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As instabilidades econômica e política, aliadas à pandemia, apontam 
para um cenário de alta no desemprego, subocupação e desalento no 
mercado de trabalho brasileiro, com diversos setores estagnados há 
mais de um ano. Na contramão deste movimento, o mercado financeiro 
tem se mostrado um segmento forte e, há mais de uma década, tem 
ganhado espaço entre a população e aumentado sua influência na 
economia brasileira.  

Descubra as oportunidades de carreira  
no Mercado Financeiro

Com baixo investimento inicial, as Vendas Diretas se consolidaram 
como uma opção acessível para empreender, reunindo mais de 4 
milhões de pessoas e elevando em até 40% o orçamento familiar dos 
envolvidos. A Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas 
(ABEVD) resumiu, em cinco passos, o processo para que novos 
empreendedores independentes, como são formalmente chamadas 
as pessoas que trabalham representando produtos ou serviços de 
marcas consolidadas diretamente para os consumidores finais, sai-
bam como ingressar neste importante mercado de trabalho.  

Como se tornar um empreendedor independente 
de Vendas

O professor da FECAP e especialista em Administração Financeira 
e Finanças Pessoais Márcio Wu separou algumas dicas para ajudar 
quem quer atingir o objetivo de colocar as finanças pessoais em dia. 
1. - Antes de poupar, pague as dívidas - Poupar não é um costume 
do brasileiro, mas a chegada da Covid-19 trouxe a percepção da 
importância de se manter fundo de reserva que possa ser utilizado 
em momentos como este.  

7 dicas de ouro para melhorar suas  
finanças pessoais

Lifestock_CANVA

Negócios em Pauta

Certificado sanitário em restaurantes
Os habitantes da Itália com mais de 12 anos precisam apresentar um 

certificado sanitário digital ou impresso para acessar academias, piscinas 
públicas, cinemas, teatros, feiras, congressos, eventos esportivos, shows 
e áreas cobertas de bares e restaurantes. A medida é uma tentativa 
do governo do premiê Mario Draghi de estimular a vacinação contra a 
Covid-19 e fazer o país atingir a tão sonhada imunidade coletiva. Até o 
momento, cerca de 65% da população está ao menos parcialmente vaci-
nada contra o novo Coronavírus, enquanto 54% das pessoas concluíram 
o ciclo de vacinação, mas o ritmo de aplicação das primeiras doses vem 
caindo nas últimas semanas. O chamado "passe verde" pode ser obtido 
por pessoas totalmente vacinadas contra a Covid-19; ou que tenham 
tomado a primeira dose há pelo menos 15 dias; curados da doença há 
no máximo seis meses; ou indivíduos que tenham testado negativo em 
exames PCR ou de antígeno há no máximo 48 horas (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: ANSA

News@TI

Encontro de profissionais de TI oferecerá mais 
de 200 horas de conteúdo gratuito

@Está confirmada a terceira edição do ano do The Developer's 
Conference, maior conferência de comunidades de tecnologia 

do Brasil, que reúne profissionais, empresários e grandes players 
do mercado de TI mundial para fomentar a colaboração e a troca 
de conhecimento. O TDC TRANSFORMATION, acontece entre 24 
e 26 de agosto, em formato 100% digital – por meio da Plataforma 
Hopin - e visa repetir o sucesso das edições anteriores que juntas 
tiveram um público de mais de 35 mil pessoas. Ao todo, o encontro 
somará mais de 700 palestras em mais de 300 horas de conteúdo, 
com grande destaque para o Basic Pass, um conteúdo totalmente 
gratuito, especialmente pensando para trabalhar as competências 
para evolução das empresas brasileiras, e a valorização das pessoas, 
sejam profissionais de TI ou aquelas que querem entrar nessa área 
(https://hopin.com).    Leia a coluna completa na página 2

Reprodução/https://hopin.com/

MUDANÇA

Há vários pontos a considerar 
quando se pensa numa liderança 
de resultados, no entanto, eu 
consigo centrar esse perfil em 
dois pontos: clareza de direção e 
suporte ao longo da jornada.

Pedro Signorelli (*)
 

Isso porque o líder de resultados tem a 
consciência da importância do time e do 

quanto é necessário que todos conheçam 
os rumos da companhia. 

A ideia de que o distanciamento entre 
líder e liderados serve para manter a 
autoridade é na verdade uma péssima 
forma de manter a autoridade que, na 
verdade, vem pelo reconhecimento da 
atuação de cada um nas áreas do negócio 
e pela forma com que orienta e apoia 
seus liderados na execução das tarefas. 

Os canais de comunicação podem ser di-
versos, o importante é que a comunicação 
seja eficiente. Antigamente a conversa 
com a equipe ocorria por memorandos, 
hoje ela pode ser feita por um post na 
rede social da empresa, por exemplo. O 
ponto crucial é que ela ocorra e que seja 
feita da maneira mais clara possível, de 
modo a ser entendida por todos, inde-
pendente do nível hierárquico de cada 
um na companhia. 

Outro aspecto importante é que ge-
rentes e coordenadores, naturalmente 
mais próximos do dia a dia do time, 
tenham pleno conhecimento dos rumos 
da empresa para comunicar a mesma 
mensagem, sem ambiguidades ou alguma 
distorção na comunicação. Você já ouviu 
aquela expressão: a equipe é o espelho do 
líder? É ótimo que seja assim, desde que 
o líder, claro, seja focado em resultados, 
porque assim também será a equipe. 

Claro que é importante apontar que 

O perfil do líder de resultados
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ser focado em resultados não é atropelar 
ninguém, longe disso, é agir com clareza 
e objetividade. Tem algumas atitudes e 
pensamentos que são contrários àqueles 
que se espera de um líder de resultados, 
mas que ainda persistem. Vou apontar 
aqui três delas: 

1. -  Subestimar o esforço de comunica-
ção, achar que o que foi dito em uma 
reunião do C-Level seja suficiente 
para a mensagem chegar clara até 
ao estagiário; 

2. -  Falar exclusivamente por meio de 
números, indicadores e metas; 

3. -  Estar envolvido demais na agenda 
do dia a dia do negócio e trabalhar 
pouco as pessoas. 

Note que nos três casos o foco são justa-
mente as pessoas, que só ficam sabendo 
dos rumos da empresa quando o líder tem 
a transparência na gestão como forma de 
agir. Os líderes de gerações mais antigas 
costumavam guardar as informações para 
si como forma de manter o poder. Hoje em 
dia, é imprescindível um nível maior de 
compartilhamento de informações sem 
que isso implique em perda de poder. 

Na verdade é o contrário, essa transpa-
rência propicia um alcance de melhores 
resultados, inclusive, por meio de um 
maior engajamento do time, já que ele 

entende melhor o porquê de fazer deter-
minadas coisas, este ou aquele projeto. 

O desafio de comunicação nessa era 
da evolução exponencial da tecnologia 
faz com que, não por acaso, a gestão 
por OKR - Objectives and Key Results 
(Objetivos e resultados chave) - venha 
conquistando cada vez mais os gestores 
de empresas de todos os portes. 

Ela é uma ferramenta extremamente 
adequada para comunicar a estratégia 
a todo o instante para a organização, in-
clusive as maiores, só para citar algumas, 
Intel e Google, já a adotaram. A gestão 
por OKR tem por princípio entender 
que o plano de execução tem que se 
adaptar constantemente, à medida que 
é necessário responder às mudanças no 
ambiente ou na medida em que vamos 
tendo maior clareza da situação e pre-
cisamos ajustar o plano. 

Será que alguém consegue pensar num 
momento da história em que a necessi-
dade de ajuste nos rumos das organiza-
ções tenha sido mais constante e mais 
importante do que o momento atual? 

(*) - É especialista "insider" na implementação 
de OKR em empresas de diversos tamanhos e 

segmentos, e ministrando palestras e workshops  
de implementação de OKR. 

Aumenta a produção de 
cerveja  

Em 2020, o Brasil chegou a um total 
de 1.383 cervejarias registradas no 
Ministério da Agricultura, um aumento 
de 14,4% em relação ao ano anterior, 
segundo o Anuário da Cerveja 2020. O 
país é o 3º maior produtor de cerveja 
do mundo, atrás apenas de China e 
Estados Unidos. O Dia Internacional 
da Cerveja foi comemorado na última 
sexta-feira (6), e acontece sempre na 
primeira sexta-feira do mês de agosto 
(AI/Mapa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/jovens-com-veia-empreendedora-desobedecam-a-seus-pais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-07-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-07-a-09-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-07-a-09-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/7-dicas-de-ouro-para-melhorar-suas-financas-pessoais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-se-tornar-um-empreendedor-independente-de-vendas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/descubra-as-oportunidades-de-carreira-no-mercado-financeiro/
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OpiniãO
Discursos não mudam 

comportamentos

Spinoza é conhecido 
como o filósofo dos 
afetos, tendo dissecado 
dezenas deles (amor, 
ódio, melancolia, 
ciúme, soberba, 
inveja, desejo etc.). 

Viveu em Amsterdã no 
século 17, morreu aos 
44 anos com uma obra 

imensa escrita e teve Eins-
tein como seu seguidor mais 
famoso. Portanto, dispensa 
apresentações mais longas 
e podemos ir direto para 
os seus ensinamentos. Um 
grande aprendizado de sua 
filosofia que pode ser trazido 
para o mundo corporativo é 
que apenas um afeto mais 
forte nos "liberta" de outros 
afetos. 

Se você tem tido dificul-
dade em transformações 
culturais ou mudança de 
comportamentos na equipe, 
analise se é possível fazer 
diferente. Por exemplo, 
muitas vezes, um time 
comercial não segue os 
processos ou políticas defi-
nidas, e os gestores passam 
anos tentando em reuniões 
estressantes mudar esses 
comportamentos, buscando 
maior controle de rotinas, 
disciplina na execução, pla-
nejamento, mas discursos 
não mudam comportamen-
tos. O que está na raiz dessa 
"desorganização"? 

Um dos maiores afetos 
que move qualquer comer-
cial é sua busca em bater 
metas. Está na natureza 
deste perfil e é o que au-
menta a potência de sua 
atuação. Um bom comercial 
vai dormir pensando em 
como bater a meta do dia 
seguinte, acorda planejando 
como realizar mais negócios 
e vira o mês comemorando 
ou não se conseguiu. 

Seu maior afeto é celebrar 
uma venda. Ele foi contrata-
do para isso. Vender e estar 
com clientes sempre será 
sua prioridade em relação 
a preencher planilhas de 
controle, seguir processos 
burocráticos ou detalhar 
entediantes planos de ação 
anuais. 

Discursos de conscienti-
zação ("sigam nossos pro-
cessos, respeitem a política 
comercial", "preencham o 
planejamento" etc.) nunca 
serão priorizados, não afe-
tam comportamentos. Se 
um bom vendedor tiver um 
dilema de usar tempo para 
vender mais ou preencher 
planilhas, priorizará sempre 
o primeiro. 

É de sua natureza, é seu 
afeto mais forte. Organiza-
ções inteligentes e que en-
tendem esse ensinamento 
de Spinoza buscarão agir na 

raiz do problema, tentarão 
modificar o afeto por meio 
de outro mais intenso. Como 
são construídas as metas de 
sua empresa? 

Focam apenas no volume 
de vendas ou são balancea-
das por outros indicadores 
estruturantes? É possível 
balancear com metas de 
aderência a processos? 
Indicadores de dispersão 
de descontos ou aderência 
à política comercial estão 
incluídos? A calendariza-
ção das vendas respeita a 
sazonalidade do negócio ou 
incentiva a "adiantamentos" 
artificiais de receita para 
todo final de trimestre? Os 
vendedores são celebrados 
por bater o orçamento de 
qualquer maneira? 

Por fim, avançando ainda 
mais para a causa-raiz das 
"vendas de baixa qualida-
de", como seu orçamento 
é construído? Ele se divide 
de maneira realista para 
cada comercial? Está de 
acordo com um potencial 
alcançável de receita para 
cada região de atuação? 

