNPJ 17.106.125/0001-01

Demonstrações Contábeis 2020/2019

Giopris Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 65.718.777/0001-31 - NIRE 35.221.399.614

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 30/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 9.275.732,00 para R$ 7.275.732,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a 
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Michigan Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 26.828.314/0001-70 - NIRE 35.230.309.665

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 30/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 20.994.000,00 para R$ 13.994.000,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Toscana Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 10.298.932/0001-16 - NIRE 35.222.624.158

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 31/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 7.100.500,00 para R$ 3.100.500,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a 
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Ype Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 15.007.125/0001-10 - NIRE 35.226.249.416

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 31/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 5.198.200,00 para R$ 4.748.200,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a 
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Eucatex Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/MF nº 14.675.270/0001-07 - NIRE 35.230.250.181

10ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as Partes: Eucatex S/A Indústria e Comércio, 
CNPJ/MF nº 56.643.018/0001-66, ECTX Indústria e Comércio Ltda., CNPJ/MF nº 77.769.388/0001-14; únicas só-
cias da Eucatex Indústria e Comércio Ltda., com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, 
Torre I, 11º andar, Sala 4, Vila Nova Conceição, SP/SP, CEP 04.543-900, CNPJ/MF nº 14.675.270/0001-07, têm, 
entre si, justo e contratado, alterar o Contrato Social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e condições: 
1) Com a anuência da sócia Ectx Indústria e Comércio Ltda, neste ato, e na melhor forma de direito, a sócia Eu-
catex S/A Indústria e Comércio, reduzirá a sua participação societária por considerar o valor excessivo em relação 
ao objeto da sociedade de R$ 647.915.575,50, para R$ 366.382.238,24, conforme abaixo demonstrado, cujo o laudo 
de avaliação ficará arquivado na sede da empresa. Apenas para ajuste/arrendamento serão desprezadas as frações/
casas decimais.  Sócias: Valor Capital Social Atual R$: Devolução Capital Social R$: Valor Capital Social Após 
Devolução R$: Eucatex S/A Indústria e Comércio: 647.915.575,00, 281.533.337,26,  366.382.238,24; ECTX Indús-
tria e Comércio Ltda: Valor Capital 72.001.607,61, Capital Social Após Devolução R$: 72.001.607,61. Valor Total 
R$: 719.917.183,00, 281.533.337,26, 438.383.845,85. 2) Diante disso, o item V - Do Capital Social e da Responsa-
bilidade dos Sócios, Cláusula 5ª passará a ter a seguinte redação: O capital social da sociedade, totalmente integra-
lizado em moeda corrente do país, é de R$ 438.383.845,00, dividido em 438.383.845 quotas iguais, com valor nomi-
nal de R$ 1,00, assim distribuídas entre os sócios: Sócias: Quotas: Valor Participação R$: Eucatex S/A Indústria 
e comércio:  366.382.238,  66.382.238,00; ECTX Indústria e Comércio Ltda: 72.001.607, 72.001.607,00. Total: 
438.383.845, 438.383.845,00. 3) Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Social, não alteradas 
pelo presente instrumento. São Paulo (SP), 01/06/2021. Eucatex S.A. Indústria e Comércio: Otávio Maluf, José 
Antônio Goulart de Carvalho; ECTX Indústria e Comércio Ltda. Otávio Maluf, José Antônio Goulart de Carvalho.

Para obter êxito, tor
nase indispensável 
apostar na organiza

ção diária, principalmente 
do tempo de dedicação em 
cada tarefa a ser executada. 

Buscar ferramentas digi
tais de gerenciamento de 
atividades, concentrar nas 
demandas e até mesmo apos
tar na meditação, podem 
ser algumas alternativas de 
otimização do trabalho no 
dia a dia da empresa. 

O estudo “Empreendedo
rismo Informal no Brasil”, 
lançado recentemente pelo 
Sebrae, mostra que a for
malização do empreendedor 
está diretamente ligada ao 
aumento da quantidade de 
horas dedicadas ao trabalho 
na empresa. Segundo o le
vantamento, entre os donos 
de pequenos negócios que 
dedicam até 14h por semana 
para a empresa, o nível de 
formalização é de apenas 
17%. Já entre os empreende
dores que dedicam 49 horas 
ou mais ao negócio, a taxa de 
formalização (empresa com 
CNPJ) alcança 49%. 

Para a analista de rela
cionamento com cliente do 
Sebrae, Carolina Moraes, a 
boa administração do tempo 
interfere inclusive na gestão 
da vida. “É necessário ter 

A formalização do empreendedor está diretamente 
ligada ao aumento da quantidade de horas dedicadas ao 

trabalho na empresa.

Organização do tempo é fundamental 
para quem quer empreender

As pessoas que têm perfil empreendedor devem levar em consideração a realidade do mercado, antes 
de abrir uma empresa, e estruturar um cuidadoso plano de negócios

ficaram claras. Tudo isso 
evita retrabalho, desper
dício de tempo, energia 
e dinheiro”, acrescenta a 
analista. Outra orienta
ção é observar o que faz 
o empreendedor perder 
tempo. “Vale monitorar 
o tempo gasto nas redes 
sociais, por exemplo, já 
que elas possuem me
canismos minimamente 
pensados para manter 
as pessoas conectadas 
o maior tempo possível”, 
recomenta.

	 •	Programas - Ao ajudar 
as equipes a agilizar o 
trabalho, a ferramenta 
colaborativa e online 
Trello é uma das opções 
disponíveis no mercado. 
Ela possibilita a inclusão 
de todas as atividades da 
empresa, marcar os res
ponsáveis por cada tare
fa, visualizar quando foi 
feita, além da viabilidade 
de estabelecer prazos. 

Para gerenciar o tempo, 
também vale testar a técnica 
Pomodoro Timer, criada em 
1980, por Francesco Cirilo. 
Por meio dela, dá para sepa
rar as tarefas em pequenos 
intervalos de 25 minutos, 
chamados de “pomodoros”, 
e definindo ainda pausas de 
descanso (AI/Sebrae).

foco e concentração. Além 
disso, viver o presente com 
presença. A nossa mente é 
um instrumento muito po
deroso, mas geralmente está 
desfocada com projeções do 
futuro ou com lembranças do 
passado. Quanto mais con
seguirmos estar plenamente 
no presente, mais o tempo 
será otimizado. Assim, as 
coisas costumam ocorrer de 
forma mais fluida”, comenta.
	 •	Metas - Segundo Ca

rolina, tornase indis
pensável estabelecer 
prioridades e objetivos 
no ambiente de traba
lho. “Vale diferenciar 
coisas importantes de 
coisas urgentes. Ao des

trinchar as atividades, 
é essencial identificar 
em uma empresa quem 
ficará responsável por 
cada uma delas. E, as
sim, estabelecer uma 
rotina, sabendo aonde 
se pretende chegar. A 
disciplina e a força de 
vontade são fundamen
tais para alcançar os 
objetivos”.

  O terceiro passo é dele
gar funções, sem deixar 
a comunicação de lado. 
“Não dá para o empreen
dedor fazer tudo, ainda 
mais quando a empresa 
está crescendo. É im
portante certificar se as 
demandas repassadas 
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Fabrinox Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ Nº 43.909.506/0001-20 - NIRE 35.201.073.705
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 21/06/2021

Aos 21/06/2021, na sede da sociedade em São Paulo/SP, na Rua Margarida Bicudo, nº 210, Jaçanã, CEP 02275- 110, CNPJ 
43.909.506/0001-20, com seu ato constitutivo registrado na JUCESP/NIRE 35.201.073.705. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade do capital social, conforme segue: (i) Celso Rubens de Palma, RG 3.312.359-SSP-SP, CPF 053.050.988-
15; (ii) Reinaldo Tadeu Calderano, RG 6.332.686- SSP-SP, CPF 670.212.398-15. Nos termos do artigo 1.075, caput, do 
Código Civil, Reinaldo Tadeu Calderano: Presidente, Celso Rubens de Palma: Secretário. Ordem do Dia e Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade:  (1) reduzir o capital social no valor de R$ 30.000,00, mediante a restituição de capital aos 
sócios. (2) que a restituição de capital se dará mediante a entrega, pela Sociedade aos sócios, na proporção de 50% para 
cada sócio, do imóvel objeto da matrícula imobiliária nº 9.745, do 15º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 
Paulo/SP, n° de contribuinte 067.032.0065-3, o qual foi adquirido conforme R.06 da matrícula, por meio da escritura de venda 
e compra de 09/03/1990 do Cartório de Registro Civil e Anexo de Notas do 22º Subdistrito Tucuruvi - Comarca de São Paulo/
SP, Livro 66, folhas 38/41, com valor contábil de R$ 30.000,00, de acordo com o artigo 22 da Lei nº 9.249, de 26/12/1995; 
(3) como consequência da redução de capital, o capital social passará de R$ 600.000,00, representado por 600.000 quotas 
para R$ 570.000,00, representado por 600.000 quotas com valor nominal de R$ 0,95 cada, totalmente subscritas e integra-
lizadas; (4) autorizar a administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações 
acima, incluindo, mas não se limitando à publicação desta ata no DOESP e em jornal de grande circulação, para todos os 
efeitos do artigo 1.084, §1º, do Código Civil, de modo que, findo o prazo 90 dias contados da data da publicação e não 
tendo havido oposição de credores quanto à redução do capital ou, tendo havido, desde que feita prova do pagamento do 
crédito ou do depósito judicial da importância respectiva, a redução do capital social se torne efetiva, com o arquivamento 
da ata desta reunião e da respectiva alteração de contrato social da Sociedade perante a JUCESP. Encerramento: Nada 
mais. SP,  21/06/2021. Reinaldo Tadeu Calderano: Sócio e Presidente, Celso Rubens de Palma: Sócio e Secretário.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31.05.2021
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 854, 12º andar, Bela 
Vista, São Paulo - SP, às 10h00 no dia 31 de maio de 2021, reuniram-se as acionistas. Convocação 
e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 
em razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme 
assinaturas lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: 
Presidente - Sr. Koichi Nagashima; e Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar 
acerca da indicação do Sr. Hiroki Ishikawa, em substituição ao Sr. Tomohito Matsumoto no cargo 
de Diretor da Companhia. Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas 
aprovaram, por unanimidade de votos, a indicação do Sr. Hiroki Ishikawa, de nacionalidade japonesa, 
portador do Passaporte nº TR8569068, expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretor, 
junto à matriz em São Paulo/SP, em substituição ao Sr. Tomohito Matsumoto; ressalvando-se que 
a efetiva nomeação e a posse do indicado ao referido cargo encontra-se condicionada à liberação 
de Autorização de Residência pela Coordenação-Geral de Imigração e obtenção do respectivo 
visto consular, nos termos da legislação vigente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro 
próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: Koichi Nagashima - 
Presidente da Mesa, Tatsuya Taguchi - Secretário da Mesa. Acionistas: Marubeni Corporation 
- p/p Koichi Nagashima. Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 297.161/21-0 em 23/06/2021.

