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Ética, integridade e 
“escuta ativa” nas 
empresas

Denise Debiasi
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Ética e Integridade

Você já ouviu falar em antifragilidade? É um conceito recente, criado 
na última década, que vem impactando de forma expressiva o modelo 
de gestão, ao ser adotado por empresas das mais diferentes áreas. Na 
chamada Nova Economia, ele é ainda mais relevante para a viabilidade 
do negócio. O conceito é do libanês Nassim Nicholas Taleb, no livro 
‘Antifrágil: coisas que se beneficiam com o caos’ (2012). Basicamen-
te, defende que uma situação inesperada muitas vezes traz grandes 
oportunidades de aprendizado e, por isso, não deve ser evitada.  

Como formar líderes antifrágeis na  
Nova Economia

Com o objetivo de munir o mercado com dados sobre trabalho, 
áreas mais aquecidas e os principais desafios enfrentados pelas 
empresas em crescimento acelerado na busca por profissionais de 
Data Analytics, Data Engineer e Data Science, a Intera - hrtech de 
recrutamento digital, fez um mapeamento com mais de 34 corpo-
rações, dentre startups e empresas em transformação digital, em 
todo o território nacional.  

Os três cargos de inteligência de dados mais 
recrutados

A tecnologia desempenha um papel estratégico importante em 
qualquer instituição financeira, apoiando a implementação de soluções 
ágeis e adequadas às necessidades de seus clientes. Nos últimos anos, o 
Banco Fibra vem realizando importantes investimentos estruturais em 
tecnologia, além de buscar maior eficiência através da automatização 
de processos e integração de dados e informações, como a implemen-
tação de um programa completo de CRM, estratégia de dados, entre 
outras iniciativas digitais.  

Democratização de metodologia LEAN é chave para 
eficiência nas empresas
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Negócios em Pauta

Lyle da Mini chega ao Brasil
O estilo inconfundível da marca premium britânica de 

automóveis MINI vai além das estradas. Os produtos Mini 
Lifestyle Collection 2021/2022 acabam de chegar ao país 
e passam a mesma mensagem de modernidade, qualidade 
premium e personalidade. Com um design claro e direto, 
detalhes inteligentes, acabamento refinado e uma escolha 
de materiais caracterizados pela sustentabilidade, os itens 
reforçam ainda mais o caráter contemporâneo. A nova Mini 
Lifestyle Collection conta com acessórios e roupas para 
todos os fãs que valorizam uma vida prática e minimalista. 
Toda a coleção foi feita a partir de processos sustentáveis de 
fabricação e/ou materiais reciclados, e os destaques visuais 
foram estabelecidos com novas cores e um novo tema de 
design. Características dos atuais veículos, por exemplo, 
foram transferidas para os produtos da Mini Lifestyle Col-
lection 2021/2022.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: mini.com/reprodução

News@TI

Customer Experience

@A Aktie Now, do Hub de Customer Experience 
Co.Aktion, vai oferecer o Customer Experts, evento 

focado em ajudar empresas a alcançar resultados condizentes 
com essas previsões e operacionalizar ações para melhoria 
da experiência do cliente visando a maior Black Friday de 
todos os tempos. Com três dias de palestras, o Customer 
Experts contará com especialistas do mercado, entre eles, 
já contam nomes de grandes marcas como Magalu, Alelo, 
Electrolux, PeopleXperience, Riachuelo e Centauro. Serão 
três dias de lives, conteúdos exclusivos, interação com os 
convidados e prêmios. Inscrições: https://bit.ly/3jbcTWF.  

  Leia a coluna completa na página 2

Foto: AI/Customer Experience

EXPERIÊNCIA E APRENDIZADO

Parece algo distante, mas os 
e-mails estão com os dias 
contados, pelo menos da forma 
como conhecemos hoje. 

Diariamente, bilhões de e-mails são 
enviados e o excesso de mensagens 

que lotam as caixas de entrada nos e-mails 
corporativos geram cada vez mais estresse e 
angústia entre os colaboradores, sem contar 
o risco de perder informações importantes, 
não ser copiado em alguma mensagem e o 
recebimento crescente de spams.

Algumas empresas utilizam a caixa de 
e-mails como lista de tarefas que precisam 
ser feitas, como arquivo de informações 
importantes, registro de aprovação de 
propostas, discussão de ideias e até como 
detalhamento do escopo de projetos. Esta 
forma de gestão torna a organização da 
informação quase impossível. 

A startup Ummense, uma plataforma de 
gestão de equipes para micro, pequenas 
e médias empresas, é um exemplo de 
empresa que optou em não utilizar mais 
e-mails na comunicação interna, utilizan-
do apenas com clientes e fornecedores. 
Mesmo antes da startup ser lançada, os 
fundadores já idealizavam o fim da troca de 
e-mails internamente, utilizando a própria 
plataforma para organizar as informações, 
de uma forma segura, ágil e inteligente. 

“Temos alguns colaboradores que, desde 
que entraram na empresa, nunca enviaram 
um  e-mail, tudo é pela plataforma”, afirma 
Raul Sindlinger, CEO e co-fundador da 
Ummense. Armazenar todos os e-mails 
recebidos diariamente pode gerar diversas 
implicações, principalmente quando as 
mensagens são perdidas ou apagadas de um 
servidor, por exemplo, é o que aconteceu 
com o CEO da Ummense. 

“Fui engenheiro de obras por 10 anos 
Toda a comunicação era por e-mail, e re-

Fim do e-mail é tendência na 
comunicação interna das empresas
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cebíamos mais de 100 mensagens por dia. 
Eu arquivava as mensagens em pastas para 
tentar organizar a informação para o caso 
de precisar delas um dia. Chegou o dia em 
que o responsável pela TI resolveu reduzir 
custos e limpou as mensagens antigas do 
servidor de e-mails. A obra que eu tocava 
ficou sem nenhuma informação: contratos, 
negociações, aprovações, detalhamentos, 
alterações. O prejuízo foi gigante”. Mudan-
ça cultural é fundamental para eliminar a 
troca de e-mails internos

Toda mudança exige tempo e também 
começa com o exemplo, principalmente da 
liderança. Com uma equipe de 13 pessoas, 
a Ummense não parou de usar e-mails de 
um dia para o outro. Esta mudança, que foi 
muito mais cultural, aconteceu de forma 
gradual, conforme novas funcionalidades 
da plataforma da startup eram implemen-
tadas, utilizando cada vez menos a troca 
de mensagens por e-mail. “Aos poucos, não 
usar e-mails passou a ser parte da cultura 
da empresa. Conforme novas pessoas iam 
se juntando ao time, acessar a caixa de 
e-mail já não fazia mais parte da rotina 
desde o primeiro dia na empresa”, comenta 
Keli Campos, co-fundadora da Ummense.

Mais produtividade e organização foram 
os principais pontos que a startup notou 
após eliminar os e-mails na rotina diária. 
Atualmente, toda a comunicação interna é 
realizada pela plataforma da Ummense, que 
também pode ser acessada por aplicativo 
no celular, e funciona como um Kanban 
Digital, organizando todas as informações 
das equipes em fluxos, cards e tarefas, sen-
do possível centralizar a comunicação em 
único lugar. Atualmente, conta com mais 
de 1.500 usuários assinantes que também 
utilizam a plataforma para centralizar a 
comunicação das equipes, e as informações 
dos seus projetos, processos e clientes. 

“Essa mudança está alinhada com o nosso 
propósito de melhorar a qualidade de vida 
no trabalho das pessoas. Com as informações 
organizadas, tudo fica mais fácil para ser aces-
sado pela equipe, reduzindo o tempo de busca 
por informações e esse é um dos motivos pelos 
quais a produtividade aumenta. Os gestores 
não precisam perder tanto tempo em reuniões 
para saber o andamento dos projetos ou para 
discutir informações pontuais. 

Na plataforma da Ummense essas infor-
mações ficam acessíveis de forma visual 
e prática, propiciando um ambiente mais 
colaborativo e produtivo", explica Keli 
Campos. Sobre o futuro da comunicação 
interna : “Provavelmente não eliminaremos 
completamente os e-mails de nossa vida tão 
cedo, mas para a comunicação interna e 
organização das informações nas empresas, 
que representa grande parte do problema, 
sabemos que hoje já existe uma forma muito 
mais inteligente e organizada para fazer isso”. 

Além de organizar a comunicação interna, a 
Ummense também comercializa um aplicativo 
por assinatura, 100% integrado com a platafor-
ma, e que é entregue com a identidade visual 
da empresa que contrata, para organizar e 
reduzir consideravelmente os e-mails também 
na comunicação com os clientes. 

Fonte e mais informações: (www.ummense.com).