Muitas vezes, já na de-
finição das metas, núme-
ros inviáveis (famoso top 
down) são estabelecidos e, 
desde o início, direcionam 
comportamentos e táticas 
comerciais que desviam das 
políticas e processos busca-
dos pelas organizações. 

Segundo Spinoza, "fica 
evidente que somos agita-
dos pelas causas exteriores 
de muitas maneiras e que, 
como ondas do mar agita-
das por ventos contrários, 
somos jogados de um lado 
para o outro". 

As metas são as ondas 
mais fortes que afetam o 
comportamento da equi-
pe comercial. Nenhum 
workshop ou discurso de 
conscientização atingirá 
esses comportamentos se 
outros afetos mais fortes 
não forem valorizados no 
dia a dia do seu time. E 
uma maneira de fazer isso 
é repensar rituais de gestão 
e reconstruir indicadores e 
metas mais adequados aos 
desafios da organização. 

Na próxima vez em que 
você verificar comporta-
mentos desalinhados em 
sua equipe, analise com 
maior profundidade quais as 
reais causas desse cenário. 
Reclamar do time, demitir 
em massa ou fazer discursos 
de conscientização nunca 
são as melhores respostas. 

Mude sua estratégia e 
analise como redirecionar 
os afetos. Spinoza e Einstein 
agradecem. 

(*) -  Mestre em Economia, com 
especialização em Teoria dos Jogos 

pelo Insper e economista pela UFSC, 
é consultor da People+Strategy 

(www.peoplestrategy.com.br).

Leandro Franz (*)

Liderança para a inovação e as 
vantagens do ‘data driven’

Nos movimentos ágeis do mercado, vale notar como a humanização é a principal meta de um mundo permeado de 
Inteligência Artificial

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

9h. Promovido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), 
o evento tem como objetivo aproximar o público dos principais 
tópicos em discussão na área de pesquisa e desenvolvimento das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) dentro e fora do 
Brasil. Os interessados em participar do evento, que é gratuito, 
e assistir ao workshop, podem encontrar mais informações e se 
inscrever por meio do link: https://wrnp.rnp.br/inscricao.

Bedu.Tech participa do Workshop RNP 
(WRNP)

@A Bedu.Tech - empresa especializada em serviços de Tec-
nologias Educacionais, Computação em Nuvem, Integração 

e Infraestrutura de TI - participa da edição digital do Workshop 
RNP (WRNP), que acontece nos dias 16 e 17 de agosto, a partir da 

Com uma boa equipe de TI, equipa-
mentos modernos e plataformas 
bem configuradas, uma empresa 

consegue cuidar da experiência de mi-
lhares de clientes com o apuro de um 
pequeno comércio. Ou seja, consegue 
conhecer o público e privilegiar seu 
histórico de compras, seus gostos e 
preferências. Além disso, aprende a se 
comunicar com cada nicho do grupo.

Em outro sentido, enfrentam o 
desafio de acompanhar as mudanças 
inesperadas e os fluxos acelerados que 
os dados ajudam a visualizar em tempo 
real. Nesse artigo, quero abordar um 
pouco mais sobre esse tema: a inova-
ção em compasso com uma liderança 
data driven.

Navegando na incerteza
Quando as tecnologias de locomo-

ção se resumiam em barcos à vela, 
marinheiros tinham que entender 
profundamente dos ventos marítimos 
e condições atmosféricas para saberem 
como navegar ao sabor de mudanças de 
ventos que podiam levar o barco para 
tal ou qual direção.

Hoje, um líder empresarial baseado 
em dados pode encontrar demandas 
comparáveis aos de capitão de um des-
ses barcos, considerando o oceano de 
informações em constante atualização 
que são todos os dias processados, tra-
tados e transformados em insights em 
reuniões e conselhos administrativos 
de empresas.

Acompanhar a maré de dados a res-
peito do público significa entender as 
mudanças culturais e grandes transfor-
mações que podem mudar totalmente 
a rota dos negócios. Inovar, nesse 
sentido, é uma estratégia de navegação 
em um mundo rápido, no qual eventos 
inesperados podem alterar totalmente 
os rumos da empresa em curtos perío-
dos de tempo.

É por isso que um grande aparato tec-
nológico não é suficiente para garantir 

entregar resultados independente-
mente do momento, seja em um mar 
calmo ou em um tsunami, sempre 
buscando a capacidade de se rein-
ventar e também de aceitar os limites 
e limitações.

É muito importante destacar o papel 
central das pessoas nesse caminho. Jor-
nadas de Transformação Digital que não 
passam por esse tópico simplesmente 
perdem força. Jornadas Cloud e Digital 
são essenciais para avançar, mas sem 
pessoas elas não fazem a diferença, e 
caso existam pessoas competentes e 
comprometidas, os próprios processos 
vão levar à empresa às jornadas digitais 
necessárias nesse movimento.

Das pessoas para as pessoas
A IA é nossa aliada e nos ajuda a criar 

uma visão do todo. Nesse processo, 
podemos descobrir melhor o que nos 
constitui como pessoas, tanto dentro 
da empresa quanto fora, no contato 
com o público.

Agradeço inclusive ao comprome-
timento da “tripulação” que trabalha 
comigo neste momento de transfor-
mações importantes para nossas vidas 
e carreiras.

o sucesso de uma empresa. Os dados 
advindos de tecnologias de Machine 
Learning e IA são indispensáveis, mas 
não tomam decisões. Somente as pes-
soas são capazes de dar sentido para 
os movimentos do negócio e tomar 
decisões arriscadas, que muitas vezes 
vão salvar uma operação inteira.

Um líder voltado à inovação trabalha 
com qualidades muito humanas. Para 
manter uma empresa em funcionamen-
to diante um cenário de incertezas é 
preciso ter coragem para decidir rumos, 
pensamento estratégico, empatia e 
muita resiliência. É preciso entender 
quando seguir o fluxo e quando nadar 
contra a corrente, com foco e compro-
metimento.

Neste trabalho, uma equipe com-
prometida e um pessoal engajado com 
a operação são essenciais. Diante de 
um turbilhão de coisas, ter a equipe ao 
seu lado é o divisor de águas para que 
a tecnologia possa realmente fornecer 
os benefícios que esperamos.

Equilibrando estrutura e flexibi-
lidade

O comprometimento tem me mos-
trado o poder da resiliência. É preciso 

PeopleImages_CANVA

A Fortinet® (NASDAQ: FTNT), 
líder global em soluções amplas, 
integradas e automatizadas de ci-
bersegurança, lança hoje o InfoSec 
Awareness, serviço gratuito de cons-
cientização e treinamento em segu-
rança da informação, voltado para 
qualquer tipo de organização, privada 
ou governamental, que busque educar 
seus funcionários sobre os crescentes 
riscos de ataques cibernéticos.

Ao inscrever-se no programa, as 
empresas terão acesso a um pacote 
completo de capacitação, que inclui 
vídeos, avaliações e certificações, além 
de materiais de divulgação interna 
sobre a importância da cibersegu-
rança, gráficos de conscientização, 
painel de estatísticas para monitorar 
o progresso dos funcionários etc. Não 
há limite de incrições por empresa e 
todo o material estará disponível no 
idioma local, incluindo o português no 
Brasil, para que o treinamento possa 
atingir o maior número de pessoas.

A iniciativa faz parte do programa glo-
bal de conscientização do Instituto de 
Treinamento Network Security Expert 
(NSE) da Fortinet e tem o objetivo de 
colaborar no combate a crimes virtu-
ais, especialmente os de ransomware, 
que aumentaram sete vezes apenas no 
segundo semestre de 2020, segundo o 
FortiGuard Labs, laboratório de inteli-
gência de ameaças da Fortinet.

“As organizações precisam garantir 
que seus funcionários saibam como 
identificar e se proteger contra todos 
os tipos de ameaças à segurança ciber-
nética. De 2018 a 2020, o número de 
ameaças internas, ou seja, aquelas que 
se iniciam de alguma forma nos próprios 
funcionários, aumentou 47%, de acordo 
com um relatório do Ponemon Institu-
te”, diz Rob Rashotte, vice-presidente 
de Treinamento Global e Capacitação 
Técnica de Campo da Fortinet. “Esses 
esforços baseiam-se no compromisso 
contínuo da Fortinet com a conscien-
tização e a proteção de todos os indivi-

duos que utilizam a Internet, uma vez 
que 95% da violações são causadas 
por erro ou descuido humano.”

O curso traz noções básicas de 
cibersegurança e informações sobre 
as ameaças mais comuns – como e-
-mails de phishing e links maliciosos 
–, os tipos de criminosos, suas táticas 
e o que fazer para não cair em gol-
pes que podem comprometer toda a 
companhia.

Ao fazer com que todos os funcio-
nários, independente de sua área 
de atuação ou cargo, se lembrem de 
aplicar as melhores práticas de se-
gurança em suas atividades diárias, 
as empresas não apenas aumentam 
a proteção de suas informações e 
sistemas, como também cumprem as 
exigências de conformidade com a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
e as auditorias de negócios.

Inscrições: https://www.fortinet.com/br/ 
training/infosec-awareness

Serviço gratuito de capacitação  
em cibersegurança para empresas

Vagas para profissionais de TI, Comercial, 
Marketing e Administrativo

A ConnectoWay, empresa 
de soluções digitais em TI e 
Telecom, abre vagas em Recife 
para profissionais das áreas 
contábil, comercial, controla-
doria e telecomunicações. As 
características comuns exigidas 
para os cargos são proatividade, 
organização e controle, senso de 
urgência e flexibilidade. Inglês 
intermediário ou avançado é ou-
tro requisito pedido para todas 
as vagas. Para São Paulo, a vaga 
é para Executivo de Negócios 
Corporativos e um diferencial 

importante é ter inglês fluente.
A empresa tem investido for-

temente em sua ampliação no 
cenário nacional de Telecom, 
para atender um mercado que 
se transforma e deverá expandir 
ainda mais com a chegada do 5G 
no país. Para garantir a qualida-
de dos serviços, a Connectoway 
está contratando profissionais 
que desempenhem com eficiên-
cia e dedicação as atividades nas 
vagas oferecidas e assim ajudar o 
crescimento da empresa (http://
connectoway.com.br/).

&
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D - Trabalhar no Canadá
A Seda Intercâmbios, agência que já levou mais de cinco mil estu-
dantes a vários países do mundo, realiza a Semana de Emprega-
bilidade no Canadá, para apresentar as principais oportunidades 
de emprego no país. O evento, que é gratuito, acontece entre os 
próximos dias 17 e 19. No primeiro dia, serão apresentadas as 
oportunidades gerais de trabalho no país; no segundo, será a vez 
de abordar o mercado de TI e serviços, que está pujante por lá; e 
no terceiro e último dia, o evento irá apresentar as demandas no 
setor de marketing, áudio & vídeo, games e finanças, que também 
reserva muitas vagas. Inscrições e outras informações: (https://bit.
ly/seda-canada). 

E - Relações Públicas 
Chegou o momento da realização do ‘Concurso RP pra quê 2021’ 
voltado para alunos de faculdades de RP. Os participantes têm a 
oportunidade de falar sobre a essencialidade dessa profissão que 
está sendo cada vez mais procurada em tempos de comunicação 
digital, devido a suas abordagens estratégicas para divulgação de 
empresas. O concurso é gratuito, realizado pelo Conselho Regional 
de Profissionais de Relações Públicas/2. O candidato deve fazer um 
vídeo de, no máximo, um minuto pela plataforma Youtube, expli-
cando o que faz um RP dentro de uma organização do primeiro, do 
segundo ou do terceiro setor. Na sequência, preenche seu cadastro 
pelo Sympla (http://bit.ly/inscrição-rp-pra-que) adicionando seus 
dados e o link do vídeo. Outras informações: (https://conrerp2.org.
br/concurso-rp-pra-que-2021/).