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

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de junho de
2021, publicada no Jornal Empresas & Negócios, folhas 07 e no Jornal DOE, folhas 46,
nas edições do dia 15/06/2021. Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
JUCESP. Certifico o Registro sob o nº 308.820/21-6, em 30/06/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

A melhor ideia criativa 
pode vir de um lugar 
que não passa pelo 

seu radar 

Necessidades de 
negócios viram 
briefings todos os 
dias

É o banco que pre
cisa vender mais 
cartão. É a Telco 

que precisa contar para 
os jovens que um plano 
novo é tão flexível quan
to a vida deles. É o Varejo 
que investe com cria
tividade em mais uma 
promoção, por exemplo. 

Cada briefing pede 
uma ideia com um in
sight genuíno e passa por 
um grupo de pessoas, 
normalmente prédefi
nido entre o cliente e a 
agência, até ganhar cor
po e estar na mídia. Esse 
modelo, contudo, tem 
uma falha fundamental. 

Você já revisou um tra
balho que demonstrou 
falta de conhecimento 
do públicoalvo, benefí
cio do produto ou con
texto cultural? Ou talvez 
tenha se esforçado para 
realmente entender a 
barreira do consumidor 
apenas para ver uma 
resposta criativa que 
aborda um problema 
que simplesmente não 
existe? Você não está 
sozinho. 

É provável que tenha 
sido vítima de um pro
cesso criativo clássico 
que atribui um talento 
ao seu briefing simples
mente porque ele estava 
disponível ou “não esta
va trabalhando em outra 
coisa”. Seu briefing está 
sendo tratado por um 
profissional baseado na 
disponibilidade, não na 
capacidade. 

Não seria infinitamen
te mais poderoso usar 
dados e tecnologia para 
acessar uma base maior 
de talentos, ansiosos por 
demonstrar sua capaci
dade e a partir disso des
bloquear uma resposta 
verdadeiramente criativa 
ao que a sua campanha 
pede? E se esse pool de 
talentos se estendesse 
por todos os cantos do 
planeta, em diversas 
comunidades e públicos, 
com experiências e capa
cidades especializadas e 
abrangentes? 

Se olharmos para outras 
indústrias transformadas 
pela tecnologia, vemos 
alocações de recursos 
que superam em muito 
qualquer uma de nossas 
expectativas. Basta olhar 
para o Airbnb, uma plata
forma que agregou com 
sucesso um inventário 
verdadeiramente global 
(oferta) e o colocou ao 
alcance do cliente (de
manda). 

O mero fato de que 
esse negócio não apenas 

sobreviveu, mas prospe
rou durante essa difícil 
pandemia, é uma prova 
não apenas da marca, 
mas do modelo opera
cional sobre o qual eles 
construíram sua propos
ta. A Covid19 também 
está impulsionando uma 
mudança de longo pra
zo em todo o setor de 
marketing e publicidade, 
incluindo uma mudança 
para o trabalho indepen
dente fora das agências 
tradicionais. 

Antes da pandemia, 
já havia uma tendência 
para o modelo freelance 
de trabalho. Pesquisas 
da McKinsey mostram 
que 20% a 30% da po
pulação em idade ativa 
na Europa e nos Estados 
Unidos se dedica a algu
ma forma de trabalho in
dependente, sendo 45% 
deles como sua principal 
fonte de renda. 

E o relatório da Upwork 
Freelancing e a econo
mia em 2019 revelou 
que impressionantes 
35% dos trabalhadores 
americanos eram free
lancers em 2019, com 
50% deles vendo isso 
como uma escolha de 
carreira de longo prazo. 
Uma pesquisa que fize
mos aqui, recentemente, 
com mais de 400 criati
vos (diretores criativos, 
produtores, diretores, 
empresas de produção, 
etc.) de 61 países para 
entender o impacto da 
Covid em toda a indús
tria sobre a receita, os 
custos e as formas de 
trabalho. 

Cerca de 72% dos 
entrevistados tiveram 
que mudar sua forma de 
trabalhar por causa da 
pandemia. Além disso, 
82% preferem trabalhar 
como freelancers agora 
ou como parte de um 
negócio criativo inde
pendente, ao invés de 
trabalhar em um empre
go em tempo integral. 

O otimista que há em 
mim acredita que para 
cada pergunta há uma 
resposta (em algum 
lugar), mas o meu lado 
realista continua a ob
servar velhas maneiras 
de trabalhar em tantos 
setores... A tendência é 
que o uso da tecnologia 
para expandir o leque 
de profissionais capaci
tados para um projeto 
e obter resultados cada 
vez mais impactantes e 
de qualidade maior. 

E você? Já está pronto 
para essa realidade? 

(*) -  É Diretor Regional da América 
Latina na Genero. Formado em 
Publicidade e Propaganda pela 
Faculdade Cásper Líbero, com 

MBA em Negócios pela Fundação 
Dom Cabral. Foi Diretor de Vendas 

no BuzzFeed, Head of Finance na 
Verizon Media e Media Solutions no 

Facebook Brasil.

Ale Lima (*)
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Fabrinox Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ Nº 43.909.506/0001-20 - NIRE 35.201.073.705
Ata de Reunião de Sócios Realizada em 21/06/2021

Aos 21/06/2021, na sede da sociedade em São Paulo/SP, na Rua Margarida Bicudo, nº 210, Jaçanã, CEP 02275- 110, CNPJ 
43.909.506/0001-20, com seu ato constitutivo registrado na JUCESP/NIRE 35.201.073.705. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade do capital social, conforme segue: (i) Celso Rubens de Palma, RG 3.312.359-SSP-SP, CPF 053.050.988-
15; (ii) Reinaldo Tadeu Calderano, RG 6.332.686- SSP-SP, CPF 670.212.398-15. Nos termos do artigo 1.075, caput, do 
Código Civil, Reinaldo Tadeu Calderano: Presidente, Celso Rubens de Palma: Secretário. Ordem do Dia e Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade:  (1) reduzir o capital social no valor de R$ 30.000,00, mediante a restituição de capital aos 
sócios. (2) que a restituição de capital se dará mediante a entrega, pela Sociedade aos sócios, na proporção de 50% para 
cada sócio, do imóvel objeto da matrícula imobiliária nº 9.745, do 15º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 
Paulo/SP, n° de contribuinte 067.032.0065-3, o qual foi adquirido conforme R.06 da matrícula, por meio da escritura de venda 
e compra de 09/03/1990 do Cartório de Registro Civil e Anexo de Notas do 22º Subdistrito Tucuruvi - Comarca de São Paulo/
SP, Livro 66, folhas 38/41, com valor contábil de R$ 30.000,00, de acordo com o artigo 22 da Lei nº 9.249, de 26/12/1995; 
(3) como consequência da redução de capital, o capital social passará de R$ 600.000,00, representado por 600.000 quotas 
para R$ 570.000,00, representado por 600.000 quotas com valor nominal de R$ 0,95 cada, totalmente subscritas e integra-
lizadas; (4) autorizar a administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações 
acima, incluindo, mas não se limitando à publicação desta ata no DOESP e em jornal de grande circulação, para todos os 
efeitos do artigo 1.084, §1º, do Código Civil, de modo que, findo o prazo 90 dias contados da data da publicação e não 
tendo havido oposição de credores quanto à redução do capital ou, tendo havido, desde que feita prova do pagamento do 
crédito ou do depósito judicial da importância respectiva, a redução do capital social se torne efetiva, com o arquivamento 
da ata desta reunião e da respectiva alteração de contrato social da Sociedade perante a JUCESP. Encerramento: Nada 
mais. SP,  21/06/2021. Reinaldo Tadeu Calderano: Sócio e Presidente, Celso Rubens de Palma: Sócio e Secretário.

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) nº 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31.05.2021
Local, Hora e Data: Na sede da Companhia localizada na Avenida Paulista, n° 854, 12º andar, Bela 
Vista, São Paulo - SP, às 10h00 no dia 31 de maio de 2021, reuniram-se as acionistas. Convocação 
e Presenças: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 
em razão da presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme 
assinaturas lançadas na presente Ata e no Livro de Presença dos Acionistas. Composição da Mesa: 
Presidente - Sr. Koichi Nagashima; e Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar 
acerca da indicação do Sr. Hiroki Ishikawa, em substituição ao Sr. Tomohito Matsumoto no cargo 
de Diretor da Companhia. Deliberações: Após discussão da matéria da ordem do dia, as Acionistas 
aprovaram, por unanimidade de votos, a indicação do Sr. Hiroki Ishikawa, de nacionalidade japonesa, 
portador do Passaporte nº TR8569068, expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretor, 
junto à matriz em São Paulo/SP, em substituição ao Sr. Tomohito Matsumoto; ressalvando-se que 
a efetiva nomeação e a posse do indicado ao referido cargo encontra-se condicionada à liberação 
de Autorização de Residência pela Coordenação-Geral de Imigração e obtenção do respectivo 
visto consular, nos termos da legislação vigente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro 
próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada por todos os presentes. Mesa: Koichi Nagashima - 
Presidente da Mesa, Tatsuya Taguchi - Secretário da Mesa. Acionistas: Marubeni Corporation 
- p/p Koichi Nagashima. Koichi Nagashima. JUCESP sob nº 297.161/21-0 em 23/06/2021.