Vacinação para adolescentes 
Amanhã (18), adolescentes 

com comorbidades, deficiências, 
gestantes e puérperas, de 12 a 17 
anos, poderão se vacinar em todo 
o Estado de São Paulo. Para o 
público geral desta faixa etária, a 
imunização começa a partir do dia 
30. A imunização destes adolescen-
tes tem também como objetivo dar 
maior segurança às famílias para o 
retorno às aulas presenciais, que 
já acontece nas escolas estaduais.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/erros-que-valem-ouro-no-mundo-dos-negocios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-17-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/democratizacao-de-metodologia-lean-e-chave-para-eficiencia-nas-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-tres-cargos-de-inteligencia-de-dados-mais-recrutados/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-formar-lideres-antifrageis-na-nova-economia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/denise-debiasi/etica-integridade-e-escuta-ativa-nas-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/customer-experience/
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News@TI
Empresa de tecnologia abre mais de 300 
vagas em todo o Brasil

@O ROIT BANK, fintech especializada no atendimento a empresas 
optantes pelo regime tributário do Lucro Real, abriu processo 

seletivo para mais de 300 vagas de emprego de ensino técnico e 
superior (completo ou cursando). Elas estão divididas nas áreas de 
Engenharia de Software, Contabilidade, Comercial, Customer Suc-
cess e Recursos Humanos. Como o home office elimina barreiras, as 
vagas são para todas as regiões do Brasil, valorizando a diversidade 
nos times da empresa. Os interessados nas oportunidades devem 
ter muita garra para vencer desafios e grande desejo por estudar e 
aprender sempre. O ROIT BANK valoriza, em seu quadro de colabo-
radores, pessoas realmente comprometidas com resultados, e que 
se adaptem rápido a mudanças, ou seja, talentos que queiram se 
desenvolver e evoluir, mentes criativas e que prezam pelo trabalho 
em equipe (https://roit.ai/carreiras).

São Paulo, terça-feira, 17 de agosto de 2021 Negócios2

OpiniãO
Orientar investimentos 
transcende ao dinheiro

Ganhar dinheiro é 
uma tarefa difícil, 
exigindo esforço, talento, 
compromisso, disciplina 
e muita dedicação.

Em qualquer atividade 
lícita e digna, seja qual 
for a posição que se ocu-

pe, de empresário, executivo, 
colaborador de uma empresa 
ou prestador de serviço autô-
nomo. Gastar é uma tentação 
quase lúdica, um ato de liber-
dade de quem trabalha e busca 
recompensas pelo suor diário. 
Porém, entre os dois extremos, 
há espaço para o equilíbrio, 
proporcionado pelo bom senso 
e a responsabilidade pessoal e 
com as pessoas que amamos. 

É aí que entra a chamada 
educação financeira, conceito 
que numerosas e conhecidas 
estatísticas e pesquisas de-
monstram não ser tão arraigado 
na cultura dos brasileiros. A 
primeira questão refere-se à 
dificuldade de poupar parte da 
renda. Em nosso país, é histó-
rica a sensação de que o mês é 
sempre muito maior do que o 
salário. E, quando se consegue 
guardar um determinado valor, 
surge o dilema sobre em que 
aplicar, num mercado financeiro 
com múltiplas opções e no con-
texto de uma economia sempre 
permeada de incertezas e riscos. 

Conselhos não faltam. Podem 
ser obtidos diretamente em 
instituições financeiras e até 
mesmo em sites: "Faça uma 
planilha do que ganha e das 
suas despesas fixas; veja quanto 
sobra; reserve uma quantia para 
emergências; quite todas as suas 
dívidas, começando pelas que 
têm juros mais altos; evite com-
pras de itens desnecessários; 
no final, o valor disponível deve 
ser aplicado de modo diversifi-
cado, em diferentes produtos, 
para garantir rentabilidade e 
segurança". 

Tudo isso é verdade, tecni-
camente correto e deve ser 
seguido. Entretanto, bastam tais 
conselhos para atender bem, 
disseminar a educação finan-
ceira e mudar positivamente 
a cultura de uma pessoa ou de 
uma família? Obviamente que 
não. Mais do que nunca, apesar 
da digitalização dos serviços e 
da possibilidade de fazer quase 
tudo na tela de um computador, 
do celular ou de um tablet, as 
pessoas precisam de acolhi-
mento, confiança, orientação 
bem-intencionada e atenção. 

Todos nós, de certa forma, es-
tamos mais carentes de humani-
dade neste momento em que um 
inimigo invisível, o tal do novo 
Coronavírus, coloca a civilização 
de joelhos, destrói vidas, ameaça 
a economia, as empresas, os 
empregos, o direito à mobilidade 
e à interação pessoal. Esta, aliás, 
é muito importante, emocional 
e psicologicamente, para a 
gregária espécie denominada 
Homo sapiens. 

Com certeza, a pandemia fez 
muita gente refletir sobre nossa 
fragilidade perante as forças 

da natureza e a capacidade de 
continuar gerando renda para 
prover o presente e o futuro. 
Não cabe, neste momento, um 
sentimento de culpa por não 
ter guardado dinheiro antes 
da crise da Covid-19. É preciso 
olhar para a frente. Porém, é 
pertinente um exercício lúcido 
do significado de poupar, inves-
tindo na segurança e na recom-
pensa maior de um amanhã com 
mínimo conforto, propiciado por 
toda uma vida de trabalho e luta. 

É muito plausível a hipótese 
de que numerosos brasileiros 
estejam fazendo reflexões nesse 
sentido. Se a conjuntura está 
promovendo mudança cultural 
nas pessoas, é imprescindível 
que as empresas também 
adotem posturas disruptivas 
para atender seus clientes. No 
caso do setor financeiro, tal 
atitude é fundamental. Como 
dito anteriormente, não bastam 
aconselhamentos técnicos. Isso, 
todos sabem fazer. É preciso 
transcender e estar muito bem-
-preparado para dar respostas 
concretas, confiáveis, com a 
máxima segurança possível e 
bons resultados. 

Para isso, além de amplo e 
profundo conhecimento do 
mercado financeiro, da econo-
mia, das tendências e riscos e 
da capacidade de proporcionar 
uma carteira de investimentos 
atrativa e personalizada con-
forme o perfil de cada cliente, 
é fundamental que instituições 
financeiras, escritórios de inves-
timentos e consultores estejam 
conscientes e devidamente 
preparados para atender bem 
as pessoas. 

Isso implica, paralelamente à 
capacitação técnica e profissio-
nal, entender que não estamos 
tratando de dinheiro. Quando 
orientamos investimentos, 
estamos agregando valor ao 
trabalho, ao esforço, ao estresse 
diário, ao anseio pela segurança 
e ante as incertezas da vida e até 
aos sonhos de cada ser humano. 
Não importa quanto uma pessoa 
ganhe, mas ela sempre almejará 
que se entenda o quanto se 
empenha e quanto é precioso 
o fruto de seu desempenho 
profissional. 

Ou seja, é imensa a respon-
sabilidade de responder com 
eficácia a todos esses ativos 
psicoemocionais. O trabalho é 
um gesto natural do ser humano 
ligado ao instinto de sobrevi-
vência. Quanto mais hostil o 
ecossistema, como neste mundo 
pandêmico, mais alertas e sen-
síveis ficam os sentidos. 

Entendido tudo isso, é muito 
mais fácil construir carteiras 
customizadas eficazes de aplica-
ções financeiras, com a devida 
diversificação, que levem em 
conta a taxa básica de juros, 
as tendências inflacionárias, o 
comportamento dos mercados 
e as tendências e ameaças eco-
nômicas. Estamos tratando de 
gente que, mais do que nunca, 
precisa de gente, como todos 
nós! 

(*) - É CEO da Messem Investimentos.

Mauro Silveira (*) 

A LGPD na prática
Um dos assuntos que tem dominado as discussões no mundo da tecnologia é a Lei Geral de Proteção de 
Dados (Lei No. 13.709/18 ou LGPD). Apesar de se falar e ler muito sobre o tema, você já sabe como será a 
implementação da LGPD na prática?

Bruno Saraceni (*)

Aprovada em 2018, a LGPD só 
entrou em vigor em setembro de 
2020 e tem como objetivo definir 

limites e condições para as operações 
de tratamento de dados pessoais. Na 
prática, aqueles que realizam o trata-
mento (o operador) ou que direcionam 
o tratamento (o controlador) deverão 
justificar as operações dentro das bases 
legais, definidas pela lei. Isso significa 
que, nem sempre, o tratamento depen-
derá do consentimento, que sempre 
pode ser revogado, tornando tal base 
legal mais frágil e vulnerável.

Na prática, deverá haver uma jus-
tificativa legal para o tratamento de 
cada um dos dados pessoais de um 
usuário, como, por exemplo, nome, 
data de nascimento, profissão, dados de 
localização, preferências, entre outros. 
Além disso, os dados pessoais somente 
poderão ser usados para os propósitos 
informados na política de privacidade, 
sob pena de desconformidade.