F - Curso de Oratória
Se há uma competência profissional que se destaca em qualquer 
segmento, essa é a habilidade de falar bem em público. Apresentar de-
senvoltura, clareza e domínio na fala são requisitos indispensáveis em 
inúmeras funções. Focada em oferecer capacitação gratuita nas mais 
variadas áreas, a startup Kultivi, principal plataforma de ensino gratuito 
do Brasil, acaba de lançar o curso “Oratória de Alta Perfomance”. Com 
vídeoaulas dinâmicas e objetivas de acesso ilimitado 24 horas por dia, 
o curso aborda tópicos essenciais da área, entre técnicas, estratégias e 
ferramentas de comunicação, garantindo uma base de conhecimento 
de qualidade para uma oratória eficaz. Para mais informações, acesse 
o site (www.kultivi.com).

A - Conversão de Altitudes 
O IBGE lançou um aplicativo com um novo modelo para conversão 
de altitudes, o hgeoHNOR2020, disponível para uso apenas no Portal 
(www.ibge.gov.br). Mais rápido e mais preciso que o antecessor, o 
aplicativo possibilita o acesso a grandes volumes de informação em 
poucos minutos. Essas informações são necessárias em grandes pro-
jetos de irrigação ou de geração hidrelétrica. De maneira simples, a 
altitude significa o quão alto é um território, o que impacta diretamente 
no escoamento de massas líquidas, como a água. Desde a década de 
1990, o IBGE oferece modelos com aplicativos que fornecem o fator 
para conversão das altitudes calculadas com o GPS para valores com-
patíveis com o nível do mar. 

B - Habilidades na Carreira 
Atitude de protagonismo e foco em execução para conquistar seus 
objetivos de carreira, é o que o novo curso “Faça Acontecer”, da 
Fundação Estudar, oferece, em primeira mão, para jovens talentos. 
Para ter acesso a uma metodologia própria e Masterclass exclusiva 
ministrada pelo fundador da organização e um dos empresários 
mais bem sucedidos do mundo, Jorge Paulo Lemann, basta se ins-
crever no link (https://conteudos.napratica.org.br/faca-acontecer/). 
É direcionado para jovens que estão começando a carreira, que 
querem tirar uma ideia do papel para empreender ou para os que 
estão ‘’sem rumo’’ profissionalmente. O objetivo é que consigam se 
destacar e crescer na carreira com mais rapidez e consciência, ao 
desenvolver as competências mais exigidas pelo mercado, como 
iniciativa e excelência.   

C - Dados da Indústria
Líder em soluções voltadas para a Indústria 4.0, a Siemens passa a oferecer 
no mercado uma solução que vai facilitar a coleta de dados na linha de 
produção por parte dos clientes. Denominada Brownfield Connectivity 
Services, o gateway possibilita conectar máquinas e equipamentos de 
diferentes fabricantes para enviar informações para nuvem ou banco de 
dados interno da empresa. Além de ser multimarca, a solução consegue 
conectar equipamentos novos e antigos de maneira segura e centralizada 
em um único servidor, principal diferencial do produto no mercado. O 
Brownfield dá ainda mais transparência aos dados da planta, e pode ser 
adaptado de acordo com as necessidades de cada cliente em relação à 
coleta das informações. 

G - Necessidade de Inovar
A Sankhya, fornecedora brasileira de sistemas de gestão (ERP) e pio-
neira ao lançar o conceito de EIP (Enterprise Intelligence Platform), 
realiza no próximo dia 18, às 9h, mais uma edição do Sankhya Web 
Fórum, evento online e gratuito, que apresenta palestras imersivas que 
discutem o papel da inovação, da tecnologia e do aprendizado no futuro 
da gestão dos negócios. Entre os convidados, essa edição contará com 
a presença do embaixador da Sankhya e maior campeão da história do 
vôlei: Bernardo Rocha Rezende, o Bernardinho; com a jornalista Fabiana 
Panachão e Tiago Magnus, Fundador e CEO da Transformação Digital. 
Mais informações e inscrições (http://www.sankhya.com.br/swf/).  

H - Provedor de Streaming
Em breve, a Sky Brasil passará por transformações administrativas. Isso 
porque o conglomerado argentino Grupo Werthein comprou a totalidade 
do grupo Vrio,  empresa norte-americana responsável pelas operações 
comerciais em países latinos, por meio da SKY e DirectTV. Hoje, mais de 
10 milhões de pessoas são clientes da Vrio na América Latina, envolven-
do serviços de TV a cabo ao vivo e sob demanda. Além das marcas SKY, 
DirectTV LA e DirectTV Go a compradora Werthein levou a sua base de 
10,3 milhões de assinantes, operações de banda larga, canais lineares de 
esporte argentinos TYC e WIN. O mercado estima que o grupo Werthein 
investirá fortemente na DirecTV Go, como provedor de streaming entre-
gando conteúdo OTT (over the top) e canais lineares abertos e a cabo. 

I - Encontro de Profissionais de TI  
O TDC Transformation, acontece entre os próximos dias 24 e 26, em formato 
100% digital – por  meio da Plataforma Hopin (https://hopin.com) - e visa repetir 
o sucesso das edições anteriores que juntas tiveram um público de mais de 35 
mil pessoas. O encontro somará mais de 700 palestras em mais de 300 horas 
de conteúdo, com grande destaque para o Basic Pass, um conteúdo gratuito, 
especialmente pensando para trabalhar as competências para evolução das 
empresas brasileiras, e a valorização das pessoas, sejam profissionais de TI 
ou aquelas que querem entrar nessa área. O TDC é um ambiente voltado 
para valorizar as pessoas, e buscar o lado humano da tecnologia. Inscrições 
e mais informações: (https://thedevconf.com/tdc/2021/transformation/).

J - Uma Loja Virtual 
A Câmara Brasileira da Economia Digital (camara-e.net) realiza o Ci-
clo MPE - palestras gratuitas que ensinam os participantes a planejar, 
montar e operar uma loja online. Acontece nos próximos dias 18 e 19, 
das 9h às 12h. Os interessados devem se inscrever pelo site (https://
www.ciclo-mpe.net). Os inscritos receberão o link de acesso e, através 
da plataforma digital, poderão tirar as dúvidas e receber mentorias em 
tempo real. Na pauta, os  temas: como planejar sua empresa de forma 
eficaz desde a escolha do nicho de mercado; como montar sua loja vir-
tual e encontrar o cliente ideal; como usar a logística para atrair mais 
visitas para sua loja; como transformar visitantes em consumidores; 
operação eficiente: a importância das ERP’s e dos meios de pagamento 
na internet; vendas e marketing digital. 

Os impactos 
da pandemia na Justiça 

do Trabalho
A pandemia tem feito 
estragos em muitos 
setores

Temos acompanhado o 
fechamento de diversas 
empresas, a aceleração 

do desemprego e, consequen-
temente, uma busca cada 
vez maior pela Justiça do 
Trabalho. Segundo dados do 
TST, tivemos 1.161.417 ações 
em 2020. Dessas, 86.058 tem 
causa direta com a Covid-19. 
Entre as principais, estão 
os pedidos de verbas resci-
sórias, questões ligadas ao 
fornecimento inadequado de 
equipamentos de proteção 
individual, regras de home
-office e redução da multa de 
40% do FGTS. 

Cabe destacar que 43.820 – 
o equivalente a mais de 50% 
das ações ligadas à Covid – 
são relativas a horas extras. 
Antevendo os problemas, logo 
no início da pandemia, foi 
aprovada a MP que dispunha 
de medidas trabalhistas para 
o enfrentamento do estado 
de calamidade pública, vi-
sando fornecer orientações 
específicas dada a situação 
emergencial. Além dos cuida-
dos básicos individuais, como 
o fornecimento de álcool em 
gel, luvas e máscaras, foi ne-
cessário possibilitar maneiras 
do trabalhador evitar o trans-
porte público. 

Nesse contexto, o home-of-
fice ganhou força, em especial 
entre trabalhadores do meio 
administrativo. O tema já 
vinha sendo elucidado pela 
Justiça do Trabalho desde 
a reforma trabalhista, em 
2017. Ainda assim, muitas 
dúvidas surgiram, em especial 
sobre quem deveria pagar as 
despesas extras com energia 
elétrica e internet e sobre os 
cuidados relacionados à saúde 
ocupacional, visto que muitos 
não dispõe de uma boa infra-
estrutura ergonômica para 
trabalhar em casa.

Com tantos questionamen-
tos, o Ministério Público do 
Trabalho (MPT) divulgou, 
em outubro, uma nota técnica 
com 17 práticas recomendá-
veis em relação ao teletraba-
lho. De acordo com a nota, 
os trabalhadores precisam 
ser instruídos a fim de evitar 
doenças físicas, mentais e aci-
dentes de trabalho, bem como 

adotar medidas de segurança, 
como intervalos e exercícios 
laborais. Na prática, cada um 
tem seus direitos e deveres.

Outro ponto que gerou pre-
ocupação foi quando o STF 
eliminou um trecho da MP 
que definia que casos de infec-
ção por Covid-19 não seriam 
considerados como doenças 
ocupacionais. Se antes a medi-
da prejudicava trabalhadores 
diante da impossibilidade de 
comprovar a contaminação 
no ambiente de trabalho, a 
suspensão do trecho preocu-
pou as empresas, que seriam 
totalmente responsabilizadas 
pelos casos de contaminação.

Apesar de abrir margem 
para que todos os colabora-
dores em atividade presen-
ciais que desenvolvessem a 
doença pudessem se utilizar 
da lei para responsabilizar a 
empresa por sua enfermidade, 
a constatação depende de 
uma avaliação do INSS que 
comprove que o ambiente 
de trabalho realmente ofe-
receu risco para as equipes. 
Em fevereiro, eis que surge 
um novo imbróglio jurídico. 
O MPT estabeleceu que os 
trabalhadores que se recusa-
rem a tomar a vacina contra 
a Covid-19, sem justificativa 
médica, podem ser demitidos 
por justa causa.

O caso, obviamente, está 
gerando polêmica. Afinal, o 
artigo 7º da Constituição diz 
que o bem coletivo está aci-
ma do direito individual. No 
entanto, o artigo 5º garante 
a liberdade individual de 
cada cidadão.  Juristas estão 
divididos e, esse é um debate 
que deve se acentuar quando 
finalmente chegar o momento 
de vacinar pessoas em idade 
economicamente ativa.

Na prática, os problemas 
ainda estão apenas come-
çando, haja vista que o tra-
balhador tem até dois anos 
para reclamar seus direitos 
na Justiça do Trabalho. Nesse 
momento, cabe às empresas 
tomar as medidas cabíveis 
e sempre criar registros de 
suas ações. Com o tempo, a 
tendência é que o volume de 
processos aumente de forma 
cada vez mais expressiva. É 
preciso se preparar.

(*) - É advogada do Escritório 
Marcos Martins Advogados 

(www.marcosmartins.adv.br). 

Ariadne Velosa (*)

Expressiva a 
inadimplência das 
micro e pequenas 
empresas

A inadimplência atingiu 5,42 
milhões de micro e pequenas 
empresas em junho.  Embora o 
número seja expressivo, repre-
senta a segunda queda do ano, 
essa de 0,6% em relação a maio, 
quando 5,45 milhões de MPEs es-
tavam com o nome no vermelho. 
O cenário também é de melhora, 
principalmente, para os segmen-
tos de Comércio e Serviços, que 
representam as maiores parcelas 
do total de empresas e marca-
ram baixa de 0,6%. Segundo o 
economista da Serasa Experian, 
Luiz Rabi, a retomada econômica 
demonstrada no primeiro trimes-
tre teve continuidade nos meses 
seguintes e está diretamente 
ligada ao cenário de saúde no país. 
“O avanço da vacinação é um dos 
principais fatores para a melhora 
dos níveis de inadimplência entre 
as empresas, pois aumenta a con-
fiança dos empresários, normaliza 
cada vez mais o funcionamento 
dos negócios e gera um alívio ao 
fluxo de caixa”. Além disso, as 
vendas online foram outro fator 
determinante para a melhora do 
fluxo de caixa das empresas, já 
que 85,8% dos entrevistados pre-
tendem continuar com o modelo 
de comercialização digital após 
a pandemia, enquanto 63,0% 
confirmaram que essa adaptação 
trouxe benefícios para os negó-
cios (AI/Serasa Experian).