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

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de junho de
2021, publicada no Jornal Empresas & Negócios, folhas 07 e no Jornal DOE, folhas 46,
nas edições do dia 15/06/2021. Secretaria de Desenvolvimento Econômico -
JUCESP. Certifico o Registro sob o nº 308.820/21-6, em 30/06/2021. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
As pessoas físicas e jurídicas abaixo identificadas, por intermédio do presente instru-
mento, I - Declaram sua intenção de adquirir o controle societário do Banco Induscred
de Investimento S.A. (CNPJ nº 33.588.252/0001-32), em decorrência da partilha de
bens constante da Escritura de Inventário e Partilha, lavrada em 18 de fevereiro de
2020, no Livro n° 1131, Páginas 141/160, 1º Traslado, do Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do 30° Subdistrito Ibirapuera da Comarca da
Capital do Estado de São Paulo, do Acordo de Quotistas da AK15 - Empreendimentos
e Participações Limitada, firmado, em 17 de maio de 2021, entre os sócios Vanda
Kissajikian Mordjikian, André Kissajikian, Asdghig Kissajikian e AA - Empreendimentos
e Participações S/A., e de Acordo de Acionistas do Banco Induscred de Investimento
S/A., firmado, em 18 de maio de 2021, entre os acionistas AK 15-Empreendimentos e
Participações Ltda, André Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian
da Silveira, o qual passará a funcionar com as características abaixo especificadas,
negócio cuja concretização depende da aprovação do Banco Central do Brasil: Deno-
minação social: Banco Induscred de Investimento S.A. Local da sede: Composição
societária:. Acionistas Controladores: Nível 1: Pessoa Jurídica: AK 15 - Empreendi-
mentos e Participações Limitada. CNPJ nº 08.284.403/0001-11, Percentual de Parti-
cipação: 49,44 % das ações ON e do Total; Pessoas Físicas: Andre Kissajikian, CPF
nº 075.542.968-09, Percentual de Participação: 33,65 % das ações ON e do Total;
Suely Kissajikian da Silveira, CPF nº 075.542.768-83, Percentual de Participação:
7,27 % das ações ON e do Total; Vanda Kissajikian Mordjikian, CPF nº 075.542.798-07,
Percentual de Participação: 7,27 % das ações ON e do Total. Nível 2: Sócios Contro-
ladores da AK 15 - Empreendimentos e Participações Limitada., Pessoa Jurídica:
AA - Empreendimentos e Participações S/A, CNPJ nº 09.285.493/0001-28, Percentual
de Participação: 37,68116% e do Total; Pessoas Físicas: Asdghig Kissajikian,
CPF/MF sob o n° 388.287.448-12, Percentual de Participação: 62,31159% do Total;
Andre Kissajikian, CPF nº 075.542.968-09, Percentual de Participação: 0,00724 % do
Total; Vanda Kissajikian Mordjikian, CPF nº 075.542.798-07, Percentual de Participa-
ção: 0,00001 % das ações ON e do Total. Nível 3: Acionista Controlador da AA -
Empreendimentos e Participações S/A, Andre Kissajikian, CPF nº 075.542.968-09,
Percentual de Participação: 53,03 % das ações ON. II - Esclarecem que eventuais
objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória,
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo
Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de trinta dias contados da divulgação,
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declaran-
tes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.
Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Preen-
cher o campo “Número do Processo Administrativo Eletrônico - PE” com o número do
processo mencionado abaixo. Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e
Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Seleci-
onar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do Sistema
Financeiro - Deorf mencionado abaixo. Banco Central do Brasil, Departamento de
Organização do Sistema Financeiro (Deorf), Gerência-Técnica em São Paulo - III
(GTSP3), Avenida Paulista, 1.804 - 5º andar, CEP 01310-922 - São Paulo-SP, Processo
nº 188159. São Paulo, 01 de julho de 2021. AK 15 - Empreendimentos e Participações
Limitada., AA - Empreendimentos e Participações S/A, Andre Kissajikian, Suely
Kissajikian da Silveira, Vanda Kissajikian Mordjikian, Asdghig Kissajikian.

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME nº 33.817.677/0001-76 - NIRE 35.300.183.291
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de  2021, às 16:00 horas, na sede social da Sociedade, na 
Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital. QUORUM: Acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. CONVOCAÇÃO: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 
nº 6.404/76. PRESENÇA: A totalidade dos acionistas da Sociedade. MESA: Presidente da 
Assembleia: Sr. Tito Enrique da Silva Neto. Secretário: Sr. Antonio José Nicolini. ORDEM DO DIA: 
Deliberações sobre os seguintes temas: (1) Aprovação das Contas, do Relatório da Diretoria e das 
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2020; e (2) Destinação do lucro líquido do 
exercício findo em 31.12.2020. DELIBERAÇÕES: Analisadas, discutidas e votadas as matérias 
constantes da ordem do dia, os acionistas presentes à Assembleia, com abstenção dos legalmente 
impedidos, deliberaram as matérias listadas na ordem do dia, aprovadas por unanimidade e sem 
restrições: (1) As Contas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Sociedade, 
relativos ao exercício encerrado em 31.12.2020, documentos esses publicados no Jornal Empresas 
e Negócios e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na forma do artigo 133, § 4º da Lei nº 
6.404/76; (2) Destinar o lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020, no valor total de 
R$ 1.817.853,95 (um milhão, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e três Reais e 
noventa e cinco centavos) na forma abaixo: (i) R$ 90.892,70 (noventa mil, oitocentos e noventa e dois 
Reais e setenta centavos) para a conta de reserva legal; e (ii) R$ 1.726.961,25 (um milhão, setecentos 
e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e um Reais e vinte e cinco centavos) destinados à Reserva 
de Lucros para Equalização de Dividendos. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 
determinou o Sr. Presidente da Assembleia que fosse lavrada esta ata, de forma sumária, a qual após 
ter sido lida, foi achada conforme e assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2021. 
Assinaturas: Tito Enrique da Silva Neto - Presidente da Assembleia, Antonio José Nicolini - 
Secretário, BANCO ABC BRASIL S.A., representado na forma de seu estatuto social, pelos Diretores 
Vice-Presidentes Sergio Ricardo Borejo e José Eduardo Cintra Laloni, e Tito Enrique da Silva Neto. 
Confere com original lavrado em livro próprio. Antonio José Nicolini - Secretário. Visto: Regina 
Tkatch - OAB/SP nº 250.703. JUCESP nº 269.156/21-5 em 10/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis: A companhia foi cons-
tituída em 15/10/2012, tendo sua transformação para sociedade por ações 
em 09/03/2018, cuja atividade preponderante é a compra, venda e locação 

Ativo 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 4.987.311 2.689.197
Caixas e Equivalentes 4.710.056 2.413.217
Contas a receber 233.033 228.457
Impostos a recuperar 28.813 28.813
Outros Créditos - AC 15.409 18.710
Não Circulante 19.706.122 19.701.460
Investimentos 17.653.392 17.406.418
Imobilizado 2.052.730 2.295.042
Total do ativo 24.693.433 22.390.657

 31.12.2020 31.12.2019
Receita líquida 2.561.345 2.450.708
Lucro Bruto 2.561.345 2.450.708
Despesas gerais e Administrativas (13.723) (49.368)
Outras receitas e despesas (30) -
Receitas e Despesas Operacionais (13.753) (49.368)
Lucro Operacional 2.547.592 2.401.340
Resultado Financeiro 80.907 121.702
Lucro antes de IR e CS 2.628.499 2.523.042
IRPJ e CSLL (292.409) (264.542)
Lucro líquido 2.336.090 2.258.500

 Capital  Prejuízos 
 Social AFAC Acumulados Total
Saldo em 2018 5.600.000 23.324.000 (8.910.503) 20.013.497
Resultado do exercício - - 2.258.500 2.258.500
Ajuste do exercício anterior - - (29) (29)
Saldo em 2019 5.600.000 23.324.000 (6.652.032) 22.271.968
Resultado do exercício - - 2.336.090 2.336.090
Saldo em 2020 5.600.000 23.324.000 (4.315.942) 24.608.058

Atividades operacionais 31.12.2020 31.12.2019
Lucro líquido do exercício 2.336.090 2.258.500
Ajustes: Ajuste de exercício anterior - (29)
Variação de ativos e passivos
(Aumento) Redução em contas a receber (4.576) 541
(Aumento) Redução em outros créditos 3.301 1.170
Aumento (Redução) em fornecedores (44.381) 44.381
Aumento (Redução) em obrigações tributárias 10.020 52.998
Aumento (Redução) em outras contas a pagar 1.047 (838.454)
Caixa após atividades operacionais 2.301.501 1.519.107
Atividades de investimento
Aquisições de ativo imobilizado 242.312 18.263.153
Aquisições de propriedades para investimentos (246.974) (18.505.465)
Caixa após atividades de investimento (4.662) (242.312)
Atividades de financiamento
Caixa após atividades de financiamento - -
Aumento líquido nas disponibilidades 2.296.839 1.276.795
Saldo de caixa no início do exercício 2.413.217 1.136.422
Saldo de caixa no final do exercício 4.710.056 2.413.217
Variação 2.296.839 1.276.795

Balanço Patrimonial Demonstrações de Resultado

Demonstrações das Mutações do Patrimonio Liquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Passivo 31.12.2020 31.12.2019
Circulante 85.375 118.689
Fornecedores - 44.381
Obrigações Tributárias - PC 84.328 74.308
Outras Contas a Pagar - PC 1.047 -
Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 24.608.058 22.271.968
Capital Social 5.600.000 5.600.000
AFAC 23.324.000 23.324.000
Prejuízos Acumulados (4.315.942) (6.652.032)
Total Passivo 24.693.433 22.390.657

de imóveis e sublocações e está estabelecida na Avenida Ibirapuera, 2332, 
conjunto 11, Torre II, Sala 06 - Indianópolis/SP. Em 06/04/2018, a companhia 
adquiriu propriedades no município de Campo Mourão com uma área de 
19.921,33 m², e equipamentos do segmento de supermercados e postos de 
combustível principalmente durante o ano de 2019, cujo o objetivo é aufe-

rir renda por meio de locação. A versão completa das demonstrações con-
tábeis auditadas está à disposição dos acionistas na sede da companhia.

Cesar A. Pires. Viana - Diretor
Adailton de Souza Santos - Contador CPF 562.786.679-91

Succesair Gestão de Bens S.A.
CNPJ 17.106.125/0001-01

Demonstrações Contábeis 2020/2019

Giopris Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 65.718.777/0001-31 - NIRE 35.221.399.614

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 30/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 9.275.732,00 para R$ 7.275.732,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a 
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Michigan Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 26.828.314/0001-70 - NIRE 35.230.309.665

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 30/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 20.994.000,00 para R$ 13.994.000,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Toscana Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 10.298.932/0001-16 - NIRE 35.222.624.158

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 31/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 7.100.500,00 para R$ 3.100.500,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a 
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Ype Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 15.007.125/0001-10 - NIRE 35.226.249.416

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 31/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Mauro Alberto. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 5.198.200,00 para R$ 4.748.200,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a 
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes.

Eucatex Indústria e Comércio Ltda.
CNPJ/MF nº 14.675.270/0001-07 - NIRE 35.230.250.181

10ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as Partes: Eucatex S/A Indústria e Comércio, 
CNPJ/MF nº 56.643.018/0001-66, ECTX Indústria e Comércio Ltda., CNPJ/MF nº 77.769.388/0001-14; únicas só-
cias da Eucatex Indústria e Comércio Ltda., com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.830, 
Torre I, 11º andar, Sala 4, Vila Nova Conceição, SP/SP, CEP 04.543-900, CNPJ/MF nº 14.675.270/0001-07, têm, 
entre si, justo e contratado, alterar o Contrato Social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e condições: 
1) Com a anuência da sócia Ectx Indústria e Comércio Ltda, neste ato, e na melhor forma de direito, a sócia Eu-
catex S/A Indústria e Comércio, reduzirá a sua participação societária por considerar o valor excessivo em relação 
ao objeto da sociedade de R$ 647.915.575,50, para R$ 366.382.238,24, conforme abaixo demonstrado, cujo o laudo 
de avaliação ficará arquivado na sede da empresa. Apenas para ajuste/arrendamento serão desprezadas as frações/
casas decimais.  Sócias: Valor Capital Social Atual R$: Devolução Capital Social R$: Valor Capital Social Após 
Devolução R$: Eucatex S/A Indústria e Comércio: 647.915.575,00, 281.533.337,26,  366.382.238,24; ECTX Indús-
tria e Comércio Ltda: Valor Capital 72.001.607,61, Capital Social Após Devolução R$: 72.001.607,61. Valor Total 
R$: 719.917.183,00, 281.533.337,26, 438.383.845,85. 2) Diante disso, o item V - Do Capital Social e da Responsa-
bilidade dos Sócios, Cláusula 5ª passará a ter a seguinte redação: O capital social da sociedade, totalmente integra-
lizado em moeda corrente do país, é de R$ 438.383.845,00, dividido em 438.383.845 quotas iguais, com valor nomi-
nal de R$ 1,00, assim distribuídas entre os sócios: Sócias: Quotas: Valor Participação R$: Eucatex S/A Indústria 
e comércio:  366.382.238,  66.382.238,00; ECTX Indústria e Comércio Ltda: 72.001.607, 72.001.607,00. Total: 
438.383.845, 438.383.845,00. 3) Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Social, não alteradas 
pelo presente instrumento. São Paulo (SP), 01/06/2021. Eucatex S.A. Indústria e Comércio: Otávio Maluf, José 
Antônio Goulart de Carvalho; ECTX Indústria e Comércio Ltda. Otávio Maluf, José Antônio Goulart de Carvalho.