Desta forma, no ambiente do market-
place, algumas mudanças devem ser 
implementadas. Uma das principais é 
a forma de exibição da política de pri-
vacidade. Em atendimento ao princípio 
da transparência, a política deve ser 
clara no que se refere à utilização dos 
dados pessoais pelo site. A coleta de 
dados por cookies, por exemplo, deve 
ser informada de forma clara, podendo 
ser habilitados de forma automática 
somente aqueles necessários ao funcio-
namento do site – quanto aos demais, 
devem estar desabilitados sendo dada 
oportunidade ao usuário para adminis-
trar os cookies, fornecendo apenas as 
informações que desejar.

Internamente, a atenção deve estar 
no mapeamento e controle de dados 
pessoais fornecidos. É dever do site 
criar uma política de gestão que garanta 
a segurança e a integridade de todas as 
informações, bem como sua conformi-
dade com a LGPD. É recomendável que 
sempre haja um encarregado, apesar 
das possibilidades de dispensa, sendo 

É uma estrada longa até se estar 
completamente em conformidade e 
adaptado à lei. O momento exige uma 
relação mais consciente entre consu-
midor e os empresários fornecedores 
de produtos e serviços, principalmente 
no ambiente online, onde a circulação 
de dados se dá de forma eletrônica 
e massificada. Os dados pessoais 
revelam identidades e é preciso ter 
cuidado – há, ainda, dados que tra-
zem informações como raça, etnia, 
opinião política, orientação sexual, 
entre outros, que são considerados 
sensíveis em que a proteção é especial, 
em razão do potencial discriminatório 
que apresentam.

A LGPD veio para trazer mais se-
gurança e oportunidade de controle 
para os usuários no que se refere ao 
tratamento dos seus dados pessoais. 
Agora, é dever de cada um buscar a 
sua adequação. Já existem profissionais 
no mercado oferecendo o serviço de 
adequação e implementação da LGPD, 
agregando-se a isso certificações de 
segurança em proteção de dados.

(*) É head de operações da ReFact.

possível até mesmo a criação de uma 
nova área interna responsável apenas 
pela conformidade dos dados pessoais, 
cuidando do mapeamento, armazena-
mento e até o descarte de informações, 
com segurança, respeitando os prazos de 
retenção informados. A nova área deverá 
estar atenta à implementação de planos 
de continuidade dos negócios para os 
casos de acesso indevido aos dados.

De acordo com a nova lei, o consu-
midor tem o direito de receber infor-
mações, caso queira, sobre como seus 
dados estão sendo tratados. Além disso, 
com a LGPD, podem pedir a exclusão 
ou retificação de suas informações.

Melhorar a qualidade dos dados, em 
vez da quantidade, é uma vantagem que 
a LGPD pode trazer. Ao invés de ter um 
número muito alto nos cadastros dos e-
-mails de marketing, por exemplo, sua 
lista de contatos será de clientes que se 
interessam pelo seu produto e conteúdo. 
Havendo mais interação, sua operação 
melhora e, consequentemente, seu 
negócio também. A qualidade do trata-
mento demonstra respeito ao usuário e 
com isso, facilita a fidelização do cliente.  

AI/ReFact

O mercado de trabalho mudou – e 
muito – no Brasil e no mundo. Se 
antes as pessoas estavam em busca 
de maiores salários, hoje procuram 
empregos flexíveis, prazerosos e, é 
claro, oportunidades que lhes ofere-
cem boas condições de trabalho. 

Diante desse cenário, é possível per-
ceber que o empreendedorismo tem 
ganhado força no Brasil. De acordo 
com Diego Arruda, consultor e espe-
cialista em empreendedorismo, muitas 
pessoas decidem abrir um negócio para 
realizar um sonho e, também, para ter 
mais qualidade de vida. 

“O Brasil nunca teve tantos em-
preendedores. Em 2020, o Governo 
Federal informou que mais de um 
milhão de CNPJs (Cadastros Nacio-
nais de Pessoa Jurídica) foram abertos 
em um período de seis meses. Esse 
cenário é impulsionado pela crise, 
mas, também, por pessoas que bus-
cam melhores condições de trabalho”, 
explica o consultor. 

Além das razões citadas acima, Arru-
da destaca um aspecto que não pode 
ser ignorado: a era digital. “O mundo 
digital trouxe ainda mais oportunida-
des para quem deseja empreender. 
Se antes as pessoas precisavam se 
preocupar, por exemplo, em alugar 
um imóvel comercial para começar 
seu negócio, hoje podem dar início a 

tudo por meio da internet”, aponta o 
especialista. 

Contudo, para se adequar a esse con-
texto tecnológico, Arruda explica que o 
empreendedor digital deve apresentar 
algumas características – que não são, 
necessariamente, encontradas no em-
preendedor tradicional. 

“Os empreendedores digitais são, na 
maioria dos casos, pessoas proativas, 
que buscam fazer sempre mais para 
alcançar resultados. Além disso, são 
muito comunicativos, pois precisam 
usar a internet – e as redes sociais, mais 
especificamente – para fazer seu negó-
cio dar certo. Por fim, é importante que 
esse empreendedor seja uma pessoa 

atualizada, o que significa que ele deve 
acompanhar as novidades do seu setor 
e também da tecnologia, para sempre 
trazer diferenciais competitivos ao seu 
negócio”, explica o consultor. 

Assim como a modalidade tradicional, 
o empreendedorismo digital traz vanta-
gens e desafios. “Ter o próprio negócio 
é uma ótima alternativa para quem 
deseja ter flexibilidade e autonomia na 
jornada de trabalho. Afinal, você será 
seu próprio chefe. Além disso, destaco 
que a maior vantagem de empreender 
no universo digital é não precisar de 
um alto investimento inicial. Isso dá 
mais oportunidades para quem deseja 
realizar esse sonho”, conta Arruda. 

Por fim, o especialista destaca os 
desafios que o empreendedor digital 
pode encontrar em sua jornada e, 
também, como superá-los. “No iní-
cio, é provável que você passe por 
uma instabilidade, uma vez que não 
haverá a garantia de um salário fixo. 
Por isso, indico que, antes de começar 
seu negócio, você tenha uma reserva 
financeira de emergência. Tente guar-
dar, no mínimo, recursos suficientes 
para te manter durante seis meses 
caso algo não saia como o esperado”, 
finaliza Arruda. 

(Fonte: Diego Arruda é especialista em 
ajudar pessoas a empreender e a descobrir 

oportunidades de negócios. Por meio de 
consultorias e treinamentos, ajuda a revelar nichos 

de mercado para parceiros e para clientes).

Empreendedorismo na era digital:  
o que você precisa saber? 

Bruno Saraceni
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D - Inovação e Design 
A emoção, o desejo e o sentimento podem contribuir para a criação? 
Como será o processo de criação no futuro? E qual é o impacto para as 
empresas? O Istituto Europeo di Design promove uma aula gratuita no 
próximo dia 23, as 19h, sobre como a inovação e o design contribuem 
para criação e a prospecção do futuro. A aula fica a cargo de Brunno 
Almeida Maia, coordenador do curso, pesquisador em filosofia pela 
Unifesp e Eduardo Laurino, chapeleiro, designer e docente. Para se 
inscrever basta acessar o site (www.ied.edu.br/sao_paulo).

E - Accountability no Trabalho
A britânica Carolyn Taylor, presidente executiva da consultoria Walking the 
Talk e especialista em transformações na cultura organizacional, ensina, de 
forma simples e prática, o passo a passo para melhorar a accountability em 
qualquer empresa, de forma que seja possível cumprir e cobrar as promessas 
feitas no dia a dia do trabalho e da vida pessoal. A Sputnik, uma das maio-
res escolas corporativas do Brasil, e a Perestroika, escola de metodologias 
criativas, convidaram a especialista para ministrar uma aula aberta, online 
e gratuita explicando como fazer e cumprir promessas dentro do ambiente 
de trabalho amanhã (18), às 19h30. O evento terá tradução simultânea e 
também será acessível em libras. As inscrições poderão ser realizadas pelo 
site: (https://opa.perestroika.com.br/accountability/). 

F - Ensino Médio
A Competição USP de Conhecimentos é um desafio criado para estudantes 
do ensino médio da rede pública do estado de São Paulo. A competição e 
todas as atividades e benefícios auxiliam os alunos a ingressar nos cursos 
de graduação da USP. Para participar, o estudante pode se inscrever 
gratuitamente pelo site (https://vemprausp.usp.br/competicao-cuco/
cuco-2021/) onde estão disponíveis o formulário online e todas as in-
formações da competição, como calendário, data de prova e premiação 
para alunos, professores incentivadores e escolas. As inscrições seguem 
abertas até amanhã 18.