Em julho, os brasileiros 
depositaram R$ 6,37 
bilhões a mais do que 

sacaram na caderneta de 
poupança, informou hoje 
(5) o Banco Central (BC). 
Apesar do desempenho po-
sitivo, a captação é inferior 
à registrada em julho do ano 
passado. Naquele mês, os 
brasileiros tinham deposita-
do R$ 28,14 bilhões a mais do 
que retiraram da poupança.

A poupança acumula re-
tirada líquida de R$ 10,16 
bilhões nos sete primeiros 
meses do ano. Esta é a 
maior retirada acumulada 
para o período desde 2019, 
quando os saques tinham 
superado os depósitos em 
R$ 16,1 bilhões. O principal 
responsável pelo resultado 
positivo na poupança foi 
a retomada do pagamento 

Depósitos superam retiradas pelo quarto mês seguido.

O preço da cesta básica 
subiu em 15 das 17 capi-
tais pesquisadas pelo De-
partamento Intersindical 
de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Diee-
se) na comparação entre 
junho e julho. Segundo o 
levantamento divulgado 
na sexta-feira (5), as maio-
res altas foram registradas 
em em Fortaleza (3,92%), 
Campo Grande (3,89%), 
Aracaju (3,71%), Belo 
Horizonte (3,29%) e Sal-
vador (3,27%). Em João 
Pessoa o conjunto de ali-
mentos e itens essenciais 
teve queda de 0,7% e em 
Brasília de 0,45%.

As cestas mais caras 
são a de Porto Alegre (R$ 
656,92), Florianópolis (R$ 
654,43) e São Paulo (R$ 
640,51). Na comparação 
entre julho e o mesmo 
mês de 2020, a maior alta 
foi registrada na cesta bá-
sica de Brasília (29,42%), 
que atualmente custa R$ 
582,35. No período, a cesta 
básica de Porto Alegre teve 
a segunda maior elevação 

Entre os produtos que impulsionaram o custo da cesta básica 
está o o tomate.
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Poupança teve captação líquida 
de R$ 6,37 bilhões em julho

Impulsionada pela nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial e pela alta recente nos juros, a 
aplicação financeira mais tradicional registrou o quarto mês seguido de desempenho positivo

A perda de rendimento 
da poupança está atrelada 
a dois fatores. O primeiro 
são os juros baixos. A taxa 
Selic está em 5,25% ao ano. 
O segundo fator foi a alta 
nos preços dos alimentos 
e do dólar, que impacta a 
inflação desde o segundo 
semestre do ano passado. 
Mesmo assim, as recentes 
elevações na Selic estão 
voltando a atrair o interesse 
do brasileiro na caderneta. O 
boletim Focus prevê inflação 
oficial de 6,79%. Com a atual 
fórmula, a poupança rende-
ria pouco menos de 3,675%, 
caso a Selic permaneça em 
5,25% durante todo o ano. 
O rendimento pode ser 
um pouco maior caso o BC 
continue a aumentar a taxa 
Selic nas próximas reuniões 
do Copom (ABr).

do auxílio emergencial. A 
Caixa depositou o dinheiro 
em contas poupança digitais, 
que acumulam rendimentos. 

Também a instabilidade no 
mercado de títulos públicos 
nas fases mais agudas da 
pandemia atraiu o interesse 
na poupança, mesmo com a 
aplicação rendendo menos 

que a inflação. Com rendi-
mento de 70% da Selic, a pou-
pança rendeu apenas 1,72% 
nos 12 meses terminados em 
julho. No mesmo período, o 
IPCA-15, considerado prévia 
da inflação, atingiu 8,59%. 
O IPCA cheio de julho será 
divulgado na próxima terça-
feira (10) pelo IBGE.

Preço da cesta básica subiu 
em 15 capitais do país

nos preços (28,5%). 
Entre os produtos que 

impulsionaram o custo da 
cesta básica está o o tomate, 
que, em julho, teve alta em 
15 capitais, sendo 39,95% 
em Belo Horizonte, 34,24% 
em Goiânia e 34,1% em For-
taleza. Segundo o Dieese, o 
aumento está relacionado 
ao frio que atrasou a matu-
ração do fruto diminuindo 
a oferta. O açúcar também 
teve elevação nos preços em 
15 capitais em julho, com 
percentuais que variaram 
entre 8,12% no Rio de Ja-

neiro e 1,59% em Belém. 
De acordo com o Diee-

se, o aumento nos preços 
acontece devido à entres-
safra e alta do petróleo, 
que estimula a produção de 
etanol, concorrendo com 
a fabricação de açúcar. O 
aumento das exportações 
foi outro fator que puxou 
os preços para cima. O café 
foi outro item que teve alta 
de preço em 15 capitais, 
como Vitória (10,96%), 
São Paulo (9,88%), Campo 
Grande (8,77%) e Brasília 
(8,14%) (ABr).



O espaço virtual 
tem dono

Ainda existem 
pessoas que acham 
que a internet é 
uma “terra” sem 
lei, mas estão bem 
equivocados

A internet é comumen-
te chamada de “terra 
de ninguém ou terra 

sem lei” por ser obrigada a 
abrigar a opinião de qual-
quer um, o que deveria ser 
uma vantagem, mas, assim, 
como qualquer outra tecno-
logia, quando mal utilizada, 
pode trazer dor de cabeça e 
problema com aqueles ou-
tros que utilizam do mesmo 
espaço.

Existem legislações es-
pecificas como Marco Civil 
na Internet, ou em casos de 
crimes contra a honra, por 
exemplo, o próprio Código 
Penal, inciso III do Artigo 
141 determina que as penas 
para esses atos aumentam 
em um terço se o delito é 
cometido “na presença de 
várias pessoas, ou por meio 
que facilite a divulgação da 
calúnia, da difamação ou da 
injúria”, ou até mesmo a Lei 
Geral de Proteção de Dados.  

Além disso, existe o có-
digo de processo civil que 
diz que aquele que por ação 
ou omissão causar dano a 
outrem, fica obrigado a re-
pará-lo. Veja que maneiras 
de responsabilizar, alcançar 
e punir existem. Então 
adentremos na prática do 
dia dia. 

Na internet tudo circula 
muito rápido, então, algo 
que poderia ser pequeno, 
acaba viralizando em pouco 
tempo e causando prejuízos 
enormes, mas o lado bom 
é que tudo deixa rastro! E 
tendo rastro das atividades 
que geram dano, pode a 
vítima responsabilizar tanto 
na área cível quanto na cri-
minal o autor do fato. 

Mas não apenas crimes 
contra a honra são come-
tidos na internet: golpes, 
como a clonagem de What-
sApp, extravio de PIX, 
pirâmides financeiras e 
ate mesmo vendas em e-
comerce inexistentes, têm 
se tornado cada dia mais 
comuns.

Os delitos que são regidos 
por lei específica de crimes 
digitais seguem as penas 
previstas nessas legislações, 
e as demais condutas se-
guem o Código Penal.

Sabe qual o Limite das re-

des sociais? O mesmo vivido 
fora das redes na sociedade 
civil em geral. O ideal é 
ter a conduta que teria na 
vida fora da rede, sempre 
levando em consideração se 
o comentário ou postagem 
é necessário, se não estará 
extrapolando os limites do 
bom senso e se possui algum 
cunho ofensivo. Se coloque 
sempre no local de quem 
vai receber sua mensagem.

Para todos os fins, liber-
dade de expressão não 
justifica atos criminosos, 
mesmo sendo a liberdade de 
expressão um direito cons-
titucional, a extrapolação 
desse direito pode acarretar 
ação judicial, seja de esfera 
criminal ou cível (responsa-
bilização). Normalmente, a 
responsabilização não para 
em quem cria o conteúdo, 
como atinge também quem 
o compartilha, e inclusive, 
pode ser penalizado da 
mesma forma. 

O mesmo vale para pági-
nas cujos comentários são 
recheados de ofensas: ainda 
que o autor do comentário 
seja o principal responsá-
vel, existem casos em que 
a página pode ser atingida 
pelas decisões cíveis. O 
Marco Civil da Internet, de 
2014, estabelece os direitos 
e deveres dos internautas. 
Essa legislação teve como 
intuito proteger dados e a 
privacidade dos usuários.

A denúncia, em caso 
de publicações nas redes 
sociais, pode ser feita em 
três frentes. A primeira 
delas é diretamente com 
a rede social em questão, 
caso o conteúdo viole as 
políticas da plataforma, 
como postagens de nudez, 
violência, discurso de ódio e 
outros crimes. A denúncia, 
nessas situações, pode levar 
à exclusão do conteúdo e, 
em casos mais graves, até 
mesmo exclusão da conta 
responsável pelo crime.

Salve tudo, tire foto, print 
a tela, tenha todo o passo a 
passo dos eventos que se viu 
como vítima, isso vai ajudar 
a autoridade competente a 
identificar o criminoso por 
intermédio do rastro das 
provas. Em alguns casos, 
recomenda-se criar uma ata 
notarial, para que o não haja 
dúvida sobre a procedência 
da prova.

(*) - É presidente da Comissão de 
Publicidade e Serviços Jurídicos 

na Internet da OAB/RJ; advogado 
Civilista com ênfase em Direito Digital 

e professor de Ética, Prerrogativas e 
Marketing Jurídico.

Antonio Carlos Marques Fernandes (*)

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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E não são apenas novos 
negócios que estão 
ganhando espaço na 

internet, mas, muitas lojas 
físicas também têm optado 
pelo comércio eletrônico. 

Para entrar nesse mundo, 
o empreendedor precisa 
adotar algumas estratégias 
e fazer boas escolhas para 
que a esperança não se torne 
uma frustração, até porque 
em uma rápida pesquisa por 
soluções em e-commerce, é 
possível encontrar uma infi-
nidade de alternativas. Mas 
a escolha deve ser baseada 
no mercado seguindo o perfil 
de cada negócio. 

“No momento de iniciar um 
e-commerce, é preciso con-
siderar não só os benefícios 
e valores, mas também o seu 
objetivo de negócio a médio 
e longo prazo e avaliar se a 
plataforma é capaz de acom-
panhar seu crescimento”, 
explica o CMO e fundador da 
Dooca, plataforma de e-com-
merce do Grupo Locaweb, 
Gustavo Metz. O primeiro 
quesito que você deve avaliar 
é a quantidade de recursos e 
funcionalidades disponíveis. 

Uma ideia é fazer uma 
lista do que considera in-
dispensável em uma plata-
forma para que ela atenda 
a seu modelo de negócio. 
É importante verificar os 
recursos, tanto de front end 
(parte que fica visível para 
os consumidores) quanto de 
back end (gestão por trás da 
sua loja virtual), assim, se 

Uma plataforma estruturada pode melhorar significativamente o 
desempenho da loja virtual.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
O governo Biden apresentou 

ao Congresso americano um 
conjunto de medidas de es-
tímulo à economia, prevendo 
investimentos da ordem de 
alguns trilhões de dólares. 
Esse conjunto, chamado In-
frastructure Investment & 
Jobs Act, é detalhado em um 
documento de mais de 2.700 
páginas. Os dois principais 
partidos americanos vêm dis-
cutindo e deliberando algumas 
dessas medidas, dando-nos um 
exemplo de como os partidos 
políticos podem e devem 
trabalhar em conjunto pelos 
interesses do país. 

As medidas são dos mais 
diversos tipos, desde uma 
proposta de taxação de ope-
rações com criptomoedas, que 
pretende arrecadar US$ 28 bi-
lhões, até a implementação de 
tecnologia que impeça pessoas 
alcoolizadas de dirigir. 