Para obter êxito, tor
nase indispensável 
apostar na organiza

ção diária, principalmente 
do tempo de dedicação em 
cada tarefa a ser executada. 

Buscar ferramentas digi
tais de gerenciamento de 
atividades, concentrar nas 
demandas e até mesmo apos
tar na meditação, podem 
ser algumas alternativas de 
otimização do trabalho no 
dia a dia da empresa. 

O estudo “Empreendedo
rismo Informal no Brasil”, 
lançado recentemente pelo 
Sebrae, mostra que a for
malização do empreendedor 
está diretamente ligada ao 
aumento da quantidade de 
horas dedicadas ao trabalho 
na empresa. Segundo o le
vantamento, entre os donos 
de pequenos negócios que 
dedicam até 14h por semana 
para a empresa, o nível de 
formalização é de apenas 
17%. Já entre os empreende
dores que dedicam 49 horas 
ou mais ao negócio, a taxa de 
formalização (empresa com 
CNPJ) alcança 49%. 

Para a analista de rela
cionamento com cliente do 
Sebrae, Carolina Moraes, a 
boa administração do tempo 
interfere inclusive na gestão 
da vida. “É necessário ter 

A formalização do empreendedor está diretamente 
ligada ao aumento da quantidade de horas dedicadas ao 

trabalho na empresa.

Organização do tempo é fundamental 
para quem quer empreender

As pessoas que têm perfil empreendedor devem levar em consideração a realidade do mercado, antes 
de abrir uma empresa, e estruturar um cuidadoso plano de negócios

ficaram claras. Tudo isso 
evita retrabalho, desper
dício de tempo, energia 
e dinheiro”, acrescenta a 
analista. Outra orienta
ção é observar o que faz 
o empreendedor perder 
tempo. “Vale monitorar 
o tempo gasto nas redes 
sociais, por exemplo, já 
que elas possuem me
canismos minimamente 
pensados para manter 
as pessoas conectadas 
o maior tempo possível”, 
recomenta.

	 •	Programas - Ao ajudar 
as equipes a agilizar o 
trabalho, a ferramenta 
colaborativa e online 
Trello é uma das opções 
disponíveis no mercado. 
Ela possibilita a inclusão 
de todas as atividades da 
empresa, marcar os res
ponsáveis por cada tare
fa, visualizar quando foi 
feita, além da viabilidade 
de estabelecer prazos. 

Para gerenciar o tempo, 
também vale testar a técnica 
Pomodoro Timer, criada em 
1980, por Francesco Cirilo. 
Por meio dela, dá para sepa
rar as tarefas em pequenos 
intervalos de 25 minutos, 
chamados de “pomodoros”, 
e definindo ainda pausas de 
descanso (AI/Sebrae).

foco e concentração. Além 
disso, viver o presente com 
presença. A nossa mente é 
um instrumento muito po
deroso, mas geralmente está 
desfocada com projeções do 
futuro ou com lembranças do 
passado. Quanto mais con
seguirmos estar plenamente 
no presente, mais o tempo 
será otimizado. Assim, as 
coisas costumam ocorrer de 
forma mais fluida”, comenta.
	 •	Metas - Segundo Ca

rolina, tornase indis
pensável estabelecer 
prioridades e objetivos 
no ambiente de traba
lho. “Vale diferenciar 
coisas importantes de 
coisas urgentes. Ao des

trinchar as atividades, 
é essencial identificar 
em uma empresa quem 
ficará responsável por 
cada uma delas. E, as
sim, estabelecer uma 
rotina, sabendo aonde 
se pretende chegar. A 
disciplina e a força de 
vontade são fundamen
tais para alcançar os 
objetivos”.

  O terceiro passo é dele
gar funções, sem deixar 
a comunicação de lado. 
“Não dá para o empreen
dedor fazer tudo, ainda 
mais quando a empresa 
está crescendo. É im
portante certificar se as 
demandas repassadas 
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A melhor ideia criativa 
pode vir de um lugar 
que não passa pelo 

seu radar 

Necessidades de 
negócios viram 
briefings todos os dias

É o banco que pre-
cisa vender mais 
cartão. É a Telco 

que precisa contar para 
os jovens que um plano 
novo é tão flexível quanto 
a vida deles. É o Varejo que 
investe com criatividade 
em mais uma promoção, 
por exemplo. 

Cada briefing pede uma 
ideia com um in sight 
genuíno e passa por um 
grupo de pessoas, nor-
malmente pré-definido 
entre o cliente e a agência, 
até ganhar corpo e estar 
na mídia. Esse modelo, 
contudo, tem uma falha 
fundamental. 

Você já revisou um tra-
balho que demonstrou 
falta de conhecimento do 
público-alvo, benefício do 
produto ou contexto cul-
tural? Ou talvez tenha se 
esforçado para realmente 
entender a barreira do 
consumidor apenas para 
ver uma resposta criativa 
que aborda um problema 
que simplesmente não 
existe? Você não está 
sozinho. 

É provável que tenha 
sido vítima de um pro-
cesso criativo clássico 
que atribui um talento 
ao seu briefing simples-
mente porque ele estava 
disponível ou “não estava 
trabalhando em outra 
coisa”. Seu briefing está 
sendo tratado por um 
profissional baseado na 
disponibilidade, não na 
capacidade. 

Não seria infinitamente 
mais poderoso usar dados 
e tecnologia para acessar 
uma base maior de talen-
tos, ansiosos por demons-
trar sua capacidade e a 
partir disso desbloquear 
uma resposta verdadeira-
mente criativa ao que a sua 
campanha pede? E se esse 
pool de talentos se esten-
desse por todos os cantos 
do planeta, em diversas 
comunidades e públicos, 
com experiências e capa-
cidades especializadas e 
abrangentes? 

Se olharmos para outras 
indústrias transformadas 
pela tecnologia, vemos 
alocações de recursos que 
superam em muito qual-
quer uma de nossas expec-
tativas. Basta olhar para 
o Airbnb, uma plataforma 
que agregou com sucesso 
um inventário verdadei-
ramente global (oferta) 
e o colocou ao alcance do 
cliente (demanda). 

O mero fato de que esse 

negócio não apenas so-
breviveu, mas prosperou 
durante essa difícil pan-
demia, é uma prova não 
apenas da marca, mas do 
modelo operacional sobre 
o qual eles construíram 
sua proposta. A Covid-19 
também está impulsionan-
do uma mudança de longo 
prazo em todo o setor de 
marketing e publicidade, 
incluindo uma mudança 
para o trabalho indepen-
dente fora das agências 
tradicionais. 

Antes da pandemia, 
já havia uma tendência 
para o modelo freelance 
de trabalho. Pesquisas da 
McKinsey mostram que 
20% a 30% da população 
em idade ativa na Europa 
e nos Estados Unidos se 
dedica a alguma forma de 
trabalho independente, 
sendo 45% deles como sua 
principal fonte de renda. 

E o relatório da Upwork 
Freelancing e a economia 
em 2019 revelou que im-
pressionantes 35% dos 
trabalhadores americanos 
eram freelancers em 2019, 
com 50% deles vendo isso 
como uma escolha de car-
reira de longo prazo. Uma 
pesquisa que fizemos aqui, 
recentemente, com mais 
de 400 criativos (direto-
res criativos, produtores, 
diretores, empresas de 
produção, etc.) de 61 
países para entender o 
impacto da Covid em toda 
a indústria sobre a receita, 
os custos e as formas de 
trabalho. 

Cerca de 72% dos entre-
vistados tiveram que mu-
dar sua forma de trabalhar 
por causa da pandemia. 
Além disso, 82% preferem 
trabalhar como freelan-
cers agora ou como parte 
de um negócio criativo 
independente, ao invés de 
trabalhar em um emprego 
em tempo integral. 

O otimista que há em 
mim acredita que para 
cada pergunta há uma res-
posta (em algum lugar), 
mas o meu lado realista 
continua a observar velhas 
maneiras de trabalhar 
em tantos setores... A 
tendência é que o uso da 
tecnologia para expandir o 
leque de profissionais ca-
pacitados para um projeto 
e obter resultados cada 
vez mais impactantes e 
de qualidade maior. 

E você? Já está pronto 
para essa realidade? 

(*) -  É Diretor Regional da América 
Latina na Genero. Formado em 
Publicidade e Propaganda pela 
Faculdade Cásper Líbero, com 

MBA em Negócios pela Fundação 
Dom Cabral. Foi Diretor de Vendas 

no BuzzFeed, Head of Finance na 
Verizon Media e Media Solutions no 

Facebook Brasil.

Ale Lima (*)

Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões 
neste jornal, consulte 

sua agência 
de confiança, 
ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br

Para obter êxito, tor-
na-se indispensável 
apostar na organiza-

ção diária, principalmente 
do tempo de dedicação 
em cada tarefa a ser exe-
cutada. 

Buscar ferramentas di-
gitais de gerenciamento 
de atividades, concentrar 
nas demandas e até mes-
mo apostar na meditação, 
podem ser algumas alter-
nativas de otimização do 
trabalho no dia a dia da 
empresa. 

O estudo “Empreendedo-
rismo Informal no Brasil”, 
lançado recentemente 
pelo Sebrae, mostra que 
a formalização do empre-
endedor está diretamente 
ligada ao aumento da quan-
tidade de horas dedicadas 
ao trabalho na empresa. 
Segundo o levantamento, 
entre os donos de peque-
nos negócios que dedicam 
até 14h por semana para a 
empresa, o nível de forma-
lização é de apenas 17%. Já 
entre os empreendedores 
que dedicam 49 horas ou 
mais ao negócio, a taxa 
de formalização (empresa 
com CNPJ) alcança 49%. 