G - Startup de Beleza 
O uso da internet aumentou na pandemia. Não só para uso de lazer, mas 
como também para facilitação da vida cotidiana e do trabalho. E mesmo 
com a maioria dos locais abertos muitos ainda usam sites para solicitar 

A - Artesãos da Cidade
A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, está com inscrições abertas para a 3ª turma do curso de 
qualificação do Mãos e Mentes Paulistanas, programa municipal de 
fomento e apoio ao artesanato e manualidades. Durante o curso, 450 
empreendedores aprenderão técnicas de vendas, gestão de negócios, 
economia criativa, sustentabilidade e organização financeira. Os in-
teressados podem se inscrever até amanhã (18), pelo link: (www.bit.
ly/qualificacaommp3). A ação faz parte da retomada de atividades do 
programa, que tem como objetivo apoiar, qualificar e promover a geração 
de renda dos artesãos da cidade.  

B - Reserva de Camarotes
A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro deu 
início à venda de ingressos para o Carnaval de 2022, e já recebeu 
mais de 300 pedidos de pré-reserva de Camarotes para os desfiles 
das Escolas de Samba do Grupo Especial no Sambódromo. Os pre-
ços variam conforme o número de lugares em cada camarote (de 
12 a 30) e a localização entre os setores da avenida dos desfiles. 
Conforme a programação prevista, as Escolas de Samba do Grupo 
Especial se apresentarão na Passarela do Samba no domingo (27) 
e na segunda-feira (28 de fevereiro). O Desfile das Campeãs está 
programado para o sábado 5 de março. Mais informações pelo te-
lefone (21) 3190-2100.

C - Cities of Tomorrow
A Assespro-RJ promove, amanhã (18) e na quinta-feira (19), a 
oitava edição do “Cities of Tomorrow”, evento internacional de re-
levância para o setor de TIC para as cidades inteligentes, contando 
com participantes internacionais, muitas novas ideias e debates. A 
palestra de abertura será uma apresentação sobre um plano de voo 
para uma cidade se tornar mais inteligente, sustentável e rica, que 
atenderá a sua população através de serviços de tecnologia, com 
informações online e recursos de aplicativos que oferecem rapidez 
nas respostas e atendimento personalizado para o cidadão e o seu 
bairro. O foco é trazer à tona as novas formas de lidar com o mundo. 
Será realizado de maneira online, possibilitando que pessoas de 
qualquer lugar participem. Informações e inscrições: (https://bit.
ly/citiesoftomorrow2021). 

todo tipo de serviço em casa, como é o caso do ‘Manu’, que reúne diversos 
profissionais especializados em beleza, cuidados e bem-estar ao alcance 
de um clique. Se estiver pensando em se embelezar com todo o cuidado 
sem sair de casa, o (www.usemanu.com.br) ajuda você a escolher todo 
tipo de serviço: depilação, sobrancelha, cabelos, maquiagem, cílios e 
muito mais. É só acessar o site e agendar seu tratamento VIP. 

H - Hamburger University
A Arcos Dorados, franquia que opera os restaurantes McDonald’s em 
20 mercados da América Latina e Caribe, anuncia uma convocatória 
para que os jovens se capacitem em habilidades que poderão contribuir 
para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. A companhia abre 
as portas de sua universidade aos não-funcionários e oferece cursos 
gratuitos em: Inteligência Emocional, Empreendedorismo, Finanças 
Pessoais, Atendimento ao Cliente e Saúde e Bem-estar. Ao entrar na 
plataforma (https://www.receitadofuturo.com.br), os interessados po-
dem acessar os cinco conteúdos digitais. Cada módulo proporcionará 
um certificado que legitima a formação recebida e que servirá para 
evidenciar suas aptidões na procura do primeiro emprego ou de uma 
nova oportunidade profissional. 

I - Defesa Cibernética 
A crescente preocupação com a proteção de dados, a segurança e priva-
cidade no universo digital fizeram da segurança cibernética um campo 
promissor. Com o objetivo de formar profissionais em nível de tecnólogo 
preparados para contribuir e atuar na área, a Faculdade Ibptech traz o 
Curso Superior de Tecnologia em Defesa Cibernética, o primeiro curso 
de defesa cibernética EaD efetivamente focado nas Ciências Forenses. 
Com um corpo docente composto por mestres e doutores, profissionais 
renomados em suas áreas de atuação, as aulas são ministradas online, a 
partir de salas virtuais e e-books. As inscrições para o processo seletivo 
podem ser feitas em (https://ibptech.edu.br/). O curso de graduação 
tem duração de 4 semestres. As aulas têm previsão de início para 1° 
de setembro de 2021.  

J - Trabalhar com Vendas
A SumUp tem uma oportunidade de carreira para pessoas que gostam 
de trabalhar com vendas: o Programa Consultores. Quem participa da 
iniciativa pode revender produtos e serviços da fintech e ter um bom 
retorno financeiro. A empresa conta com 16 mil consultores e tem uma 
série de vantagens para oferecer uma opção real de carreira para muito 
mais gente, inclusive pessoas que perderam seus empregos durante 
a pandemia. A principal iniciativa é o Programa Líderes Nacionais. O 
projeto é focado em consultores muito experientes e bem-sucedidos, 
que poderão construir suas próprias equipes de consultores e guiar 
os profissionais em uma nova carreira. Além disso, a fintech tem uma 
série de bonificações que aumentam os ganhos dos consultores. Outras 
informações: (https://sumup.com.br/consultor/).

MFA é cada vez mais 
uma realidade. O que 

isso quer dizer?

Recentemente, o 
Google anunciou que 
está em processo de 
mudar a forma como 
trabalha com senhas

O anúncio foi feito no dia 
6 de maio, exatamente 
o Dia Mundial da Senha 

(data simbólica criada pela 
Intel para conscientizar sobre 
o cuidado com os dados). 
Dentre as justificativas, algo 
que não deixa de ser verdade: 
ainda que a sua senha exista 
para te proteger de invasões, 
ela também é a maior ameaça 
que existe contra você e sua 
conta. Basta um indesejado 
saber, e os estragos podem ser 
irreparáveis.

O sistema que começa a ser 
realidade para muitas empre-
sas é o MFA – Autenticação 
Multi Fator. Caso o termo 
não seja familiar, consiste 
basicamente em um acesso 
que dependa de mais de uma 
credencial. Por exemplo, além 
da senha que você normalmen-
te usa (ou seja, algo que você 
sabe), algo como uma verifica-
ção (push) no seu celular, um 
QR Code para escanear (algo 
que você tem) ou um registro 
biométrico (algo que você é).

O que isso nos revela é como 
a preocupação com a ciber-
segurança passou a ser uma 
pauta central para as empresas 
do Brasil e do mundo. Esse foi 
um dos muitos alertas ligados 
pela pandemia e os esquemas 
de home-office. Além disso, o 
conceito de uma senha única 
já se mostrou muito perigoso, 
quase ineficaz. 

Uma pesquisa de especialis-
tas em cibersegurança revela 
que 73% das senhas mais usa-
das do mundo (como “123456”, 
“admin” ou “password”) con-
seguem ser quebradas por 
um ataque hacker em menos 

de um segundo. Nem mesmo 
uma senha mais complicada e 
elaborada garante a eficácia. 
Pense comigo: se você conse-
gue bolar uma sequência apa-
rentemente aleatória e difícil 
de ser descoberta, você tende 
a usá-la em mais de um lugar. 

Para o cibercriminoso, des-
cobri-la uma única vez já dá a 
ele acesso a informações suas 
em diversos lugares. Embora 
a “cultura” de segurança ci-
bernética ainda deixe muito a 
desejar no Brasil (amargamos 
um desagradável penúltimo 
lugar (entre 48 países) num 
ranking de cibersegurança), 
as empresas estão apostando 
cada vez mais na segurança 
dos seus sistemas e aplicativos 
mobile para prevenir contra 
golpes como engenharia social, 
man-in-the-middle, man-in-
-the-browser, phishing.

Diversas empresas dos mais 
diferentes segmentos (finan-
ceiro/bancário, e-commerce, 
industrial, militar, etc) estão 
adotando o MFA dentro de 
seus aplicativos mobile com o 
intuito de minimizar fraudes 
e garantir mais seguranças 
aos usuários, sem que eles 
percebam e sem prejudicar a 
experiência dos usuários.

A implementação do MFA 
pode ser simples e compatível 
com qualquer framework de 
negócios da empresa. Embora 
já possamos ver que, mesmo 
que tenha sido “no susto”, 
pelo assombroso aumento de 
ataques, as empresas estão sim 
muito mais preocupadas com a 
segurança de seus dados e das 
transações eletrônicas de seus 
aplicativos mobile. 