Nessa área, a ideia básica é 
que o US Department of Trans-
portation defina os padrões 
para essa tecnologia em até 
três anos, após o que as mon-

tadoras teriam dois anos para 
começar a produzir veículos 
que atendam a esses padrões. 

De acordo com um estudo 
desenvolvido em 2020 pelo 
IIHS - Insurance Institute for 
Highway Safety -, sistemas 
desse tipo podem salvar 9.000 
vidas a cada ano, já que o ál-
cool foi um fator importante 
em 30% de todos os aciden-
tes acontecidos nos Estados 
Unidos e que resultaram em 
mortes na década passada. 

O IIHS também citou uma 
pesquisa anterior, realizada 
em 2009, que mostrou que 
dois terços dos entrevistados 
apoiavam uma tecnologia que 
imobilizasse um veículo se o 
nível de álcool no sangue do 
motorista estivesse além do 
limite legal. No entanto, ironi-
camente, essa mesma pesquisa 
também constatou que poucos 
compradores de carros novos 
estariam dispostos a pagar 
mais caro por veículos que 
dispusessem de tal tecnologia. 

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

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Como escolher a melhor 
plataforma para e-commerce?
Segundo pesquisa realizada pela ABComm, a quarentena imposta pela Covid-19 fez com que o faturamento 
do varejo digital apresentasse um aumento de 56,8% de janeiro a agosto do ano passado, em relação ao 
mesmo período do ano anterior

de técnicas que influenciam 
os buscadores a definir o 
ranking de uma página para 
determinada palavra-chave 
pesquisada) e marketing nas 
redes sociais. Um e-commer-
ce estruturado também ofe-
rece opções diversificadas 
de pagamentos aos clientes, 
o que torna a loja virtual mais 
atrativa. 

É importante investir em 
um checkout transparente, 
que permite a conclusão do 
pagamento na mesma plata-
forma do pedido sem redire-
cionamento para outro site, 
isso aumenta a confiança do 
consumidor. Defina a logísti-
ca das entregas para garantir 
que o produto chegue dentro 
do prazo estipulado, pois 
muitas reclamações são re-
ferentes a problemas como 
tempo de entrega e, isso, 
pode causar uma experiên-
cia negativa, o que é péssimo 
para o negócio. 

“Basicamente, uma plata-
forma ruim pode prejudicar 
as vendas, dificultando o pro-
cesso de compra e afastando 
clientes. Por outro lado, uma 
plataforma estruturada pode 
melhorar significativamente 
o desempenho da loja virtual. 
É importante que esses pro-
cessos sejam definidos antes 
que seja feita a execução do 
projeto, uma vez que uma mi-
gração posterior pode gerar 
diversas dificuldades para a 
loja”, completa Gustavo. - 
Fonte e outras informações: 
(https://dooca.com.br/). 
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pode saber desde o início 
que a melhor plataforma é 
aquela que possibilita uma 
gestão fácil e intuitiva das 
suas vendas. 

No e-commerce, a comu-
nicação visual é fundamen-
tal. É necessário pensar 
em cores, fontes, botões, 
menus, imagens, descritivo e 
outros itens customizáveis e 
fundamentais na jornada de 
compra do cliente dentro da 
loja virtual. A capacidade dos 
servidores muitas vezes não 
é colocada na balança pelo 
empreendedor na hora de 
escolher uma plataforma de 
e-commerce. Quanto maior 
sua disponibilidade para pro-
cessamento de informações, 
menores são as chances do 
seu e-commerce sair do ar. 

O marketing digital tam-
bém deve ser encarado 
como prioridade, afinal, 
será necessário divulgar os 
conteúdos e ofertas para o 
público-alvo. É possível de-
finir a mensagem da marca, 
as ferramentas que serão 
utilizadas, linguagem e o po-
sicionamento da loja virtual. 
Existem várias estratégias, 
por isso, é preciso pensar de 
acordo com o seu cliente. As 
pagas, como e-mail marke-
ting, anúncios, comparado-
res de preço e redes sociais, 
costumam gerar resultados 
mais rápidos. 

Para quem busca criar 
um relacionamento sólido 
com o público, a estratégia 
é investir em marketing de 
conteúdo, SEO (conjunto 

Tecnologia pode impedir que 
motoristas dirijam alcoolizados

Pandemia acelerou a adoção da 
Transformação Digital e Omnichannel

O Omnichannel é uma estratégia de vendas que integra 
diferentes canais de comunicação.

YBoiko_CANVA

necessário também unificar todos os pontos de contato 
e dados, para que o trajeto do cliente seja baseado em 
uma comunicação integrada. 

Sistemas de vendas e distribuição facilitam as deman-
das e permitem que até mesmo o próprio cliente consiga 
se favorecer com um melhor fluxo operacional. Com isso, 
a gestão de dados circula de forma automatizada e as 
empresas conseguem proporcionar maior importância 
à necessidade de seus consumidores. 

As áreas de venda e marketing precisam estar cons-
tantemente em sintonia, caminhando uma ao lado da 
outra. Sem uma interação entre elas, por exemplo, 
bons negócios e a satisfação do comprador acabam se 
perdendo, causando reações diretas nos lucros. Setores 
de separação e suprimentos formam uma cadeia logís-
tica que também precisam estar alinhados, realizando 
a gestão associadas à organização interna e externa de 
uma empresa. 

Por meio do omnichannel, as organizações se tornam 
capazes de integrar seus departamentos através de um 
único sistema, passando uma experiência de compra 
unificada para o cliente. Sistemas de Gestão automati-
zam, otimizam, integram e aprimoram as mais diversas 
demandas e áreas dentro de uma mesma organização. 

(*) - Faz parte da Zaru Comunicação (www.zarucomunicacao.com.br).

Amanda De Melo (*)

Em razão da pandemia, os consumidores têm buscado 
novas alternativas para realizarem suas compras em 
segurança, sem enfrentar ambientes com altas taxas de 
circulação, o que acabou gerando impacto direto nos 
micro e pequenos empreendedores. Com esse cenário, 
o e-commerce acabou virando um grande aliado das 
empresas, pois desta forma os produtos e serviços são 
comprados e entregues na casa do cliente, sem que 
haja a necessidade de contato físico. 

Porém, muitos negócios não possuíam experiência 
com vendas online e tiveram que se adequar para que 
seus comércios não tivessem que fechar as portas. 

O Omnichannel é uma estratégia de vendas que integra 
diferentes canais de comunicação, proporcionando uma 
experiência de marca unificada para que os clientes 
possam alternar entre o físico e digital, atingindo me-
lhor qualidade no atendimento e produtos adquiridos. 

Com a pandemia, o consumidor adotou o mercado 
online de forma mais afetiva e, como consequência, 
diversas empresas alteraram seus modelos de vendas 
para atender às demandas de compras online. Segun-
do o Sebrae, em 2020, 44% dos pequenos negócios 
passaram a usar ferramentas digitais para alavancar as 
vendas, enquanto empresas que só funcionam presen-
cialmente diminuíram 23%. Empreendedores com mais 
de um canal de vendas sofreram menos as influências 
da pandemia. 

A pesquisa Jornada omnichannel e o futuro do varejo, 
realizada pela Social Miner em parceria com a Opinion 
Box, mostrou que em 2021, 49% dos consumidores 
pretendem mesclar suas compras entre ambientes on-
line e lojas físicas. Em 2019, esse número era de 29%. 
O atual contexto fez com que a Transformação Digital 
ocorresse de forma acelerada, servindo como um modelo 
de sobrevivência para muitas empresas. 

O estudo “COVID-19 Digital Engagement Report”, da 
Twilio, revelou que a pandemia acelerou a estratégia 
de comunicação digital das empresas em uma média 
de seis anos. Quando uma empresa passa a oferecer 
mais de um canal de comercialização e atendimento, é 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL X – IPIRANGA. 3ª VARA CIVEL. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 (UM) MÊS.
PROCESSO Nº 1004092-47.2018.8.26.0010. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X
- Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARIA
LUCIENE DE LIMA SETZ, CPF 012.217.998-60, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão
em Alienação Fiduciária por parte de Banco Pan S/A, tendo sido deferida liminarmente a busca e
apreensão do veículo VW/Gol 1.0 Mi G3, ano 2001/2002, cor cinza, placa CSX 3592 e tal veículo foi
apreendido aos 03/05/2019. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua
CITAÇÃO por EDITAL (NCPC, artigo 257, inciso III), para os atos e termos da ação proposta e para pagar
a dívida que provocou a mora no prazo de 05 (cinco) dias ou oferecer contestação no prazo de 15 (quinze)
dias prazos estes que fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Não sendo contestada a ação, a
ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial (NCPC, artigo 257, inciso IV).
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 01 de fevereiro de 2021. Eu, Gustavo Martim Moreno, Escrevente Técnico
Judiciário, revisei. Eu, Juliana Tande Higa, Escrivã Judicial I, conferi.