Para a analista de rela-
cionamento com cliente do 
Sebrae, Carolina Moraes, a 
boa administração do tem-
po interfere inclusive na 
gestão da vida. “É necessá-
rio ter foco e concentração. 
Além disso, viver o presen-
te com presença. A nossa 
mente é um instrumento 
muito poderoso, mas geral-
mente está desfocada com 
projeções do futuro ou com 
lembranças do passado. 
Quanto mais conseguirmos 
estar plenamente no pre-
sente, mais o tempo será 

otimizado. Assim, as coisas 
costumam ocorrer de for-
ma mais fluida”, comenta.
	 •	Metas - Segundo Ca-

rolina, torna-se indis-
pensável estabelecer 
prioridades e objetivos 
no ambiente de traba-
lho. “Vale diferenciar 
coisas importantes de 
coisas urgentes. Ao des-
trinchar as atividades, 
é essencial identificar 
em uma empresa quem 
ficará responsável por 
cada uma delas. E, as-
sim, estabelecer uma 
rotina, sabendo aonde se 
pretende chegar. A disci-

plina e a força de vontade 
são fundamentais para 
alcançar os objetivos”.

  O terceiro passo é 
delegar funções, sem 
deixar a comunicação 
de lado. “Não dá para 
o empreendedor fa-
zer tudo, ainda mais 
quando a empresa está 
crescendo. É impor-
tante certificar se as 
demandas repassadas 
ficaram claras. Tudo 
isso evita retrabalho, 
desperdício de tempo, 
energia e dinheiro”, 
acrescenta a analista. 
Outra orientação é 

observar o que faz o 
empreendedor perder 
tempo. “Vale monitorar 
o tempo gasto nas redes 
sociais, por exemplo, 
já que elas possuem 
mecanismos minima-
mente pensados para 
manter as pessoas co-
nectadas o maior tempo 
possível”, recomenta.

	 •	Programas - Ao ajudar 
as equipes a agilizar o 
trabalho, a ferramenta 
colaborativa e online 
Trello é uma das opções 
disponíveis no mer-
cado. Ela possibilita a 
inclusão de todas as 
atividades da empresa, 
marcar os responsáveis 
por cada tarefa, visua-
lizar quando foi feita, 
além da viabilidade de 
estabelecer prazos. 

Para gerenciar o tempo, 
também vale testar a técni-
ca Pomodoro Timer, criada 
em 1980, por Francesco 
Cirilo. Por meio dela, dá 
para separar as tarefas em 
pequenos intervalos de 
25 minutos, chamados de 
“pomodoros”, e definindo 
ainda pausas de descanso 
(AI/Sebrae).
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• "Evolução" é a palavra para shopping centers. Os 
compradores voltarão após a pandemia, mas os shoppings 
precisam ser reinventados com ambientes menores e mais 
atraentes. 

• A tecnologia touchfree se tornará a tendência. As 
compras digitais dispararam, os pagamentos sem contato 
rapidamente se tornaram a norma e a realidade aumentada 
estão prontas para crescer. 

• Social Commerce tem potencial para crescer mais rá-
pido que o comércio eletrônico geral. A ideia de varejistas 
e marcas criarem experiências de compra por meio das 
mídias sociais decolou. 

Seu poder de permanência é inegável por várias razões, 
incluindo os sentimentos exclusivos que essas oportuni-
dades criam, a chance de construir a intenção de compra 
e o processo de pagamento sem atrito que dá um novo 
significado à palavra "perfeito". 

A Technavio informou recentemente que o mercado glo-
bal de Social Commerce deve crescer US $ 2.051 bilhões 
durante 2020-2024, progredindo a uma taxa composta 
de crescimento anual de quase 31 por cento. Quem está 
liderando o ataque? Facebook, Instagram, Twitch, TikTok, 
Pinterest e Spotify. 

• A fabricação On-demand permite que as marcas res-
pondam mais rapidamente às mudanças na demanda dos 
clientes, criem produtos conforme os pedidos são colocados 
e mantenham quantidades mínimas de estoque. 

• Procurar maneiras de monetizar os dados do cliente é a 
aposta para os varejistas; o desafio é fazer isso em um verda-
deiro ecossistema omnichannel. As empresas que acertarem 
serão onipresentes para os compradores - conectando-se 
online, em lojas e por meio do comércio social e garantindo 
que cada ponto de contato seja sem atrito. 

Um facilitador fundamental de todas as coisas digitais é 
o 5G. Os consumidores não podem se dar ao luxo de serem 
desconectados, então nem é preciso dizer que as empresas 
também não. 

• Os clientes querem opções de pagamento em cada 
etapa da jornada. O modelo de pagar por itens na íntegra 
está desaparecendo à medida que a próxima geração de 
compradores adota modelos e assinaturas de pagamento 
complementar. 

• As marcas enfrentam novas regulamentações de priva-
cidade que exigem investimentos em plataformas de dados 
de clientes. Enquanto os varejistas buscam o próximo Santo 
Graal da segmentação, procure aqueles que têm bancos de 
dados gigantes e / ou parcerias para vencer. 

Avaliando as trends que foram identificadas nesse artigo 
penso que a pandemia apenas acelerou todos esses movi-
mentos, sejam eles culturais ou de digitalização, trazendo 
rapidamente à tona tudo o que já era esperado em um 
processo natural de evolução. Mas ainda temos um intenso 
trabalho de adaptação das organizações que correm para 
se unir em ecossistemas digitais mais avançados porque 
não há mais tempo a perder. 

Com tantas mudanças em curso, o futuro pode ser impre-
visível. Cada vez mais vamos ter o uso intenso da tecnologia 
para aperfeiçoar a experiência de compras em uma jornada 
que se tornou mais complexa. Com o cliente no centro de 
todas as iniciativas, o objetivo agora é corresponder aos 
seus novos níveis de consciência e às crescentes demandas 
por experiências fluídas. 

Esse é o mix que vai definir quem pode superar os desafios 
à frente e sair fortalecido para as próximas ondas que virão. 

(*)  -  Erick Buzzi, VP de vendas da VTEX, multinacional que desenvolve plata-
formas de e-commerce em mais de 30 países (www.vtex.com.br).
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• Omnichannel é um desafio que envolve a união de várias 
tendências, incluindo IA, robótica, IoT e realidade estendida 
(XR) - que inclui realidade virtual e aumentada (VR / AR). 

• O varejo de big data impulsionado por IA vem ama-
durecendo e os principais varejistas contam com aná-
lises avançadas para entender o que deve ser estocado 
nas lojas e aumentar a eficiência em logística, além de 
iniciativas voltadas para o cliente, como chatbots e as-
sistentes virtuais. 

• A tecnologia de reconhecimento de voz alimentada por 
IA foi aprimorada a ponto de realmente poder ser usada 
para agregar valor tanto na loja quanto por meio de aplica-
tivos de e-commerce. Será usada cada vez mais para obter 
informações e fazer compras e os varejistas irão adaptar 
sua infraestrutura para se adequar a esses hábitos. 

Se tudo isso parecer futurista além da conta, pense que 
todas essas tecnologias já estão disponíveis e são muitas 
as possibilidades de conexão entre elas para promover 
iniciativas inovadoras. A pressão dos clientes e do mercado 
não vai parar daqui para a frente. Essas previsões também 
se conectam com as tendências apontadas pela National 
Retail Federation - NRF para os próximos meses: 

• Marcas com vendas diretas ao consumidor, flexionando 
os músculos da parceria e explorando modelos para se dife-
renciar, verão crescimento e lucratividade perturbadores. As 
marcas Direct To Consumer introduziram novas categorias 
e estão injetando novas energias no aperfeiçoamento de 
seus objetivos de obsessão pelo cliente. 

• A transformação da cadeia de suprimentos foi acele-
rada pela pandemia, alavancada pelo 5G e sustentada por 
investimentos substanciais em soluções digitais. 

• O livestreaming será o centro das atenções, com po-
tencial para ser uma das categorias de crescimento mais 
rápido no ecossistema digital one-to-one. O Interactive 
Advertising Bureau informou que as vendas geradas pela 
transmissão ao vivo devem dobrar para US $ 120 bilhões 
em todo o mundo em 2021. 

Os especialistas dizem que os compradores digitais querem 
mais do que apenas um produto; eles querem sentir uma 
conexão com uma marca. Assim, um número crescente 
de marcas está incorporando a transmissão ao vivo em 
sua estratégia. 

• Adoção de tecnologia robótica, robôs de entrega de co-
mida e veículos autônomos. Os robôs da loja devem coletar 
e processar dados de maneira precisa, repetida e autônoma 
para resolver problemas de negócios. Os drones ainda têm 
o potencial de tornar certas viagens obsoletas, conservar 
energia e contribuir para práticas mais sustentáveis. 

Ainda sentiremos por muito tempo o impacto das mudanças globais que a pandemia provocou na forma como compramos e 
vendemos. Para começar, duas novas palavras já estão incorporadas ao cotidiano do varejo: contactless e frictionless.

Erick Buzzi (*)

Em bom português: sem contato e sem atrito. Não importa 
quanta tecnologia e investimento sejam direcionados para 
promover essa experiência fluída que os consumidores 

esperam, é o que temos a fazer. 

Entres as muitas incertezas que ainda nos aguardam, po-
demos trabalhar com a convicção de que o crescimento das 
vendas online não é uma tendência temporária. Ele sinaliza 
um comportamento que veio para ficar e pressiona o varejo 
a um crescente movimento de aderência à transformação 
digital. O que significa abraçar a tecnologia para oferecer aos 
clientes uma experiência de compras muito mais avançada. 

"A maior conclusão de 2020 é a mudança para o comércio 
eletrônico; os consumidores adotaram as compras online 
com vigor e os varejistas responderam com o lançamento rá-
pido de novas tecnologias", diz a National Retail Federation. 

Mas as tendências não são definidas apenas pela adoção 
das novas tecnologias. Quem aponta os rumos do futuro 
são os clientes. Eles assumiram novos comportamentos de 
compras, exigindo também novas posturas das marcas em 
sintonia com a cultura que emergiu do caos. 

A pandemia trouxe à tona o consumismo consciente e 
as pessoas agora querem comprar menos e melhor. Elas 
esperam que as marcas atuem em sintonia com seus va-
lores e demonstrem credenciais éticas e sustentáveis. Ao 
mesmo tempo, as pessoas também querem mais atenção, 
agilidade, transparência e personalização em diferentes 
pontos de contato. 

Tanto para detectar as mudanças culturais, como para 
atender às crescentes expectativas por mais facilidades 
na jornada, a resposta é investir em tecnologia. O grande 
problema é que as organizações mais atrasadas na trans-
formação digital vivenciaram uma grande corrida contra 
o tempo para não perder mercado em 2020 e agora é o 
momento chave de corrigir falhas e avançar ainda mais 
nesse processo. 

"O bem-estar será considerado uma necessidade, não um 
luxo. A pandemia levou os consumidores a repensar como 
vivem, como trabalham, o que valorizam e o que desejam 
em sua vida. Eles voltaram sua atenção para a saúde e o 
bem-estar e procurarão comprar de marcas confiáveis que 
combinam tecnologia com significado para ajudá-los a viver 
uma vida melhor e mais conectada", disse Mindy Grossman, 
CEO da WW International. 