O importante é achar o ba-
lanço na tríade entre a usabili-
dade, a experiência do usuário 
e a segurança.

(*) - É Sales Director, Banking 
(Datablink) da WatchGuard 

Technologies Brasil 
(www.watchguard.com).

Leandro Roosevelt (*)

A moeda digital será garantida pelo BC e as instituições 
financeiras vão apenas guardar o dinheiro para o cliente.

E em alguns anos, os 
brasileiros terão mais 
uma forma de lidar 

com o dinheiro. Será lançado 
o real digital, que está em 
estudo pelo Banco Central 
(BC) que será seu emissor.

De acordo com dados 
do BC, em junho, o total 
de papel-moeda em poder 
das pessoas era de R$ 283 
bilhões, enquanto o volume 
de depósitos à vista (dinhei-
ro em conta-corrente, sem 
remuneração pelo banco) 
era de R$ 333 bilhões. Ao 
acrescentar a esse valor 
outras formas de liquidez, 
como os depósitos remune-
rados, compra e recompra 
de ativos com pagamento 
de juros e títulos públicos 
federais, havia um total de 
R$ 8,9 trilhões disponíveis 
de forma digital. 

Ou seja, apenas cerca 
de 3% dos recursos dispo-
níveis para as operações 
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A previsão do mercado 
financeiro para o IPCA deste 
ano subiu de 6,88% para 
7,05%. É a 19ª elevação 
consecutiva na projeção. A 
estimativa está no Boletim 
Focus de ontem (16), pes-
quisa divulgada pelo Banco 
Central (BC) com a projeção 
para os principais indicado-
res econômicos. Para 2022, 
a estimativa de inflação é de 
3,90%. Para 2023 e 2024, 
as previsões são de 3,25% 
e 3%, respectivamente. A 
previsão para 2021 está 
acima da meta de inflação 
que deve ser perseguida 
pelo BC. 

A meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, é 
de 3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% e 
o superior, de 5,25%. Em ju-
lho, a inflação subiu 0,96%, o 
maior resultado para o mês 
desde 2002, quando a alta foi 
de 1,19%. Com o resultado, o 
IPCA acumula alta de 4,76%, 
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Pequenas indústrias 
apresentam evolução 
positiva

O segundo trimestre de 
2021 foi marcado pela evo-
lução positiva das pequenas 
indústrias. De acordo com 
pesquisa feita pela Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI), houve melhora na situ-
ação financeira, na confiança e 
nas perspectivas dos micros e 
pequenos empresários. 

A média do segundo tri-
mestre de 2021 registrou 46,5 
pontos no Índice de Desem-
penho da pequena indústria, 
resultado que está acima da 
média do primeiro trimestre 
de 2021 (43,9 pontos) e do 
segundo trimestre de 2020 
(34,1 pontos, influenciado 
pela pandemia). Os índices 
variam de zero a 100.

“Para os próximos meses, 
há expectativa de novo au-
mento desse indicador, em 
decorrência: do avanço da 
vacinação no Brasil, que está 
atingindo faixas etárias que 
incluem a população econo-
micamente ativa; do aumento 
do volume de produção; e da 
manutenção da criação de 
empregos no setor indus-
trial”, diz o relatório técnico 
da pesquisa (ABr).

Real digital reduzirá ainda mais 
uso de dinheiro em papel

É incomum encontrar quem ainda vai a um banco sacar dinheiro para fazer pagamentos. As transações 
digitais, seja por meio de transferências, cartões ou Pix, facilitam o dia a dia e já fazem parte da rotina 
dos consumidores

Entre as diretrizes estão a 
ênfase no desenvolvimento 
de modelos a partir de evo-
luções tecnológicas, como 
smart contracts, internet 
das coisas (IoT) e dinheiro 
programável; a previsão 
de uso em pagamentos de 
varejo; e a capacidade para 
realizar operações online e, 
eventualmente, offline.

As Bahamas foram o primei-
ro país a lançar oficialmente 
seu CBDC, o Sand dollar, em 
outubro de 2020. A China tem 
um projeto-piloto em algumas 
cidades e fará testes com 
visitantes estrangeiros nos 
Jogos Olímpicos de Inverno 
de Pequim de 2022. O banco 
central dos Estados Unidos, o 
Fed, e a Digital Dollar Foun-
dation, trabalham para lançar 
a moeda digital também. Ou-
tros países, como Coreia do 
Sul, Japão e Suécia, também 
estudam o lançamento da 
CBDC (ABr).

no país estão na forma de 
papel-moeda. O BC diz que 
a criação do real digital não 
tem o objetivo de eliminar 
de vez o papel-moeda, mas 
a tendência é que seu uso 
se reduza mais. No enten-
dimento do BC, à medida 
que a população se torne 
mais confortável com os 
novos meios de pagamentos 
digitais, o uso do dinheiro no 

formato de papel se reduzirá 
naturalmente.

O BC tem trabalhado para 
estabelecer as bases para o 
desenvolvimento da CBDC 
[Central Bank Digital Cur-
rency, em inglês]. A moeda 
digital será garantida pelo 
BC e as instituições finan-
ceiras vão apenas guardar o 
dinheiro para o cliente que 
optar pela nova modalidade. 

Mercado financeiro eleva projeção 
da inflação para 7,05% este ano

no ano, e 8,99%, nos últimos 
12 meses.

Para alcançar a meta de in-
flação, o BC usa como princi-
pal instrumento a taxa básica 
de juros, a Selic, estabelecida 
atualmente em 5,25% ao ano 
pelo Copom. Para o mercado 
financeiro, a expectativa é de 
que a Selic encerre 2021 em 
7,50% ao ano. Para o fim de 
2022, a estimativa é de que 
a taxa básica mantenha esse 
mesmo patamar. E tanto para 
2023 quanto para 2024, a 
previsão é 6,5% ao ano.

As instituições financei-
ras reduziram a projeção 
para o crescimento da eco-
nomia este ano de 5,30% 
para 5,28%. Para 2022, a 
expectativa para o PIB é 
de crescimento de 2,04%. 
Em 2023 e 2024, o mercado 
financeiro projeta expansão 
do PIB em 2,5%. A expecta-
tiva de cotação do dólar se 
manteve em R$ 5,10 para o 
final deste ano. Para o fim 
de 2022, a previsão é que a 
moeda americana fique em 
R$ 5,20 (ABr).

Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,76%, no ano, e 
8,99%, nos últimos 12 meses.

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

FATO RELEVANTE
O Banco Bmg S.A. (B3: BMGB4) (“Bmg”), em atendimento a Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e a Instrução CVM 
nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração do Bmg aprovou a 
realização de sua 1ª emissão de letras fi nanceiras públicas, da espécie quirografária, sem garantia e sem cláusula de 
subordinação, em série única, no valor total de até R$ 300 milhões, em 15 de setembro de 2021 (“Emissão” e “Letras 
Financeiras”, respectivamente), nos termos da Lei nº 12.249/10, conforme alterada, e da Resolução do CMN nº 
4.733/19, conforme alterada. As Letras Financeiras serão objeto de distribuição pública com dispensa de registro, nos 
termos da Resolução CVM nº 8/20 e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à Oferta Restrita, sob 
o regime de melhores esforços de colocação, nos termos do Contrato de Distribuição, com a intermediação de institui-
ções fi nanceiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenadores”, sendo a instituição 
intermediária líder o “Coordenador Líder”), tendo como público alvo investidores (“Investidores”). Os principais ter-
mos e condições a respeito da Emissão e das Letras Financeiras estão previstos no “Documento de Informações Essen-
ciais - DIE de Letras Financeiras da 1ª Emissão do Banco BMG S.A”, que será disponibilizado para consulta no site de 
RI (www.bancobmg.com.br/ri). Os recursos a serem captados, por meio das Letras Financeiras, serão integralmente uti-
lizados para reforço de caixa e para a condução de sua estratégia de negócios. Este fato relevante tem caráter ex-
clusivamente informativo, nos termos da regulamentação em vigor, e não constitui nem deve ser interpre-
tado como qualquer esforço de venda das Letras Financeiras. A Emissão não será objeto de registro pela CVM 
ou pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“ANBIMA”), uma vez 
que a necessidade de registro de oferta de letras  nanceiras nos termos da Resolução nº 8/20 não está prevista no “Có-
digo ANBIMA para Ofertas Públicas”, em vigor desde 6 de maio de 2021. O Bmg manterá seus acionistas e o mercado 
em geral informado sobre a existência de novos desdobramentos relevantes vinculados à Emissão.