Kapital Securitizadora de Creditos S.A.
CNPJ: 42.824.766/0001-30

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima
Aos 08/07/2021, na sede social, reuniram-se em Assembléia Geral, para deliberar sobre a constituição da Kapital 
Securitizadora de Creditos S.A.. todos os fundadores e subscritores do capital inicial da aludida sociedade, a saber: 
(a) Sergio Mariotti, CPF 008.196.948-19; e (b) Ana Paula Mazzotti Flores, CPF 089.210.808-80. Mesa: Sergio Mariotti: 
Presidente; Ana Paula Mazzotti Flores: Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: a constituição de 
uma S.A., de capital fechado, na forma do disposto na Lei 6.404/76 sob a denominação de Kapital Securitizadora 
de Creditos S.A., com capital inicial de R$ 100.000,00, representado por 50.000 ações ordinárias nominativas com 
direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma e 50.000 ações preferenciais com valor nominal de R$ 1,00 
cada uma. Percentual de integralização das Ações: Distribuição por subscritor: Sergio Mariotti: 50%; Ana Paula Ma-
zzotti Flores: 50%. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente submeteu à apreciação dos subscritores o 
Projeto do Estatuto, cujo texto foi aprovado por unanimidade de votos dos presentes, sendo o mesmo transcrito a 
seguir: Estatuto Social da Kapital Securitizadora de Creditos S.A. Artigo 1°: Kapital Securitizadora de Creditos 
S.A. é uma S.A., regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2°: 
A Companhia tem por objeto social: a aquisição e securitização de direitos creditórios não padronizados, vencidos e/
ou a vencer, performados ou a performar, originados de operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas nos 
segmentos comercial, industrial, prestação de serviços que sejam passiveis de securitização, conforme Política de 
Crédito devidamente aprovada pela diretoria. Emissão de debentures em regime de distribuição privada na forma da 
Lei 6.404/76. Artigo 3°: A companhia tem sede na Rua Fernando Falcão, 1109, Sala 2303-A, bairro Vila Claudia, 
CEP 03180-003, São Paulo/SP. Artigo 4°: O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Artigo 5°: O capital 
social da Companhia subscrito neste ato é de R$ 100.000,00 representado por 50.000 ações ordinárias e 50.000 
ações preferenciais, todas com valor nominal de 1,00 um real cada uma. Artigo 6º: A administração da Companhia 
compete a Diretoria, a qual terá as atribuições conferidas por lei e pelo presente Estatuto Social, estando os diretores 
dispensados de oferecer garantia para o exercício das suas funções. Artigo 7º: A Diretoria será composta no mínimo 
2 e no máximo 5 membros, acionistas ou não, residentes e domiciliados no país, sendo o Diretor Presidente e Diretor 
de Relação com Investidores, que serão eleitos por 1 período de 3 anos e cujos mandatos terminarão sempre na AGO 
que aprovar as contas do exercício em questão. Artigo 8º: Compete à Diretoria a representação ativa e passiva da 
Companhia e a prática de todos os atos necessários à administração dos negócios. Artigo 9º: Compete ao Diretor 
Presidente e a Diretora de Relações com Investidores, assinar isoladamente para a pratica dos de todos os atos 
necessários para que se realize integralmente o objeto social, obedecidas, na ordem, as disposições deste Estatuto e 
que não contrariem as determinações do artigo 144 da Lei 6.404/76 e especificamente: a) representar a Companhia 
perante a Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil e demais órgão relacionados às atividades de-
senvolvidas no mercado de capitais; b) representar a Companhia junto aos seus investidores e acionistas; c) manter 
atualizado os registros necessários a Companhia; d) representação ativa e passiva da companhia, em juízo ou fora 
dele especialmente para receber notificação ou citação judicial; e) instalar e presidir as reuniões da Diretoria; f) execu-
tar as operações e atividades da Companhia; g) implementação dos planos e orçamentos; h) representar a companhia 
perante terceiros; i) assinar carta de anuência; j) outorgar procuração; k) analisar e propor à diretoria políticas, méto-
dos e sistemas de atuação operacional; l) acompanhar a atividade social sob o prisma negocial; supervisionar a movi-
mentação econômico - financeira da Companhia; m) requerer a abertura e encerramento de contas bancárias e reali-
zar instrução bancária; n) analisar crédito e cobrança; o) gerenciar a equipe de cobrança e recuperação de créditos; p) 
avaliar a carteira de clientes. Artigo 10º: O Conselho Fiscal será composto por 3 membros efetivos e igual número de 
suplentes, que funcionara em caráter não permanente. Artigo 11º: A AGO reunir-se-á AGO dentro dos 4 meses após 
o término do exercício social, a fim de serem discutidos os assuntos previstos em lei e AGE quando convocada, a fim 
de tratar assuntos de interesse da Companhia; devendo ser convocada: a) por iniciativa do Diretor Presidente; b) pelo 
Conselho Fiscal; c) pelos acionistas, nos casos previstos em lei. Artigo 12º: É necessária a aprovação dos acionistas 
que representem no mínimo a metade do capital social com direito a voto para: a) as matérias listadas no artigo 136 da 
Lei 6.404/76; b) alterações deste Estatuto Social; c) emissão de bônus de subscrição, a adoção de regime de capital 
autorizado e aprovação dos planos de compra de ações; d) emissão de debêntures conversíveis ou não em ações; 
e) distribuição de dividendos, em cada exercício em valor superior a 25% do lucro líquido ajustado na forma da lei; 
f) aumento de capital por subscrição, bem como a redução do capital social; g) atribuição a terceiros de participação 
nos lucros da Companhia. Artigo 13°: O exercício social da Companhia terminará em 31/12 de cada ano. Artigo 14°: 
Será distribuído em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório, o montante a 25% do lucro líquido do 
exercício, ajustado na forma da legislação vigente. Artigo 15º: A Companhia poderá pagar juros sobre capital próprio. 
Artigo 16º: A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembléia Geral, 
caso em que competirá à Assembléia Geral nomear o liquidante. Artigo 17º: Fica eleito o foro da Comarca de São 
Paulo/SP, a julgar qualquer questão ou causa que direta ou indiretamente derive da celebração deste Estatuto Social, 
terminada a leitura do Estatuto Social, foi eleita a Diretoria da Sociedade por 1 mandato de 3 anos. Sergio Mariotti, 
acima qualificado, exercerá o cargo de Diretor Presidente; Ana Paula Mazzotti Flores, acima qualificada, exercerá 
o cargo de Diretora de Relação com Investidores da Companhia. Os diretores ora eleitos declaram que não estão 
incursos em nenhum dos crimes prescritos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Foi, a seguir, 
aprovada a remuneração global anual de até R$ 50.000,00 para os membros da Diretoria. Por fim, foi mencionado 
que poderá ser utilizado qualquer jornal de grande circulação para, juntamente com o “DOESP”, proceder às publi-
cações da sociedade. Nada mais tendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata. JUCESP/NIRE S.A. sob o n° 3530057333-1, em 22/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS 
CNPJ: 62.652.367/0001-47 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
DA LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS A SER REALIZADA EM 30/08/2021. 

Pelo presente edital, a presidente da LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS, convoca as Senhoras, 
Conselheiras e Suplentes para se reunirem em Assembléia Ordinária, nos termos do Art. 7º e 8º dos 
ESTATUTOS SOCIAIS DA LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS, a comparecerem no dia 30 de 
Agosto de 2021 às 14h00hrs, em primeira convocação, e 15 horas em segunda convocação podendo 
as Senhoras ausentes fazer-se representar por procuração. A assembleia acima convocada terá a 
seguinte ordem do dia: 1- Relatório, aprovação e apreciação do Conselho Fiscal, sobre o período de 
Agosto 2020 à Julho de 2021. 2- Outros assuntos pertinentes a ordem do dia.

São Paulo, 02 de agosto de 2021. 
SENHORA HUGUETTE ISSA MAALOULI

DIGNA PRESIDENTE DA DIRETORIA DA LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS 
SENHORA SAMIRA SAID EL JAMAL

DIGNA VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO 
DA LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS 

José Roberto Gusmão - O autor que é professor 
universitário, palestrante e demais atributos sócio 
educacionais e profissionais, resolveu expor seus 
vastos conhecimentos e vivência nesta obra que 

tem o condão de explicar dignamente, sobre o tripé: “Vida 
pessoal – profissional – espiritualidade” todas as tarefas que 
deveremos implementar, em nossa trajetória, para atingirmos e 
abrirmos os portões da felicidade, em todos os âmbitos. Entre 
o nascimento e o “morrimento” somos totalmente responsáveis 
pelos nossos resultados, logo, deveremos nos empenhar para 
obtenção dos ideais projetados. Obra de fôlego e vulto, para 
ser devidamente analisada. Público em geral, sem restrição 
de faixa etária.

Sucesso Sustentável: Na vida e nos 
negócios

Cristina Rappa – Maurício Veneza (Ilustr) 
– Florada – De Goiás para a longínqua Amazônia, 
essa foi a empreitada turística do pássaro Topeti-
nho , um beija-flor irrequieto. Belas paisagens com 

animais exóticos e alguns conhecidos, marcam indelevelmente 
sua viagem. Os diálogos, todos voltados à preservação da na-
tureza, aliados a ilustrações   de fino gosto e traço, fazem com 
que seus conceitos tornem a obra efetivamente necessária para 
a conscientização de todas as pessoas, de qualquer idade ou 
nível intelectual, da real e absoluta obrigatoriedade da preser-
vação da ainda nossa Amazônia. Para infantes alfabetizados e 

adultos preparados.

As Aventuras do Topetinho 
Magnífico da Amazônia

Carla Benedetti – Thoth – Numa espécie de 
mini biografia, autora que vai das atividades exatas 

às literatas sem qualquer dificuldade, abre seu diário e nos 
conta rápidas, pitorescas e interessantes passagens de sua 
exitosa vida. Sempre imprimindo muito amor e calorosos laços 
familiares, suas linhas proseiam com o leitor, dando um sabor 
intimista, deixando ao término o desejo de querer mais. Numa 
edição requintada, em capa dura, é de ótima leitura e oportuno 
presente. Sua carta “Ao primeiro herói” na qual celebra seu 
pai é um primor.

Um Toque de Emoção: 
Penso, logo amo

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Nessa esteira, cresce 
o interesse das or-
ganizações por fer-

ramentas low-code - que 
permitem que pessoas sem 
conhecimento em codifica-
ção desenvolvam softwares e 
aplicativos em relativamente 
pouco tempo. Um levanta-
mento recente da empresa 
americana Salesforce iden-
tificou que 83% dos líderes 
de TI já apostam em plata-
formas de pouco código. 

Até 2024, segundo a con-
sultoria global Gartner, 80% 
dos produtos da tecnologia 
serão feitos por profissio-
nais que não são totalmente 
técnicos e 65% deles em 
plataformas low-code. Com 
essas ferramentas, as em-
presas têm o poder de ala-
vancar o desenvolvimento 
de aplicativos, acelerando 
o tempo de entrada no 
mercado e expandindo os 
recursos de engenharia 
além da TI. 

Entre as vantagens mais 
valorizadas por CIOs estão a 
velocidade - o tempo de loop 
de clique, compilação e teste 
permite que usuários ágeis 
desenvolvam aplicativos em 
questão de minutos - e a es-
tabilidade - ferramentas de 
baixo código amortizam os 

Levantamento da Salesforce identificou que 83% dos líderes de 
TI apostam em plataformas de pouco código.

A JSL, uma das maiores empresas de logística 
do país e a Fundação Toyota do Brasil firmaram 
parceria de apoio ao projeto Águas da Mantiqueira, 
para restaurar um hectare de floresta no município 
de Sapucaí Mirim (MG), na Serra da Mantiqueira. 
A região é uma das maiores províncias de água mi-
neral do mundo, com aproximadamente 500 km de 
extensão e passa por municípios de três estados: 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

“Os princípios de sustentabilidade ESG [sigla na 
língua inglesa: Enviromental, Social and Governan-
ce] estão no centro da estratégia da JSL há bastante 
tempo e essa é uma oportunidade importante, não de 
apenas mitigar os efeitos das mudanças climáticas, 
como para preservar e proteger os ecossistemas 
relacionados a bacia hidrográfica, fundamentais 
para as gerações futuras”, analisa Ramon Alcaraz, 
CEO da JSL. 

A iniciativa soma-se a outros esforços para reduzir 
os impactos das emissões de CO2, fruto da utilização 
do diesel no transporte para as fábricas da Toyota, 
instituidora da Fundação Toyota. A logística comu-
mente chamada de milk run, é um serviço realizado 
pela JSL em busca da melhor otimização e economia 
dos processos. O projeto de neutralizar parte das 
emissões começou a ser desenvolvido em novembro 
passado, com o cálculo detalhado da quantidade de 
CO2 equivalente geradas nessa rota, incluindo os 
caminhões terceiros que realizam o trajeto. 

Com base nesses números, as empresas avaliaram, 
entre as alternativas de neutralização, a que traria 
o melhor impacto para a sociedade. Com isso, será 
possível neutralizar 5% das emissões por meio do 
projeto Águas da Mantiqueira. 

A restauração ecológica contribuirá para o desen-
volvimento de cerca de 2.500 espécies de plantas 
nativas e permitirá a absorção de até 200 toneladas 
de CO2, além de auxiliar na recuperação de bacias 

Ação vai restaurar um hectare de floresta, dentro de uma das 
maiores províncias de água mineral do mundo.

Por que o low-code é a bola 
da vez e como implementá-lo
A aceleração digital imposta pela pandemia tem sobrecarregado de demandas os departamentos de TI 
das empresas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
 – UASG 987231

Aviso de REABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 050/2021; Objeto: 
Registro de preços para contratação de exames de Arteriografia - Entrega das Pro-
postas: a partir de 09/08/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamen-
tais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 19/08/2021 às 08h00 no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página 
eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo 
e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
 – UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 054/2021; Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios - Entrega das Pro-
postas: a partir de 09/08/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgoverna-
mentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 19/08/2021 às 09h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e 
na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - In-
formações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL III - JABAQUARA. 6ª VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1013083-
62.2020.8.26.0003. Classe: Assunto: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária. Requerente: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento. Requerido:
Lourivaldo Ferreira dos Santos. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1013083-62.2020.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III -
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). PAULA NARIMATU DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc.
FAZ-SE SABER a todos quanto o presente edital tomarem conhecimento, que tramita perante a 6ª V.
Cível do FORO REGIONAL III- JABAQUARA DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP, os autos nº
10130836220208260003, de ação de Busca e Apreensão, proposta por BV FINANCEIRA S/A, contra
LOURIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, inscrita no CPF 975.450.075-49, estando a ré
em lugar ignorado. ASSIM, pelo presente fica a ré CITADA dos termos do processo
supracitado, cuja a inicial segue resumida: “As partes contrataram, em 22/04/2019, empréstimo
no valor de R$ 50.081,42, para aquisição do veículo marca VOLKSWAGEN / FOX HIGHLINE(Elegance)
1.6 16V MSi 4P (AG) Completo, placas FDC5438, cor BRANCA, chassi 9BWAL45Z1G4012385, que
seria pago em 48 parcelas mensais, com vencimento da primeira em 23/05/19 e da última em 23/04/23.
Ocorre que a ré deixou de pagar as parcelas a partir de 23/02/20, estando em mora desde então nos
termos do Dec.-lei 911-69. Foi dado a causa o valor de R$ 60.118,38.” PORTANTO, fica a ré CITADA,
para pagar o débito em cinco dias oucontestar a ação em 15 dias, sendo que após o prazo serão
considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial de acordo com o art. 319, CPC. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 20 de julho de 2021.

ressalta Bilk. A seguir, confi-
ra oito recomendações para 
a TI impulsionar a adesão ao 
low-code sem comprometer 
a qualidade do parque tecno-
lógico da organização:
 1) Identifique potenciais 

citizen developers e 
empodere-os; 

 2) Realize treinamentos e 
frameworks de desen-
volvimento;

 3) Determine quais pro-
jetos serão desenvol-
vidos pela TI e quais 
serão low-code;

 4) Configure os protoco-
los padrão de desen-
volvimento low-code;

 5) Crie políticas de gover-
nança e de segurança;

 6) Garanta a manutenção 
da consistência e o 
alinhamento da TI na 
organização, com a 
necessidade de inte-
grações entre as áreas 
envolvidas;

 7) Ofereça as ferramen-
tas adequadas para o 
trabalho, como a pla-
taforma a adotar; 

 8) Dê suporte em TI às 
equipes de citizen de-
veloper.  