Em artigo na Forbes, o autor e futurista Bernard Marr 
comenta as tendências que devem moldar 2021 e elas 
reforçam a importância da tecnologia para acompanhar 
a jornada de compras nesse momento profundamente 
transformador para o varejo: 

O varEjO 
nunca 
Mais sErá O 
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    leia na página 6
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A biometria 
comportamental 

reduz os gastos com 
sistemas antifraude

A biometria 
comportamental 
é um modelo 
altamente disruptivo 
para a detecção 
e o rompimento 
de fraudes em 
plataformas digitais

Essa tecnologia é ca-
paz de detectar ações 
maliciosas em tempo 

real, milissegundos após 
o login do usuário, permi-
tindo a tomada de decisão 
imediata para o bloqueio de 
transações e dos usuários. 
Esta característica, além 
de melhorar sensivelmente 
os modelos antifraude das 
organizações, também tem 
o potencial de reduzir os 
gastos totais com mecanis-
mos de proteção. 

Grande parte das empre-
sas utiliza padrões transa-
cionais para a detecção de 
fraude, ou seja, modelos 
que coletam dados de uma 
transação que são avalia-
dos em bureaus, somados 
às regras de decisão ou de 
aprendizado de máquina, e 
retornam uma pontuação 
de risco. Geralmente essas 
soluções são cobradas por 
transação e os valores não 
são baixos. 

Há empresas que gastam 
dezenas de milhões de 
reais por ano para garantir 
a segurança dos seus pro-
cessos, enviando todas as 
operações para avaliação. 
E é neste momento que a 
biometria comportamental 
pode fazer a diferença na 
redução dos custos. 

Por ser uma solução de 
assinatura anual e fixa, atu-
ando durante a navegação 
do usuário, ou seja, antes 
da transação ser realizada, 
a pontuação de riscos em 
tempo real permite que, 
ao chegar na transação, 
aquela sessão já tenha sido 
identificada em seu grau 
de risco de fraude. Logo, 
sessões com baixo ou alto 
risco podem ser tratadas 
sem necessidade de envio 
para modelos transacionais, 

deixando apenas as ses-
sões com pontuação pouco 
firmes para a identificação 
da fraude. 

Para exemplificar o fun-
cionamento desse sistema, 
vamos supor que a biometria 
comportamental identifique 
claramente que há uma 
apropriação de cadastro, no 
qual o fraudador conseguiu 
acesso a uma sessão de usu-
ário e rapidamente altera 
dados de endereço, e-mail 
e executa uma transação de 
compra com o uso de robôs. 

Esse comportamento será 
certamente detectado como 
alto risco de fraude e, por 
isso, a transação sequer 
precisaria ser endereçada 
para modelos transacionais, 
reduzindo gastos com es-
sas plataformas. Um outro 
exemplo seria o onboarding 
de novos clientes. 

Se o fraudador está usan-
do um dispositivo com 
sistema de automação para 
cadastros em massa, aces-
sando dezenas ou centenas 
de sessões nele, realizando 
os cadastros com uma 
fluência anormal na digi-
tação das informações, a 
biometria comportamental 
irá provavelmente tratá-la 
como alto risco, não sendo 
necessário enviar os dados 
do cadastro para validação 
de veracidade. 

Além disso, por conta dos 
recentes vazamentos de 
dados, é bem provável que 
os modelos transacionais 
aprovem o cadastro, pois 
o fraudador estaria usando 
informações roubadas. 

Sendo assim, os modelos 
de biometria comporta-
mental para detecção de 
fraudes, além de terem a 
capacidade de detectar 
fraudes em tempo real e 
com maior assertividade, 
também podem ser usados 
para redução dos gastos 
gerais das estruturas de an-
tifraude das organizações. 

(*) - É diretor de Business 
Performance & Innovation (BPI) na 

ICTS Protiviti, empresa especializada 
em soluções para gestão de riscos, 

compliance, auditoria interna, 
investigação, proteção e privacidade 

de dados.

Rodrigo Castro (*)
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*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.

PORTAL

O início da pandemia foi de grandes desafios. As ten-
dências que estavam previstas para 2021 se adiantaram e 
a digitalização do processo de venda no varejo, além das 
facilidades de pagamento, surgiram como caminho sem 
volta e garantiram crescimento para vários setores, como 
o farmacêutico, por exemplo, que cresceu mais de 120% 
durante o período de pandemia e aumentou o índice de 
contratações, segundo a Associação Brasileira das Redes 
de Farmácias e Drogarias.

Para os empresários que se adiantaram e começaram 
a digitalização, é preciso dedicação no processo, já que a 
abertura de uma loja online se compara a começar uma 
nova loja do zero. “É preciso ter paciência e persistência 
para entrar em um fluxo de melhoria contínua e testes. 
E quem não iniciou a digitalização ainda, mesmo com a 
necessidade de isolamento social, corre grandes riscos de 
ficar para trás. 

Então é preciso oferecer canais de comunicação e compra 
online para os clientes, investir em tráfego orgânico e pago”, 
sugere o diretor de marketing da startup MyPharma, Carlos 
Henrique Soccol. A startup disponibiliza ferramentas para 
o ramo farmacêutico vender online de forma mais fácil e 
segura e conta com diversos parceiros pelo país, facilitando 
e impulsionando as vendas online do ramo farmacêutico.

Além das ferramentas de venda online, as facilidades na 
hora de pagar também ganharam força, seja por meio de 
links, QR Code, Cashback e Pix, que são formas de paga-
mento com bastante aderência nas farmácias. “Algumas 
delas não são tecnologias novas, mas ganharam força com a 
pandemia. Quanto mais meios de pagamentos forem ofere-

Danilo Curti (*)        

Dentro do cenário da 
pandemia, cresceu 
a valorização dos 

canais digitais: em pesquisa 
realizada pelo Banco Inte-
ramericano de Desenvolvi-
mento com 13.250 pessoas 
de todo o território nacional, 
com idade superior a 16 
anos, viu-se que 86% dos 
entrevistados sentem-se 
adaptados ao mundo digital e 
60% preferem ser atendidos 
por algum canal digital. 

Desses, 26% têm preferên-
cia pelo computador e 24% 
acessam as organizações por 
aplicativos de celular. É ine-
vitável que as empresas te-
rão que contar com soluções 
de tecnologia mais adequa-
das para se relacionar com 
o cliente pelo canal digital. 
Ferramentas que consigam 
extrair e analisar dados para 
novos insights de negócio 
serão uma estratégia crucial 
para aumentar as vendas 
daqui para frente, enquanto 
atraem e fidelizam clientes.

Segundo estudo da con-
sultoria Capgemini com 
consumidores de 12 países, 
o consumidor brasileiro é 
o segundo no mundo com 
mais interações com canais 
de atendimento digital base-

O consumidor brasileiro é o segundo no mundo com mais 
interações com canais de atendimento digital.

Neste mês a categoria de Mi-
croempreendedor Individual 
completou 12 anos de exis-
tência. O que poucos sabem é 
que apesar de ser entendida 
como um meio facilitador para 
pessoas conseguirem abrir 
seus próprios negócios, com o 
advento da pandemia causada 
pelo novo Coronavírus e seu 
impacto direto na economia, 
muitos desafios surgiram. 
Segundo João Esposito, CEO 
da Express CTB – accountech 
de contabilidade:

“Dados divulgados pela Jun-
ta Comercial afirmam que nos 
primeiros três meses do ano, 
o Estado do Rio de Janeiro 
registrou cerca de 15 mil novas 
empresas, sendo a maioria 
MEI. No entanto, a realidade 
não é exatamente assim. Pou-
cos são os que realmente estão 
iniciando um negócio. Não é 
difícil perceber a pejotização 
de trabalhos em cargos de 
baixos salários nos números 
divulgados pela Junta. O que 
está acontecendo é uma pejo-
tização desenfreada”.

Atualmente os impostos 
para manter um funcionário 
em regime CLT são altos. 
Pessoas que estão com medo 
dos negócios pararem no-
vamente, por conta da pan-
demia, não querem assumir 
compromissos trabalhistas, 
logo optam por contratar 
um PJ para a prestação de 
serviço. Em um contrato de 
prestação de serviço para 

pessoas jurídicas (PJs), as 
regras são de empresa para 
empresa, sendo possível 
negociar condições.

“Porém, a regra é clara: para 
o PJ não existe subordinação, 
pessoalidade ou habitualida-
de. Ele realiza o serviço na 
hora que define para si”, ex-
plica Esposito, que ressalta: 
“hoje presenciamos empresas 
contratando pessoas jurídicas 
para trabalhar em funções 
que não existem no MEI, 
cobrando horário de trabalho 
e subordinação. Tratam o PJ 
como se fosse um contratado 
via CLT”.

Para o empregador existem 
vários benefícios: não há re-
colhimento de INSS, FGTS, 
pagamento de horas extras, 
férias e 13º. Já para a pessoa 
jurídica e para o Estado o pre-
juízo é alto. Todos os direitos 
conquistados em anos de luta 
pelo proletariado são perdi-
dos e o governo deixa de ter 
os recolhimentos esperados 
mensalmente.

“A única maneira de contro-
lar essa anomalia do mercado 
seria criando uma fiscalização 
prática por parte dos órgãos 
responsáveis. Sem fiscaliza-
ções acontecendo fisicamen-
te, os superintendentes não 
conseguem verificar as em-
presas que estão tocando suas 
operações com MEIs, e não 
com CLTs”, justifica o CEO. - 
Fonte e outras informações: 
(www.expressctb.com.br).

Com a pandemia, empresas 
contratam mais pessoas jurídicas

Atendimentos por canais digitais: 
decisivos para se fechar negócio

Não é exagero dizer que Inteligência Artificial (IA) e ferramentas de análise de dados (speech analytics) 
serão cada vez mais utilizadas

O sistema CRM Omnichan-
nel tem como principal foco 
ações de comunicação, de 
fidelização e de relaciona-
mento com os clientes. Tem 
como base informações de 
dados cadastrais do públi-
co-alvo, bem como registro 
de histórico de compras e in-
terações na operação, entre 
outros meios de contato com 
a empresa. Em empresas de 
serviços, o CRM tem sido 
vital, sendo um importante 
aliado dos times de vendas.

O potencial cliente entrega 
pistas valiosas durante uma 
conversa, especialmente por 
telefone. Analisar cada uma 
das abordagens da equipe 
operacional é algo bastante 
improvável. Por isso, ter o 
apoio de uma ferramenta 
de Speech Analytics que 
processe estas informações 
e as transforme em insights 
estratégicos é o melhor 
caminho para trazer mais 
receita à empresa por meio 
de atualização constante da 
abordagem e personalização 
do negócio. 

Esse tende a ser o futuro 
dos negócios daqui por dian-
te. Ganha quem entender 
isso primeiro e adaptar-se.