São Paulo, 16 de agosto de 2021.
Marco Antonio Antunes

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores - Banco BMG S.A.
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Os melhores setores 
para inovar 

no pós-pandemia

O avanço da 
vacinação 
está trazendo 
perspectivas 
muito positivas 
para a retomada 
do comércio 
internacional

Após enormes im-
pactos econômicos 
sentidos por todos 

os países durante a pan-
demia, alguns setores já 
começam a recuperar o fô-
lego. A volta à normalidade 
pode ainda estar distante, 
mas devemos estar atentos 
às oportunidades de ino-
var em diversos segmen-
tos. Muitos economistas já 
abordam a relação de cau-
sa e consequência entre a 
vacinação e a melhora do 
desempenho econômico. 

Inclusive, com tradu-
ção implícita na Bolsa de 
Valores, que obteve uma 
valorização de 8% entre 
maio e junho. Após mais 
de 1,3 milhão de brasi-
leiros terem desistido de 
procurar emprego durante 
a crise, segundo o IBGE, 
o empreendedorismo se 
tornou a salvação e o novo 
foco de muitos. 

Dentre os setores mais 
prósperos nesse momen-
to, o agro é definitiva-
mente um dos que mais 
se destaca. Responsável 
por mais de um quarto 
do PIB nacional, o setor 
cresceu 24,3% em 2020, 
uma expansão recorde 
segundo a Confederação 
da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA).

Mesmo diante de tantas 
dificuldades, o agronegó-
cio continuou produzindo, 
colhendo e principalmente 
inovando. A transforma-
ção digital chegou com 
força e o uso de mais 
sofisticadas tecnologias, 
como os drones para ma-
peamento de lavouras, 
estão se tornando cada 
vez mais comuns. Todas 
as áreas ligadas ao agro e 
à alimentação saudável – 
também intensificada du-
rante o isolamento social 
– são excelentes pedidas 
para inovar agora e nos 
próximos anos.

Os setores automotivo 
e aeroespacial também 
devem ficar no radar, 
principalmente devido 
ao forte investimento no 
grafeno. O material pro-
mete revolucionar o setor 
de aço, com propriedade 
ultraleve e mais resisten-
te. Fique de olho nesses 
avanços, pois podem abrir 

boas oportunidades, além 
do turismo espacial, que 
parece já ter caído no gosto 
dos bilionários.

Ainda seguindo o rumo 
da inovação, as energias 
sustentáveis também vêm 
ganhando espaço e desta-
que dentre os investimen-
tos mundiais – graças ao 
aumento da preocupação 
em práticas ambientais, 
sociais e de governança 
(ESG). 

Nos últimos dez anos, 
um relatório divulgado 
pelo Centro de Finanças 
Climáticas da Imperial 
College Business School, 
mostrou que a energia 
renovável gerou retornos 
totais significativamente 
maiores. Foram 422,7% 
contra 59% para os com-
bustíveis fósseis. Somente 
no Brasil, cerca de 83% da 
nossa eletricidade é gera-
da por essa fonte. 

Contudo, em menos de 
20 anos, a energia eólica 
aumentou sua participa-
ção na matriz energéti-
ca de algo praticamente 
insignificante (0,05%), 
para 10%, com picos de 
até 15%, dependendo da 
estação do ano. Portanto, 
mantenha seu radar alerta 
para este setor, pois a ten-
dência é que cresça ainda 
mais em diversos países. 
Afinal, o mundo parece ter 
percebido que a sobrevi-
vência da espécie humana 
depende da preservação 
do meio ambiente.

Os investimentos em 
educação também podem 
ser positivos, mas é preciso 
tomar cuidado. Desde o 
início da pandemia, muitos 
modelos foram desenvol-
vidos e criados para se 
adaptar ao novo cenário, 
mas sem muito sucesso. 
Sistemas de ensino híbri-
dos e cursos intensivos 
foram alguns dos mais uti-
lizados, mas sem o retorno 
desejado. Sabemos que o 
setor irá se transformar, 
mas a incógnita ainda 
prevalece.

Estamos vivendo um 
momento difícil para a 
economia mundial, mas o 
grande diferencial dos ino-
vadores é justamente ver 
oportunidades onde todos 
só enxergam dificuldades. 
Aqueles que souberem 
transformar riscos em 
lucros, certamente serão 
os beneficiados no médio 
e longo prazo.  

(*) - É engenheiro mecânico, 
físico nuclear e fundador da 

Palas, consultoria pioneira na 
implementação da ISO 56002, 

de gestão da inovação 
(www.gestaopalas.com.br). 

Alexandre Pierro (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 17 de agosto de 20214

Wesley Almeida (*)

Realizar cadastros utilizando 
selfies e fotos de documentos 
é uma realidade comum hoje 
em dia, pois este cenário traz 
agilidade e certa segurança 
aos processos, mas juntamen-
te com esses avanços nascem 
novas modalidades de fraudes. 
A criatividade dos falsários é 
enorme e eles utilizam vários 
artifícios para tentarem aplicar 
golpes, desde montagens em 
imagens a conseguir com que a 
vítima forneça selfies e fotos de 
documentos. 

Se deparar com situações como 
essas faz parte do dia a dia de um 
especialista em prevenção a frau-

des. Você pode estar se pergun-
tando: e agora, quais ferramentas 
e recursos utilizar para detectar 
essas possíveis fraudes? Existe 
uma série de soluções em veri-
ficação de identidade que levam 
a segurança a um próximo nível. 
Algumas delas são:
 1) Documentoscopia - É a 

ciência que estuda os do-
cumentos com o principal 
objetivo de determinar a 
identidade ou a falsidade 
dos mesmos. Com isso, mé-
todos documentoscópicos 
podem ser utilizados para 
a verificação de imagens de 
documentos com o intuito de 
prevenir fraudes. Apesar de 
não ser possível aplicar mui-

tos dos métodos documen-
toscópicos em uma imagem, 
seja um documento digital 
ou digitalizado, ainda assim 
existem métodos específicos 
para esse tipo de exame.

 2) Análise de documentos 
digitais - Com o intuito de 
verificar se há edições nas 
imagens, analisando a es-
trutura do arquivo digital ou 
procurando por indícios de 
manipulação feita por meio 
do Photoshop por exemplo.

 3) Grafoscopia - Análise de 
assinaturas com o intuito 
de determinar a autoria de 
um escrito, ou seja, se dois 
escritos foram feitos por um 
mesmo autor.

 4) Comparação facial - Tam-
bém conhecida como exame 
prosopográfico, onde ima-
gens de faces são comparadas 
com o intuito de verificar se 
são as mesmas ou distintas.

 5) Facematch - É a compa-
ração facial feita por meio 
de inteligência artificial e 
que retorna em segundos se 
duas faces são compatíveis 
ou não. Ferramenta muito 
útil para dar celeridade 
em cadastros que se utiliza 
selfies de rostos.

 6) Liveness detection - Co-
nhecida por “prova de vida”, 
é a ferramenta que verifica se 
uma face realmente é uma 
face real de uma pessoa, ela 

diferencia um rosto real de 
uma fotografia por exemplo. 

Com isso, ao se posicionar um 
rosto real na frente de uma câmera, 
a ferramenta retorna que se trata 
de um rosto real, agora se a foto-
grafia de um rosto for posicionada 
na frente da câmera, então a ferra-
menta acusará que aquela imagem 
não é um rosto real. Reforço que 
a utilização dessas ferramentas 
traz celeridade e segurança aos 
processos, e prevenção a fraudes. 
Por isso, não deixe de pesquisar 
e conhecer mais sobre o assunto.

(*) - Com vivência a especialidade de analisar 
documentos físicos e imagens digitalizadas, é 
Perito em Documentoscopia e Grafoscopia na 

Nextcode (www.nxcd.com.br).

Cartão de vacina na rede pode trazer dores de cabeça

Novo conceito de loja une autocenter, 
moda e brinquedos

Nos três pisos do novo endereço da Varejocar, que 
fica em Maringá/PR, há itens relacionados a veículos: 
são roupas, acessórios, brinquedos e outros produtos 
que fazem sucesso e estão atraindo famílias inteiras. 
Em todo o espaço os veículos estão ali: em games 
de realidade virtual, nos tênis, roupas e acessórios 
licenciados pela BMW, Jeep e outras marcas, nos 
brinquedos de controle remoto, ferramentas, lumi-
nárias e livros. 

Mas não é só: trazendo um conceito inovador, o 
empreendimento tem seções de papelaria, itens de 
camping, PET, bicicletas, patinetes, cutelaria, área 
exclusiva para personalização de camisetas, canecas 
e outros itens, impressora 3D, estacionamento cober-
to e um espaço de café com receitas exclusivas. Há 
ainda espaços para eventos ligados ao automobilismo, 
como clube do carro antigo, e coworking. O objetivo 
é proporcionar experiência de compra e lazer para 
toda a família. São mais de 17 mil itens, divididos em 
3,6 mil m². 