Fonte e mais informações 
(www.supero.com.br)
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custos de suporte em todas 
as instalações.

“No entanto, os CIOs 
precisam estar preparados 
para abrir mão do controle 
e adotar uma mentalidade 
mais aberta em relação ao 
desenvolvimento de soft-
wares, pois enfrentarão 
obstáculos como falta de ex-
periência em código baixo e 
a ausência de políticas de 
governança e segurança”, 
explica o Tiago Bilk,  Co-
ordenador de Soluções da 
Supero Tecnologia.

Para lidar com tais de-
safios, o low-code precisa 
encontrar a TI. Isso signi-
fica que a TI vai treinar os 

desenvolvedores das áreas 
de negócio? Não. É fato 
que a maioria das empresas 
não tem um manual para 
capacitar desenvolvedores 
que não sejam da área de 
TI. Esse trabalho fica com 
as próprias plataformas low-
code, que disponibilizam 
treinamentos. 

“À TI cabe atuar na segu-
rança, governança e consis-
tência do que for feito em 
low-code e do que não for, 
assim como auxiliar esses 
desenvolvedores, seja em 
termos do que pode ser feito 
dentro das áreas de negócio, 
seja em termos de boas prá-
ticas de desenvolvimento”, 

Preservação das bacias hidrográficas 
na Serra da Mantiqueira

hidrográficas e na conservação da fauna. 
“O projeto nos mostra que as áreas naturais são 

a embalagem perfeita para a água, movimentam a 
economia, o turismo e garantem a saúde de todos 
os seres. A neutralização de carbono por meio de 
restaurações ecológicas é a maneira mais eficiente 
de garantirmos maior qualidade de vida para todos os 
habitantes da terra.” explica Otacílio do Nascimento, 
diretor executivo da Fundação Toyota do Brasil. 

Pesquisadores atuam em áreas remanescentes da 
Mata Atlântica, distribuídos em 10 bacias hidrográ-
ficas de Santo Antônio do Pinhal (SP) e 51 bacias 
na cidade mineira de Sapucaí-Mirim. O projeto se 
estenderá, ainda este ano, para as bacias hidro-
gráficas de Gonçalves (MG). O projeto Águas da 
Mantiqueira contribui direta e indiretamente com 
todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU. Fonte e mais informações: (www.jsl.com.
br) e (www.fundacaotoyotadobrasil.org.br). 
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 07 a 09 de agosto de 20216

StefanDahl_CANVA

oportunidades. De acordo com a Associação das Empresas 
de Tecnologia da Informação (Brasscom), o Brasil forma 
a cada ano cerca de 45 mil pessoas na área, enquanto as 
empresas abrem 70 mil vagas no período. 

O investimento de grandes corporações em startups é 
crescente. Até maio, as startups brasileiras levantaram US$ 
3,2 bilhões em investimento, 90% do total contabilizado 
em 2020, conforme relatório do Distrito. O mercado está 
disposto a pagar por inovação e inovar combina com o setor 
de e-commerce, que significa mudança constante. Um site 
de vendas está sempre em busca de novos serviços, sobe 
produtos na home durante algumas horas para o site ganhar 
competitividade. Troca de home como quem troca de roupa.

Nesse cenário, os sonhos dos pais precisam mudar, porque 
os dos filhos já mudaram. Das empresas cadastradas na 
base da Associação Brasileira de Startups (ABStartups), 
mais de 70% são lideradas por empreendedores entre 25 
e 40 anos de idade. O novo empreendedor tem habilidade 
de se planejar na escassez e no excesso. Caso não tenha 
recursos para investir em projetos, cria uma interface de 
financiamento coletivo. 

Se as informações de determinado setor estão desorga-
nizadas, desenvolve uma plataforma que mapeia dados e 
os exibe com clareza, ajudando outros cidadãos a interagir, 
buscar apoio, realizar novas descobertas. O e-commerce, 
por exemplo, nos inspira a ser facilitadores de decisões de 
terceiros. E isso é puro empreendedorismo.

Em seu livro “Um novo jeito de trabalhar”, Laszlo Bock, 
ex-vice-presidente sênior de Operações de Equipe do Goo-
gle, atribui o ambiente lúdico e colaborativo da empresa a 
algumas questões, como o fato de seus fundadores terem 
estudado em uma escola Montessori nos EUA. Entre os 
méritos desse modelo de ensino estão a autonomia que dá 
aos alunos, o estímulo ao questionamento e à capacidade 
criativa. 

Algumas pessoas entenderam errado e acharam que, para 
suas empresas terem sucesso, bastaria colocar um pula-pula 
na sala de reunião. Não é uma questão de brinquedos, mas 
de cultura. O método montessoriano se contrapõe ao modelo 
tradicional de absorção passiva de conteúdo, que ignora 
nuances, diferentes jeitos de ser das pessoas, e encoraja a 
estudar para passar na prova, sem que isso seja sinônimo 
de aprendizado técnico e emocional.

Certa vez, ouvi de um palestrante estrangeiro, com mais 
de 50 anos de experiência em empreendedorismo e in-
vestimento em startups, que no início de sua carreira ele 
valorizava as ideias brilhantes. Com o tempo, percebeu que 
ideias brilhantes eram insuficientes. Para investir em uma 
startup, ele procurava empreendedores com capacidade 
de executá-las.

Na São Paulo que se recupera da pandemia, já começo 
a ver as ruas mais cheias de carros, congestionamentos. 
Ainda não é como acontecia antes, mas parece que alguns 
não veem a hora de retomar certos hábitos que fizeram as 
nossas grandes cidades como elas são: barulhentas, poluídas, 
sem planejamento para o bem-estar de seus habitantes, 
muito concreto e pouco humanas. 

Como gestor de e-commerce, eu me pergunto todos os 
dias: o que dá para fazer diferente? Tem momentos que 
não dá para fazer as coisas como sempre foram feitas. 
Fica a dica: jovens com veia empreendedora, desobede-
çam seus pais!

(*) - É sócio-fundador da b8one, laboratório de soluções digitais especializado 
em e-commerce, que cresceu 800% em faturamento em 2020  

e atua para grandes marcas em 11 países.
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Em contato com essas instituições, negociaram descontos, 
passando a oferecer as vagas com até 75% de bolsa em sua 
plataforma. Hoje, mais de 850 mil pessoas já se matricularam 
por meio do marketplace, sendo cerca de 60% mulheres 
das classes B, C e D, que estão no mercado de trabalho e 
pagam a própria mensalidade. O e-commerce nos ensina 
a observar os números. Ninguém que trabalha com vendas 
online tira o olho deles por mais do que cinco minutos. 

Em meio a taxas recordes de desemprego, o Brasil vive 
um momento muito especial de abertura à inovação. Nesse 
mercado, a impressão é que falamos de outro país. Sobram 

Hoje, acordei disposto a criar uma polêmica. Quero falar de um sonho que muito pai e mãe têm. Eles querem ver o filho com o diploma 
de advogado, médico, engenheiro. Mas o jovem, coitado, quer ser empreendedor. E isso dá futuro, rapaz?  

Não tem carteira assinada, não tem salário, não sabe nem se vai dar certo. 

Hugo Alvarenga (*)

Por mais que o Brasil já seja reconhecido interna-
cionalmente por sua veia empreendedora, ainda há 
muito discurso conservador na contramão dessa 

tendência. Outro dia ouvi uma mãe desesperada porque 
o filho queria ganhar a vida vendendo artesanato. Você já 
viu alguém vendendo artesanato ficar rico? Eu já, minha 
senhora. Há pouco, uma empresa americana comprou 
um marketplace brasileiro de produtos artesanais por 
cerca de R$ 1 bilhão.

Se nas palavras de Adam Smith o capitalismo tem a sua 
mão invisível, que regula o livre mercado, costumo dizer 
que, em inovação, temos a teoria do pé cansado. Existe uma 
força oculta na sociedade que empurra milhões de pessoas 
todos os dias a andarem da mesma forma, na mesmíssima 
direção, ainda que seus calos apertem. E parece que elas 
não se incomodam. Mas os empreendedores precisam se 
incomodar, por mais que de início ninguém lhes dê um 
sapato confortável.

O e-commerce ensina a um empreendedor que, assim 
como os canais, as oportunidades e direções precisam 
ser múltiplas na vida – contanto que se integrem a um 
objetivo maior. Não podemos deixar que nosso pé cansa-
do interrompa a caminhada, ou nos impeça de conhecer 
diferentes trajetos.

Tenho amigos que usam as redes sociais para reclamar. 
Reclamam da política, da saúde, da economia, das escolas 
públicas... 

Poderiam fazer diferente. Usar as redes para se inspirar 
com novas ideias e tomar atitudes. Se os sócios de uma 
startup no interior de São Paulo tivessem se contentado 
em apenas reclamar em suas redes, não teriam gerado 
um impacto tão profundo na educação brasileira de nível 
superior. No início dos anos 2010, eles perceberam que, na 
média, metade das vagas ficava ociosa em determinados 
cursos de universidades particulares. 
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JOVENS COM VEIA 
EMPREENDEDORA, 
DESOBEDEÇAM 
SEUS PAIS

MUDANÇA



Dados: o principal 
recurso para 

uma cultura ágil na 
sua empresa

No mundo 
corporativo, 
agilidade sempre 
foi uma palavra, 
ou melhor, um 
comportamento, 
essencial para 
as empresas 
se manterem 
competitivas

Mas no último ano, 
ela ganhou um novo 
significado, passan-

do a ser fundamental para 
qualquer negócio que queira 
sobreviver. A conexão das 
empresas com o online 
transformou radicalmente 
o comportamento do mer-
cado e a experiência do 
cliente (CX) passou a ser 
uma vantagem ainda mais 
competitiva nos negócios. 

Os consumidores espe-
ram uma postura ágil e 
responsiva das marcas com 
as quais se relacionam, por-
que as suas necessidades e 
expectativas também estão 
sempre mudando. O que 
eles gostariam é de vivenciar 
uma jornada completa e sem 
interrupções, com o contato 
fácil e uma experiência de 
atendimento excepcional 
das empresas. Mas não es-
tamos no cenário ideal. 

Mundialmente, apenas 
9% dos líderes empresariais 
dizem ser ágeis o suficien-
te para atender às atuais 
exigências dos clientes, de 
acordo com o estudo Agi-
lidade em Ação. Seja pela 
falta de objetivos claros 
em relação à experiência 
dos clientes ou pelo uso 
ineficiente da informação 
que possuem, muitas com-
panhias criam pontos cegos 
ou distorcidos da realidade 
por não captar, processar 
e interpretar dados corre-
tamente.