(*) - É fundador e diretor de 
Operações da Evollo.
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ados em sistemas de inteli-
gência artificial. A pesquisa 
revelou que 64% dos brasi-
leiros estão em contato com 
canais digitais de comércio 
eletrônico ou serviços que 
utilizam IA. Mesclar solução 
de inteligência artificial no 
atendimento ao cliente e in-
teração com seres humanos, 
tem como objetivo otimizar 
e desburocratizar a jornada 
dos clientes. Para isso, exis-
tem algumas ferramentas 
disponíveis para dar suporte 
ao atendimento das empre-
sas. Quais são elas? Podemos 
citar alguns exemplos:

Os Assistentes Virtuais 

Inteligentes são programas 
projetados para interagir 
com clientes em linguagem 
natural, produzindo resulta-
dos de fácil compreensão na 
forma de texto, hipertexto, 
voz, imagem e multimídia. 
Já Unidade de Resposta 
Audível (URA) evoluída com 
reconhecimento de voz e IA, 
é um modelo especialmen-
te útil em operações com 
muitos departamentos. Seu 
leque de serviços facilita a 
transferência do cliente para 
a área correta, otimizando 
a operação e reduzindo as 
chances de insatisfação de 
maneira significativa.

Digitalização e facilidade de 
pagamento são caminhos sem volta

cidos, maior tende a ser a taxa de conversão. É interessante 
pensar fora da caixa e, para pedidos de alto valor, pensar 
em oferecer opções como boleto bancário”, avalia Carlos.

Antes da pandemia, muitos comerciantes do ramo far-
macêutico não apostavam em tecnologia, por acreditar ser 
uma iniciativa apenas de grandes redes. Mas se não fosse 
a digitalização, muitos empresários de pequeno e médio 
porte teriam ficado para trás neste período. 

“Se as grandes redes possuem capilaridade em volume 
de lojas e no digital, e para o pequeno e médio empresário 
essa abertura de várias lojas é inviável pelo alto giro de 
capital e investimento, a abertura de novos canais digitais 
se torna a solução para atrair mais clientes e gerar rela-
cionamento”, afirma Carlos. - Fonte e outras informações: 
(www.mypharma.com.br).

Não fosse a digitalização, muitos empresários teriam ficado para 
trás neste período.
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Tecnologia deve 
prolongar “boom” 
imobiliário mesmo 

depois da pandemia

Investir em tecnologia, 
ao longo das últimas 
décadas, passou 
a fazer parte do 
plano de negócios e 
expansão de muitas 
empresas

Desde então, novas 
soluções, cada vez 
mais avançadas e 

inteligentes, surgiram com 
a missão de revolucionar o 
mercado e impulsionar o 
crescimento econômico de 
diversas áreas. No âmbito 
imobiliário não foi muito 
diferente. Há alguns anos, 
construtoras e incorpora-
doras passaram a direcio-
nar atenção para tecnologia 
e como esta pode otimizar, 
de alguma forma, o dia a dia 
do setor.

Surpreendendo os mais 
experientes do setor, o 
mercado imobiliário se 
manteve aquecido e driblou 
a crise econômica, causada 
pela Covid-19, sendo um 
dos poucos a crescer em 
2020. Segundo a Abrinc, as 
vendas de empreendimen-
tos devem crescer 35% em 
2021, mesmo com os ajus-
tes da Selic e as eventuais 
altas nas taxas de juros. 
Mas, afinal, quais são os 
impactos que a tecnologia 
pode causar no mercado 
imobiliário?

Para iniciar, é importante 
destacar que após alguns 
períodos de crise e estag-
nação, o mercado buscou 
alternativas para reverter 
o baixo volume de vendas 
e, à medida em que a vida 
tornou-se mais dinâmica e 
competitiva, empresas atu-
antes da área entenderam a 
força que a tecnologia tem 
para gerar novos negócios e 
buscaram alternativas para 
atrair o consumidor final, 
investindo em inovação.

De tour virtuais à proje-
ção de empreendimentos 
em realidade aumentada, 
inteligência artificial, pla-
taformas de CRM e treina-

mentos baseados em ga-
mificação, cada vez mais o 
setor faz uso dos benefícios 
que a tecnologia oferece e 
aperfeiçoou seu relaciona-
mento com o cliente final, 
este que chega cada vez 
mais com mais respostas 
que dúvidas.

A tecnologia, além de 
transformar o mercado 
imobiliário - um dos mais 
tradicionais e burocráti-
cos - colocou o cliente no 
centro das atenções e abriu 
caminho para o surgimento 
de tendências, que dia após 
dia, se fortalecem e provam 
ser mais eficazes e asserti-
vas para o setor. 

Dessa forma, é possível 
afirmar que em um futuro, 
próximo, analógico e digital 
vão caminhar em uma mes-
ma sintonia para coexistir, 
o que será fundamental 
para o desenvolvimento 
do setor, que tende a ficar 
menos burocrático e mais 
conectado. Essas soluções 
tecnológicas provaram ser 
eficazes e assertivas e dia 
a dia rompem as barreiras, 
que até pouco tempo im-
pediam a digitalização do 
setor, mesmo sendo um 
processo disruptivo e que 
demanda algum tempo para 
adaptação. 

Em linhas gerais, unir 
tecnologia à estratégia de 
crescimento do mercado 
imobiliário, beneficia todo 
um ecossistema, impac-
tando positivamente a 
empresa e o consumidor 
final. Por fim, o processo 
de digitalização e inovação 
no setor não é apenas uma 
tendência passageira e veio 
para ficar. O mercado deve-
rá se beneficiar por um bom 
tempo de novas tecnologias 
e soluções e impulsionar 
ainda mais um crescimento 
sustentável de longo prazo 
do setor imobiliário.

(*) - Formado em economia 
pela UFRGS e atualmente é CEO 

e sócio-fundador da Play2Sell 
- plataforma especializada no 

treinamento de vendedores por meio 
de games no Brasil.

Felipe dos Santos (*)

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

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUSTAVO SOUZA DIAS, profissão: técnico ferroviário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 26/03/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Gonçalves Dias e de Simone 
Cristina Souza da Conceição. A pretendente: CYNTIA PINHEIRO DE OLIVEIRA, profis-
são: auxiliar jurídica, estado civil: solteira, naturalidade: em Orós, CE, data-nascimento: 
20/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Fernando 
de Oliveira e de Zinilda Pinheiro Candido.

O pretendente: RODRIGO ALVES FERREIRA, profissão: motorista de aplicativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/03/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcides Ferreira da Silva e de Maria de Jesus Alves da Silva. 
A pretendente: JULIANA DA SILVA SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: em Santo André, SP, data-nascimento: 11/09/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Wilson Antonio dos Santos e de Severina Faustino da Silva Santos.

O pretendente: ADEMIRO ROCHA DOS SANTOS, profissão: operador de CNC, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Prado, BA, data-nascimento: 14/09/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Amancio dos Santos e de 
Elisa da Rocha Silva. A pretendente: MARINEI CARDOSO FERNANDES, profissão: 
auxiliar de serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: em Nova Viçosa, BA, 
data-nascimento: 19/07/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Fernandes e de Ionice Cardoso Fernandes.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA GROSSI, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Jaraguá, SP, data-nascimento: 01/10/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Grossi e de Edna Severina 
da Silva Grossi. A pretendente: BEATRIZ DE CASTRO RIBEIRO, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim América, SP, data-nascimento: 
06/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Moretti 
Ribeiro e de Rosana de Castro Santos Ribeiro.

O pretendente: JOÃO PAULO DOS SANTOS NETO, profissão: administrador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/07/1980, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldomiro dos Santos e de Terezinha Maria dos 
Santos. A pretendente: MARTA SANTOS OLIVEIRA, profissão: técnica química, estado civil: 
solteira, naturalidade: de Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/05/1983, residente e domiciliada 
em Guarulhos, SP, filha de Manoel Pereira de Oliveira e de Edna Suely Pereira de Oliveira.

O pretendente: ALLAN DE JESUS CORREIA, profissão: ajudante de motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/04/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Correia e de Damiana Maria de Jesus. A 
pretendente: LUCILANGE DA SILVA MOURA, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 28/11/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucimar Manoel de Moura e de Solange Cristina da Silva.

O pretendente: WILLIAN CALOU DOS SANTOS, profissão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 29/02/1992, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sérgio Ferreira dos Santos e de 
Sandra de Cássia Calou. A pretendente: MIRELE REZENDE DE OLIVEIRA, profissão: 
cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Pirituba, SP, data-
nascimento: 01/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valter de Oliveira e de Mirian Rezende.

O pretendente: ALEXANDRE DIAS DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Águas Belas, PE, data-nascimento: 30/01/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Dias da Silva e de Lindalva Soares da Silva. 
A pretendente: ELIZÂNGELA SOUZA BRITO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Tanhaçu, BA, data-nascimento: 14/12/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gelson Brito Santana e de Malvina Souza de Jesus.

O pretendente: GUILHERME VETORE, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 20/08/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Vetore e de Odete Monteiro 
Vetore. A pretendente: EDUARDA GOES DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 24/08/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo de Oliveira Goes 
Santos e de Elizabeth dos Santos.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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 convivente: ANDRÉ LUÍS DO NASCIMENTO, profissão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1978, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Joaquim Veque Filho e de Marilene do Nascimento Veque. 
A convivente: FABIANA APARECIDA DA SILVA SOUZA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vicente Dalvison Pinto de Souza e de Maria de 
Lourdes da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: CELSO BATISTA DE LIMA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
22/12/1986, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Jose Batista de Lima e de Tereza Dejanira de Jesus Lima; A pretendente: 
MAYRA PEREIRA SANTANA, brasileira, solteira, nascida aos 08/03/1992, comerciante, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Joveildo 
Joaquim de Santana e de Edina Iara Pereira.

O pretendente: LEONARDO SILVA MENDES OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/04/1994, inspetor de qualidade, natural de Pirassununga - SP, residente e domicil-
iado em São Paulo - SP, filho de Raimundo Mendes Oliveira e de Lucinea Silva Oliveira; 
A pretendente: JULIANA LINO SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 09/06/1995, do 
lar, natural de Una - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Lino 
Silva e de Ana Cristina Almeida Lino.

O pretendente: WILLIAN GONçALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/07/2000, ajudante de cozinha, natural de Ubaitaba - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Joilson Ezequiel dos Santos e de Leia dos Santos Gonçalves; A pre-
tendente: ANDREZA SOARES DELFINO, brasileira, solteira, nascida aos 17/10/1994, 
do lar, natural de Santa Rita - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
André Luiz Delfino e de Marinalva Soares.

O pretendente: WELLINGTON BRAULIO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 17/09/1990, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Paulo Braulio de Souza e de Maria das Graças Sobrinho de Souza; A 
pretendente: MARINA SANTOS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 24/12/1994, 
de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Izaias Jose da Silva e de Marisa dos Santos Silva.

O pretendente: SAULO DA SILVA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/04/1981, técnico de contabilidade, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Antonio da Silva Rodrigues e de Ercilia Candida Rodrigues; A 
pretendente: CáSSIA DE SOUZA ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 22/07/1984, 
analista de recursos humanos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Waldyr Afonso de Almeida e de Nilza Eva de Souza Almeida.