E, claro, há o autocenter que consolidou a empresa há 
dez anos e cuja equipe é formada por 20 pessoas para 
atender com, mão de obra especializada, automóveis 
de todas as marcas. Neste setor houve investimentos 
em tecnologia e facilidade. Assim, é possível acionar 
o serviço de leva e traz pelo aplicativo, disponível na 
Apple Store e para Android. Pelo aplicativo é possível 
acompanhar em tempo real a execução do serviço, 
por meio de câmeras, e também a foto ou vídeo com 
a evidência da manutenção. 

No autocenter são atendidos até 12 automóveis 
simultaneamente em serviços como alinhamento, 
balanceamento, revisão, troca de pneus e instalação 
de acessórios. Tem até estação para carregar carro 
elétrico. Quem optar por aguardar a conclusão dos 
serviços na loja pode ficar num lounge com isola-
mento acústico para fazer barreira ao som da área 
de serviços, ou tem a opção de fazer refeições, tomar 

chope, usar a brinquedoteca com os filhos, poltrona 
de massagem e fazer compras.

O planejamento e estudo de mercado teve início há 
quatro anos, já as obras levaram dois anos. O resultado 
é uma loja única, cujo projeto foi desenvolvido por 
um escritório de arquitetura especializado em retail 
(varejo) tendo em vista o conforto dos clientes e a 
variedade de itens. Também há sistema fotovoltaico 
responsável pela produção não apenas da energia 
consumida pelo empreendimento, mas também ex-
cedente, e reaproveitamento de água da chuva.

A mudança de endereço e mix deve gerar um fluxo 
seis vezes maior de clientes, projeta o gerente-geral, 
Renato Silvério de Oliveira. Ele conta que metade da 
clientela é formada por mulheres, devido aos diferen-
ciais da empresa. “Queremos atrair consumidores de 
toda a região e oferecer mais do que um autocenter, 
queremos ser um espaço de lazer para as famílias”, 
conta. Para isso, a equipe foi ampliada em quatro 
vezes e soma 60 colaboradores. - Fonte e outras in-
formações em: (www.varejocar.com.br).

O planejamento e estudo de mercado teve início há quatro 
anos, já as obras levaram dois anos.
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Maioria das empresas trabalham com 
modelo híbrido nos escritórios alugando e 

comprando equipamentos.

Empresa especializada em ter-
ceirização de equipamentos de 
tecnologia, a Simpress realizou um 
levantamento com cerca de 150 
líderes de tecnologia de grandes 
empresas brasileiras durante o 
evento CIO Brasil, organizado pelo 
IT4CIO, e o resultado demonstra que 
a maioria já atua no modelo híbrido 
de contratação de infraestrutura de 
TI. Ou seja, parte de seus hardwa-
res é própria e parte é gerenciada 
por empresas terceiras através do 
modelo de outsourcing com gestão 
completa já inclusa.

Essa é uma tendência sem volta. 
Segundo a companhia, são vários 
os fatores que levam as empresas 
a priorizar o outsourcing, locando 
a maior parte dos equipamentos de 
TI. Entre eles, a flexibilidade para 
aumentar o volume dos equipamentos 
de uma hora para outra, a economia 
gerada, a facilidade de manutenção 
e atendimento aos usuários, o foco 
da equipe de TI em atividades core, 
o gerenciamento mais efetivo do 
parque e até o descarte correto dos 
equipamentos, ao final do seu ciclo 
de vida.  

Cerca de 55% dos entrevistados afir-
maram que suas empresas trabalham 
com modelo híbrido nos escritórios 
alugando e comprando equipamentos: 
23% fazem outsourcing e 22% com-
pram os equipamentos e soluções. 
Em relação aos equipamentos, o 
outsourcing de impressão é utilizado 

Empresas preferem “usar” do 
que comprar equipamentos

A dificuldade em gerenciar o parque de equipamentos é o principal motivo que leva à adoção do 
modelo de outsourcing, que libera os gestores dessa tarefa

em seu know how, a Simpress criou o 
conceito de Outsourcing das Coisas 
(OoT). “A tendência do ‘usar’ versus 
o ‘ter’ invadiu recentemente a vida 
pessoal e ganhou um novo impulso, 
também, na área corporativa”, explica 
Paulo Theophilo Moreira, diretor de 
Marketing da Simpress. Segundo o 
executivo, o crescimento do modelo 
de outsourcing para smartphones e 
coletores de dados, foi impulsionado, 
principalmente, pelo varejo e pelas 
operações de e-commerce. 

“Muitos varejistas adotaram o 
WhatsApp como ferramenta de aten-
dimento ao consumidor e de vendas, 
mas não dispunham de equipamentos 
suficientes para todos os vendedores e 
precisavam de uma gestão e monitora-
mento do parque mais eficiente. Já nas 
empresas de e-commerce, a automação 
para acompanhar o crescimento do 
setor foi essencial e os coletores de 
dados, por exemplo, tiveram papel 
fundamental para garantir o controle 
dentro dos centros de distribuição e a 
rastreabilidade das entregas”, explica 
Moreira.

Atualmente, a Simpress gerencia 
mais de 400 mil equipamentos insta-
lados pelo Brasil em 1.600 empresas 
de todos os setores da economia. Sua 
atuação é voltada para o público corpo-
rativo de grandes e médias empresas e 
conta com uma rede de revendedores 
para o mercado SMB (Small Business). 
Fonte e outras informações: (www.
simpress.com.br). 

por 26,4% da amostra, seguido pela 
locação de notebooks e desktops 
(25,4%) e pelo aluguel de smartphones 
e tablets (19,4%).

A dificuldade em gerenciar o par-
que de equipamentos é o principal 
motivo que leva à adoção do modelo 
de outsourcing, que libera os ges-
tores dessa tarefa, proporcionando 
mais eficiência e agilidade para os 
negócios. Entre os principais desafios 
encontrados pelos gestores, o maior é 
ter a gestão do parque instalado dos 
equipamentos de TI (34%), seguido 
pela dificuldade em gerenciar mais de 
um fornecedor (15%) e pela falta de 
tempo do time de TI para gerenciar 
a infraestrutura (17%).

Atenta a esse movimento e com base 
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CIA. NATAL - EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO - CNPJ/MF. nº 
61.339.917/0001-00 - NIRE 353.0005306-1 - Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Ficam con-
vocados os senhores acionistas da Cia. Natal - Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio a 
se reunirem em assembleia geral extraordinária no dia 25/08/2021, às 10:00h, na Av. Paulista, 352, 10º andar, 
sala 106-C, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:; 1.- Alteração do ende-
reço da sede social da Companhia, da Av. Guilherme Giorgi, 1091, Vila Carrão, nesta Capital, para a Av. Paulista, 
352, 10º andar, sala 106-C, nesta Capital (CEP:01310-905); 2.- Outros assuntos de interesse social.-. São Paulo 
(SP.), 12 de agosto de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

 
Edital de Intimação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000252-91.2021.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Sandro Cavalcanti Rollo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tankaco Transportes Rodoviários Ltda ME, CNPJ 03.744.568/ 
0001-05 e Paulo Cesar de Souza, CPF 568.670.347-72, RG 4230408 que por este Juiz o, tramita 
de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Concessionária da Rodovia Presidente 
Dutra S/A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento 
do valor de R$ 11.985,59 (Atualizado 31/01/2021). Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma 
vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em 
epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo 
acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a 
requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Para que produza seus regulares efeitos de direito, 
é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004576-85.2016.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a)Luciane Cristina Silva Tavares, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) André Luiz Araujo, Brasileiro, Solteiro, RG 60342417X, CPF 
226.266.828-02, Ana Claudia Silva Barbosa, RG Nº 542515490, CPF/MF Nº 038.299.774-33 e 
André Luiz Araujo RG Nº 60342417X, CPF Nº 226.266.828-02 que Sociedade Beneficente São 
Camilo, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 51.779,07. Referente ao contrato de prestação de 
serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando os réus em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. 