Para muitos especialistas, 
os dados, que estão relacio-
nados ao comportamento 
de consumo, são hoje o 
recurso natural mais abun-
dante das empresas. Mas, 
se usados inadequadamen-
te, poderão se tornar um 
grande problema. É preciso 
prestar atenção à linha do 
tempo, olhar os números 
do passado e contrapor 
com os do presente, para 
que as correlações façam 
sentido e de fato revelem a 
realidade em tempo real, e 
não uma fotografia errada 
do momento.  

Ao assumir que os dados 
não mentem, mas que é 
preciso saber interpretá-los, 
as empresas têm diante de 
si a oportunidade de com-
preender o que os clientes 
necessitam agora e neces-
sitarão no futuro, tornando 
mais fácil estabelecer um 
consenso de prioridades 
em toda a organização. Para 
isso, deve-se criar formas 
confiáveis de ouvir o que 
os clientes têm a dizer e 
oferecer a eles escolhas 
durante todas as etapas de 
relacionamento. 

Pode ser por meio de 
múltiplos canais de contato, 
como WhatsApp, mídias 
sociais, entre outros, ou 
por autoatendimento, como 
centrais de ajuda e FAQs. O 
importante é tornar a marca 
acessível para que os clien-
tes a encontrem facilmente 
e compartilhem seus fee-
dbacks e opiniões. A partir 
daí, é exercitar a mentali-

dade de ser orientado por 
dados, buscando antecipar 
a solução ou lançamento 
de serviços e produtos que 
endereçam os comentários 
dos clientes. 

No início, pode parecer até 
ousado, mas depois será na-
tural deixar que essas des-
cobertas guiem as mudan-
ças que precisam ser feitas 
para continuar evoluindo o 
negócio e manter-se atual 
ao que os consumidores 
precisam. Isso pode incluir 
transformações na forma 
como o trabalho é feito e 
na organização da equipe, 
com mudanças no escopo de 
atuação. O desafio que vem 
na sequência - e também um 
dos mais difíceis de serem 
superados por empresas de 
todos os portes - é o de que-
brar os silos entre as áreas 
e fazer circular os dados de 
CX em toda a companhia. 

Esse ponto é muito impor-
tante e, no atual contexto 
de trabalho remoto em que 
muitos de nós estamos vi-
vendo, torna-se ainda mais 
difícil. As informações pre-
cisam fluir entre os times, 
como marketing e opera-
ções, para que seja mais 
rápido detectar e corrigir 
problemas. Se a circulação 
das informações for bem su-
cedida, os pontos de contato 
do cliente com a empresa, 
que consistirão na jornada 
de relacionamento dele 
com a marca, estarão mais 
interligados e a experiência 
dele será integrada - ou 
seja, tanto faz se ele falou 
com o suporte, financeiro 
ou comercial. 

A experiência de atendi-
mento será a mesma. Por-
tanto, ter os dados corretos 
também significa prover um 
atendimento mais produtivo 
e eficaz ao cliente.

Agilidade é uma atitude 
que começa com a mentali-
dade e cultura que a empre-
sa busca imprimir. E, como 
qualquer comportamento, 
precisa ser treinada. É como 
se fosse um músculo que 
necessita de exercício para 
crescer. 

As mudanças sempre 
estarão acontecendo, em 
maior ou menor velocidade. 

A diferença é que agora 
estamos em um ponto da 
digitalização da sociedade 
em que podemos contar 
com a tecnologia para 
apoiar nossas decisões, de 
vida e dos negócios. Com 
as informações certas e 
seu uso adequado - porque 
as necessidades do cliente 
devem estar sempre no foco 
- , é possível tirar conclusões 
muito mais assertivas sobre 
os negócios e unir a intuição 
aos fatos, ajudando a reagir 
imediatamente aos eventos 
e a planejar o futuro.

Como diria Sam Chandler, 
empreendedor e fundador 
da Nitro, “agilidade não é 
mudar tudo, o tempo todo. 
Se você está toda semana 
ou mês adotando novas 
tendências na sua empre-
sa, é muito provável que 
esteja apenas seguindo uma 
moda, e não uma tendência. 
Analise seus dados para 
entender verdadeiramente 
o que impulsiona o seu ne-
gócio, e dê espaço para que 
as estratégias “respirem” 
antes de você sair mudando 
as coisas”.

(*) - É Gerente de Contas Técnico da 
Zendesk para a América Latina.

Ivan Preti (*)
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Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

E essa empreitada é 
ainda mais difícil para 
as pessoas com mais 

de 50 anos. Para ter ideia, 
a taxa de ocupação no ano 
passado entre os profissio-
nais com idade entre 55 e 
59 anos ficou em 51%. 

Segundo Hugo Capobian-
co, Especialista em Carreira 
da Consultoria LHH, isso 
ocorre porque muitos em-
pregadores ainda têm a visão 
errônea de que este tipo de 
profissional está desatuali-
zado no que diz respeito às 
novas tecnologias e proces-
sos, têm maior dificuldade 
em de adaptação e, conse-
quentemente, resistência às 
mudanças e que não possui 
habilidades exigidas atual-
mente pelo mercado. 

“É preciso que o candidato 
tente vencer os estereótipos, 
mostrando suas habilidades 
e bagagem de conhecimento 
e experiência. Elementos 
que são essenciais em em-
presas bem sucedidas e, in-
clusive, para tranquilizar os 
talentos mais jovens”, afirma 
o especialista, acrescentan-
do que, pelo contrário, que 
aqueles com mais de 50 
anos estão extremamente 
ativos e produtivos, vide a 
longevidade dos brasileiros, 
que segundo o IBGE, é de 
76,6 anos. 

Para que esse profissional 
+50 consiga se recolocar, 
Capobianco dá algumas 
orientações: 
 1) Faça um processo 

de autoconhecimen-
to: Analise onde está, 
qual sua situação atual 

Alguns empregadores têm a visão errônea de que este profissional 
está desatualizado em respeito às novas tecnologias e processos. 

Vencendo estereótipos para 
recolocação profissional na maturidade
Com mais de 14 milhões de desempregados no Brasil a recolocação no mercado de trabalho se torna 
extremamente acirrada
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VA troca de mensagens, 
ajuda com informação 
ou indicação a seus 
pares, pois a rede não 
pode servir apenas 
para “pedir uma colo-
cação”. É um ambiente 
de troca. 

 5) Tenha um currículo 
claro e assertivo: 
Destaque suas habili-
dades e projetos que 
esteve à frente e como 
isso fez diferença para 
a empresa que atuava, 
coloque no seu currí-
culo e perfis das redes 
sociais as suas expe-
riências dos últimos 
anos e cite as datas dos 
seus últimos trabalhos. 

 6) Conte com um ser-
viço de recolocação: 
Ter um apoio e orienta-
ção de por onde come-
çar e como começar a 
busca por uma nova co-
locação é fundamental, 
por isso conte com um 
serviço de transição de 
carreira. Através dele, 
você conseguirá traçar 
um plano estratégico 
para conseguir aquela 
oportunidade que tem 
sinergia com o seu 
perfil e de forma mais 
otimizada. 

Sem falar que a ajuda de um 
consultor para lhe preparar 
para entrevistas de emprego, 
posicionamento correto nas 
redes sociais etc fará com 
que você saia na frente dos 
outros candidatos. - Fonte 
e mais informações (https://
www.lhh.com/br/pt/).

e onde quer chegar. 
Tenha clareza também 
quais são suas habilida-
des e os pontos que pre-
cisam ser aprimorados. 
Busque o autoconheci-
mento, para ter clareza 
de seus sonhos, neces-
sidades financeiras e 
pessoais e habilidades 
para poder definir qual 
seu plano de ação de 
busca de trabalho. 

  Ao refletir sobre suas 
habilidades, deve pen-
sar de maneira ampla, 
seus hobbies, habili-
dades que não neces-
sariamente foram as 
que te trouxeram até 
aqui, para poder ter 
um portfolio de habi-
lidades para ofertar ao 
mercado.

 2) Mantenha-se atu-
alizado: Continue o 
ritmo de estudos da 
área que pretende 
atuar, bem como as 
transformações que 

ela vem sofrendo. Além 
disso, esteja ciente 
das movimentações 
de mercado, novas 
tecnologias, inovações 
que surgirem, pois elas 
serão essenciais nas 
relações de trabalho 
e, consequentemente, 
para o aperfeiçoamen-
to das habilidades. 

 3) Seja flexível: Esteja 
aberto a atuar através 
de vínculos diferen-
tes de trabalho, como 
autônomo, carteira 
assinada, associado, 
MEI (Micro Empreen-
dedor Individual) etc. 
Isso aumenta o leque 
de oportunidades do 
candidato e demostra 
que ele não é resistente 
às novas tendências de 
mercado. 

 4) Inv is ta  no  ne -
tworking: Mantenha 
a sua rede de relaciona-
mos aquecida através 
de encontros virtuais, 

Felipe Rodrigues (*)
 
Desde que o cashback começou a ganhar 

adeptos, é possível ver lojas e prestadores 
de serviços oferecendo o benefício das 
mais variadas formas. 

Há quem ofereça um percentual do valor 
da compra de volta, em dinheiro mesmo, 
outros devolvem esse percentual por meio 
de crédito em conta corrente.  

Traduzindo a palavra de forma literal, 
cashback significa ‘dinheiro de volta’. 

Conceitualmente falando, o cashback 
consiste, então, em um programa de re-
compensa por reembolso. Trata-se de um 
mecanismo criado pelas empresas para 
incentivar o consumo, visto que quanto 
mais compras são feitas, mais dinheiro vai 
sendo recuperado. Consequentemente, 
a fidelização dos clientes é estimulada 
uma vez que ele sabe que se optar por 
comprar novamente naquela mesma loja, 
vai receber de volta uma parte do valor 
empregado nas compras. 

Ocorre que muitas marcas se apro-

priaram do conceito de cashback e, em 
substituição à devolução dos valores em 
dinheiro para o consumidor, passaram a 
devolver a eles cupons de descontos para 
compras futuras ou transformaram os va-
lores em “pontos” que ficam acumulados 
em carteiras digitais e podem ser trocados, 
posteriormente, por produtos ou serviços. 

Com isso, pretendem “amarrar” o cliente 
à loja de forma a obrigá-lo a retornar para 
fazer uso dos supostos benefícios. Não 
somente isso, acabam transformando 
o conceito inovador do cashback, que 
conquistou adeptos nos Estados Unidos 
e em toda a Europa. 

Chamo a atenção para isso não apenas 
para alertar os consumidores para o 
funcionamento real dos programas de 
cashback, que efetivamente retornam 
dinheiro aos participantes, mas para 
lembrar que a fidelização de clientes vai 
além dos cupons de descontos, frete grátis 
ou similares. 

Cativar um cliente exige dedicação e 
excelência no atendimento, desenvolver 

novas formas de encantá-lo em situações 
simples, criação de uma relação de con-
fiança, estabelecimento de experiências 
memoráveis e superação de expectativas. 
E, para tudo isso, é preciso conhecer o 
cliente.  Aliás, ouso dizer que uma empresa 
que oferece cashback como benefício aos 
seus clientes atingiu um nível de maturi-
dade diferente. 

Essas marcas - que podem ser referência 
em seus mercados, grandes players ou 
até pequenas empresas - estão cientes da 
qualidade de produtos, serviços, atendi-
mento e encantamento que são capazes 
de entregar. Elas deixam seus clientes 
livres para usar os valores que recebem 
de volta da forma como acharem melhor e, 
certamente, em diversos momentos, esses 
recursos são empregados em novas com-
pras nesses mesmos estabelecimentos. 

O vínculo foi estabelecido justamente 
pela oportunidade de deixá-los escolher.

 
(*) - É especialista em e-commerce, fundador e CEO 

do Meu Dim Dim, plataforma de cashback (www.
meudimdim.com.br).

Cashback: além de descontos a liberdade de escolha