O pretendente: RAPHAEL CARDOSO DE MELO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/06/1997, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Cleber de Souza Melo e de Alessandra Cristina Cardoso; A pretendente: 
TALITA MENDES BASTOS, brasileira, solteira, nascida aos 28/11/1999, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Nelson 
do Carmo Bastos e de Maria Regina Mendes de Matos Bastos.

O pretendente: JOSÉ ADILIO DE AqUINO CONCEIçÃO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 25/03/1996, auxiliar de serviços gerais, natural de Nova Soure - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Gilson Pereira da Conceição e de Jucinalva Tomaz 
de Aquino; A pretendente: TATIANE DE JESUS CRUZ, brasileira, solteira, nascida aos 
23/12/1994, de serviços domésticos, natural de Nova Soure - BA, residente e domicili-
ada em São Paulo - SP, filha de Paulo Rafael da Cruz e de Maria Raimunda de Jesus.

O pretendente: RENATO OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/09/1994, ajudante de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José de Paiva da Silva e de Ivonete de Almeida Oliveira; A preten-
dente: KATIANA RODRIGUES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 14/05/1996, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Jose de Lourdes Juvenal da Silva e de Givalda Rodrigues Ferreira.

O pretendente: IGOR DA SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/04/1994, lojista, 
natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Jose Aniceto Pereira 
Filho e de Elizete Barbosa da Silva; A pretendente: TAINA LINS DE OLIVEIRA, brasileira, 
solteira, nascida aos 26/04/1997, fisioterapeuta, natural de Jandira - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Wilson Teodoro de Oliveira e de Sara Lins da Silva de Oliveira.

O pretendente: JONATAN OSCAR DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/04/1998, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Sandroelma Oscar dos Santos; A pretendente: MARIANE AMPARO 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 27/11/1996, do lar, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimunda Amparo da Silva.

O pretendente: ISRAEL VICENTINI DE MELO, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/04/1993, 
químico industrial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Aparecida Vicentini de Melo ; A pretendente: DIANA DOS SANTOS SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 12/06/1990, do lar, natural de Itabuna - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Andre da Silva e de Ana Maria Gomes dos Santos.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/11/1983, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Francisco Valdetario Rodrigues e de Vera Lucia da Silva Rodrigues; A pre-
tendente: PATRICIA KAREN OLIVEIRA AGUILAR, brasileira, divorciada, nascida aos 
10/05/1983, assistente de cobrança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Pereira de Aguilar e de Noelia Oliveira Aguilar.

O pretendente: DIEGO DE OLIVEIRA GOES, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/01/1988, 
analista de crédito, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Jose de Oliveira Goes e de Francisca Cunha de Oliveira; A pretendente: 
LARISSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 01/11/1999, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de João Jose da Silva e de Jacqueline Maria da Silva.

O pretendente: AILTON VIEIRA DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/07/1978, ajudante de pedreiro, natural de Ibitiara - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Reinaldo de Araujo e de Ana Maria Francisca Vieira de Araujo; A 
pretendente: SUELI CARNEIRO DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 02/10/1978, 
auxiliar de portaria, natural de Paratinga - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Domingos Carneiro de Souza e de Maria Carneiro de Souza.

O pretendente: DENILSON DE OLIVEIRA SANTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/08/1989, confeiteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Dorival do Espirito Santo e de Eliane Aparecida de Oliveira; A pretendente: 
JÉSSICA DA SILVA VIEIRA, brasileiro, solteira, nascida aos 04/05/2002, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João 
Batista da Silva Vieira e de Josefa Virtuosa da Silva.

O pretendente: ICARO CARVALHO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/11/1998, ajudante de pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Jose Reginaldo dos Santos e de Nadja Santos de Carvalho dos 
Santos; A pretendente: TAMIRES DA SILVA SANTANA, brasileira, solteira, nascida 
aos 22/11/1998, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Francisco Joaquim Santana e de Cristiane da Silva Santana.

O pretendente: DAVID SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/01/1996, 
contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Francisco Xavier Jose dos Santos e de Rosimeire Silva Santos; A pretendente: KEROLIN 
ALAILA DA SILVA VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 10/03/1999, nutricionista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Agnaldo 
Vieira e de Maria Sineide da Silva Vieira.

O pretendente: FELIPE DE SOUZA FRANCO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/06/1993, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Davidson de Sousa Franco e de Elisabete Firmino Damascena de 
Souza Franco; A pretendente: BARBARA CAROLINE DE OLIVEIRA LIVRAMENTO, 
brasileira, divorciada, nascida aos 04/04/1986, hoteleira, natural de Belo Horizonte - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcos Antônio do Livramento e de 
Rosana Maçal de Oliveira.

O pretendente: FELIPE ALVES MONTEIRO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
05/12/1988, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de João Monteiro e de Margarida Maria Alves; A pretendente: PATRICIA 
BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 15/05/1988, esteticista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Osélia 
Barbosa Oliveira.

O pretendente: WAGNER CEZAR DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
09/08/1977, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Carlos Cezar da Silva e de Neuza de Oliveira Silva; A pretendente: 
THAMIRIS AZEVEDO SOARES, brasileira, divorciada, nascida aos 20/09/1994, do 
lar, natural de Carpina - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Severino Soares e de Rosineide Azevedo da Silva.

O pretendente: OTAVIO AUGUSTO DE SOUSA CRISPIM, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 18/02/1997, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Claudio Crispim e de Gleice Aparecida de Sousa; A 
pretendente: AMANDA SOARES MEDEIROS, brasileira, divorciada, nascida aos 
08/09/1998, operadora de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Daniel de Medeiros e de Remi Soares 
Teixeira Medeiros.

O pretendente: ELOILTON RIBEIRO DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/11/1992, vendedor, natural de Filadélfia - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Milton Almeida Ribeiro e de Valmira Ribeiro de Almeida; A pretend-
ente: CIBELE ALVES DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 06/12/1981, 
vendedora, natural de Tupanatinga - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Manoel Alves dos Santos e de Maria Aparecida Alves dos Santos.

O pretendente: EDIMILSON MARqUES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/02/2002, operador de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Antonio Edison Neto e de Maria José Marques Viana; A preten-
dente: NICOLE SARAH SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 12/08/2002, estagiária 
de recursos humanos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Alex Pereira da Silva e de Adriana Maria Silva.

O pretendente: RAFAEL DO NASCIMENTO BATISTA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 13/09/1994, programador de software, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Francisco José Batista e de Nilva Pereira do 
Nascimento Batista; A pretendente: KELLY CRISTINA SILVA DE JESUS, brasileira, 
solteira, nascida aos 09/01/1997, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Lucival Gonçalves de Jesus e de 
Etiene Maria Juvino da Silva.

O pretendente: ERASMO DE ASSIS, brasileiro, divorciado, nascido aos 29/11/1962, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Pedro Paulo de Assis e de Maria José de Assis; A pretendente: LUCIANA RODRI-
GUES ARAUJO, brasileira, solteira, nascida aos 03/02/1976, vendedora, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Nerisvaldo Rodrigues de 
Araujo e de Maria Ines Modesto de Araujo.

O pretendente: FRANCIÉLIO MORAIS, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/11/1990, 
vendedor, natural de Coremas - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Francisco Hélio Morais e de Edna Tânia Morais; A pretendente: CAMILA ALVES 
DE ARAúJO CABOCLO, brasileira, solteira, nascida aos 28/03/1987, do lar, natural 
de Sousa - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco de Assis 
Caboclo e de Eva Alves de Araújo Caboclo.

O pretendente: ANTONIO JOCILANO PEREIRA LEMOS, profissão: técnico em eletrô-
nica, estado civil: divorciado, naturalidade: em Iguatu, CE, data-nascimento: 01/11/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Felix Lemos e de Luzia 
Pereira Lemos. A pretendente: YASMIN RIBEIRO DE OLIVEIRA, profissão: operadora 
de televendas, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
19/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cesar Agusto 
Cardoso de Oliveira e de Telma Marques Ribeiro.

O pretendente: ALEXSANDRO JOSÉ DA SILVA, profissão: instalador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 15/01/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alberto da Silva e de Anelice Maria 
Fatima da Silva. A pretendente: TATIELY RODRIGUES DA SILVA, profissão: empregada 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: em Simplício Mendes, PI, data-nascimento: 
12/03/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronaldo de 
Jesus Silva e de Telma Rodrigues de Sousa.

O pretendente: FERNANDO GOMES DE SOUSA, profissão: encarregado operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 22/04/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedita Gomes de Sousa. A 
pretendente: JÉSSIKA DE CASTRO COSTA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Jandira, SP, data-nascimento: 05/10/1989, residente e 
domiciliada em Jandira, SP, filha de Wilson Manoel Costa e de Regiani Severiana de 
Castro Costa.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: LUIZ MIGUEL STEFANO DOS SANTOS, profissão: comerciante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/06/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Luiz Stefano dos Santos e de Margarida 
Izaura dos Santos. A pretendente: MARLI DE JESUS CERqUEIRA, profissão: técnica 
em enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 07/05/1973, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Manoel Dias Cer-
queira e de Noemia Maria de Jesus. R$ 14,55

O convivente: ALZENIR FERREIRA XAVIER, profissão: zelador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Maria do Pará - PA, data-nascimento: 12/10/1966, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Francisco Marinho Xavier e de Maria Ferreira 
Xavier. A convivente: GERLANDIA MORATO DE MOURA, profissão: autônoma, esta-
do civil: divorciada, naturalidade: Ibiara - PB, data-nascimento: 17/03/1983, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Severino dos Ramos Morato de Moura e de 
Maria José dos Santos Moura. R$ 14,55

O convivente: FELIPE CRISTOFER VERRI CARVALHO, profissão: técnico em eletrô-
nico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/03/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Nelson de Sousa Carvalho e de 
Rita Maria Verri Carvalho. A convivente: NATALIA ANDRADE FERNANDES, profissão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
09/07/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio Lucas Fer-
nandes e de Valdeneide Andrade de Lavor. R$ 14,55
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: RICARDO SANTOS SILVA, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no 
dia (17/04/1994), profissão desenvolvedor, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Cícero José da Silva e de Rosana Maria dos 
Santos Silva. A pretendente: RENATA DA SILVA FELISMINO, nascida em São Roque, 
SP (registrada em Itapevi, SP), no dia (17/02/1996), profissão analista T. F., estado civil 
divorciada, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Oldair da 
Rocha Felismino e de Marinilda Florentino da Silva.

O pretendente: RENATO HYUN JIN KIM, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 
(13/07/1991), profissão analista, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Chong Hyon Kim e de Hee Kyung Park. A pretendente: 
STÉPHANIE VICTÓRIA BRUNO DE FREITAS, nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, 
no dia (28/04/1997), profissão analista, estado civil solteira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Edwin Luisi Bruno de Freitas e de Silvana Sales.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios
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