EPE - Empresa de
Participações e Empreendimentos S/A

CNPJ 06.225.026/0001-14 - NIRE: 35.300.314.824
Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 31/05/2021

Data: 31/05/2021; Horário: 16:00 horas; Local: Sede social da EPE - Empresa de Participações e
Empreendimentos S/A, inscrita no CPF/MF sob o nº 06.225.026/0001-14, NIRE 35.300.314.824, na Aveni-
da Paulo Ayres nº 240, sala 06, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publi-
cações: Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos ter-
mos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; a) Balanço Patrimonial de 31/12/2020 e 31/12/2019, Demons-
tração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração
do Resultado, Relatório da Diretoria - Publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas
& Negócios do dia 26 de maio de 2021; b) Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo
Mammana, secretariada por mim Antonio Afonso Simões; c) Presenças: Acionistas representando a totali-
dade do capital social; Ordem do Dia e Deliberações: c-1) Aprovados por unanimidade com abstenção
dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações contábeis retro mencionados; c-2) A sociedade apre-
sentou lucro líquido de R$ 491.130,36 (quatrocentos e noventa e um mil, cento e trinta reais e trinta e seis
centavos); c-3) Deliberado por unanimidade que não será constituída reserva legal em razão da existência
de prejuízos acumulados e, por este motivo o lucro apurado será compensado com os prejuízos acumula-
dos; c-4) Eleição da diretoria e fixação da remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes di-
retores: c-4-1) Diretor Presidente: Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, nascido em
27/05/1939, portador da cédula de identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
028.096.568-00; c-4-2) Diretor: Antonio Afonso Simões, brasileiro, casado, advogado, nascido em
05/02/1943, portador da cédula de identidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob o nº 51.078
e no CPF/MF sob o nº 367.310.488-87; c-4-3) Diretor Vice Presidente: Giancarlo Arduini, brasileiro, soltei-
ro, advogado, nascido em 17/11/1982, portador da cédula de identidade RG. 33.830.765-5-SSP/SP, inscrito
na OAB/SP sob o nº 248.738, e no CPF/MF sob o nº 308.224.798-93, todos residentes e domiciliados na
capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão
da Serra, estado de São Paulo, que exercerão seus cargos sem qualquer remuneração. Por esta eleição
Giancarlo Arduini foi eleito em substituição ao Sr. Riccardo Arduini a quem os Senhores Acionistas pres-
tam suas homenagens pelos relevantes serviços durante o tempo em que participou da Diretoria da Socie-
dade. d) Declaração de desimpedimento: As declarações de desimpedimento em apartado, ficam arquiva-
das na sede da sociedade. Outros assuntos de interesse social: Não havendo outros assuntos a serem obje-
to de deliberação foram encerrados os trabalhos, concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata
que, na reabertura, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 31
de maio de 2021. (as.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Antonio Afonso Simões - Secre-
tário da Mesa, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Hargrove
Investments LLC - p.p. Dr. Giancarlo Arduini, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini,
Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini - p.p. Giancarlo Arduini e Alessandro Arduini, Vitor
Luiz Taddeo Mammana, ZEAF Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - só-
cio administrador. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra,
31 de maio de 2021. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Antonio Afonso Simões - Secre-
tário da Mesa. JUCESP nº 335.051/21-2 em 14/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
CNPJ/ME nº 08.609.934/0001-37  -  NIRE 35.300.338.022

Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária
Realizada em 14/07/2021, às 14 h. por meio de plataforma digital devido a pandemia do
Covid-19. Presença: Totalidade do Capital Social. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de
Almeida; Secretário, Clayson Thiago Engler Pereira. Deliberação: Destituição de Jamil
Hirata Vassão do cargo de Diretor assumindo as responsabilidades, provisóriamente, o Di-
retor Presidente, Sr. Roberto Amaral de Almeida. Acionista: Novo Mundo Holding Financeira
S.A., neste ato representada por Roberto Amaral de Almeida. Assinaturas: Presidente,
Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Clayson Thiago Engler Pereira. São Paulo, 14/07/
2021. JUCESP nº 359.790/21-5, em 29/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Aviso de Licitação – Leilão n.º 001/2021. A Prefeitura do Município de Vargem 
Grande do Sul torna público aos interessados que fará realizar licitação na modalida-
de LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL E ELETRÔNICO (SIMULTÂNEO), objeti-
vando a alienação de veículos, máquinas e equipamentos inservíveis pertencentes a 
municipalidade, distribuídos em itens e lotes, pelo tipo “Maior Lance”, regido pela 
Lei 8.666/93 e alterações. O Leilão será realizado no dia 04/09/2011 às 11:00 horas 
no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Leonardo Nogues Rodri-
gues, 399 - Jd. Fortaleza - Vargem Grande do Sul / SP. Credenciamento no mesmo 
local e data a partir das 10:00 horas. Visitação poderá ser realizada a qualquer data 
após a publicação do edital, em horário de expediente, no local acima. O edital esta-
rá disponível nas páginas eletrônicas http://licitacao.vgsul.sp.gov.br e http://lanceja.
com.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br.

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compra

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Aviso de REABERTURA de Licitação – Tomada de Preços nº. 002/2021; Objeto: 
execução da Creche Jardim Paraíso II, com parte dos recursos provenientes do Con-
vênio 0544/2014/FDE - Abertura: 01/09/2021 às 09:00 horas; Local: Departamento 
de Licitações e Compras, Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande 
do Sul – SP. O edital estará disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.
sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br. 

Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras 

Notas Explicativas
1. Contexto operacional: A Álcool Ferreira S.A. (“Companhia”) é uma so-
ciedade anônima de capital fechado com sede na cidade de Barueri, Estado 
de São Paulo. A Companhia está envolvida primariamente na produção e 
comercialização de álcool etílico hidratado extra neutro e de álcool etílico 
hidratado extra neutro orgânico e na distribuição de outros tipos de álcool 
destinado a diversos segmentos da indústria. 2. Resumo das principais 
práticas contábeis: 2.1. Base de elaboração: De acordo com o estatuto 
social da Companhia, o exercício fiscal compreende o período de 1º de abril 

Álcool Ferreira S.A.
CNPJ: 61.154.480/0001-30

Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Março de 2021 e de 2020 (Em milhares de reais - R$)
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2021, compostas pelo Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.  Barueri, 04 de agosto de 2021 A Diretoria

Balanços Patrimoniais 31/03/2021 31/03/2020
Ativo/Circulante 149.207 74.412
Caixa e equivalentes de caixa 65.441 8.737
Contas a receber de clientes 55.830 41.684
Estoques 4.229 8.242
Impostos a recuperar 23.137 14.256
Imposto de renda e contribuição social diferido – 319
Outros créditos 570 1.174
Não circulante 52.609 39.435
Outros créditos 24.244 14.604
Impostos a recuperar 830 868
Imposto de renda e contribuição social diferido 3.978 836
Imobilizado 14.848 16.877
Intangível 8.709 6.250
Total do ativo 201.816 113.847

Balanços Patrimoniais 31/03/2021 31/03/2020
Passivo e patrimônio líquido/Circulante 74.984 55.186
Fornecedores 29.547 34.189
Empréstimos e financiamentos 24.051 8.783
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 3.305 1.172
Obrigações tributárias 6.539 5.023
Outras obrigações 9.922 4.266
Arrendamento mercantil 1.620 1.753
Não circulante 52.398 26.529
Empréstimos e financiamentos 47.656 20.208
Outras obrigações 53 53
Arrendamento mercantil 4.689 6.268
Patrimônio líquido 74.434 32.132
Capital social 10.000 10.000
Reserva de capital 7.123 4.880
Reserva legal 3.316 –
Reserva de lucros 53.995 17.252
Total do passivo e patrimônio líquido 201.816 113.847

Demonstrações do Resultado 31/03/2021 31/03/2020
Receita líquida de vendas 443.800 114.387
Custo das vendas (307.995) (81.553)
Lucro bruto 135.805 32.834
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas (37.764) (9.412)
Gerais e administrativas (25.774) (8.867)
Outras receitas operacionais líquidas (55) 593
Lucro operacional antes do resultado financeiro 72.212 15.148
Resultado financeiro (4.286) (7.901)
Lucro antes do IR e da CS 67.926 7.247
IR e CS (23.227) (3.023)
Lucro líquido do exercício 44.699 4.224

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Capital Reserva Reserva Reserva Lucros Total do
social de capital de capital de lucros acumulados patrimônio líquido

Saldos em 31/03/2019 9.240 – – 13.450 – 22.690
Aumento de capital 760 – – – – 760
Lucro líquido do exercício – – – – 3.809 3.809
Constituição de reserva de capital – 4.880 – – – 4.880
Destinações:
 Reserva legal – – – 212 (212) –
 Reserva de lucros – – – 3.590 (3.590) –
 Dividendos a distribuir – – – – (401) (401)
Saldos em 31/03/2020 10.000 4.880 – 17.252 (394) 31.738
Lucro líquido do exercício – – – – 44.699 44.699
Constituição de reserva de capital – 2.243 – – – 2.243
Destinações:
 Reserva legal – – 3.316 (1.081) (2.235) –
 Reserva de lucros – – – 37.824 (37.824) –
 Dividendos a distribuir – – – – (4.246) (4.246)
Saldos em 31/03/2021 10.000 7.123 3.316 53.995 – 74.434

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2021 31/03/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 67.926 4.224
Ajuste para reconciliar o lucro do exercício com o caixa líquido
 gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 4.191 2.949
 Baixa de imobilizado – –
 Provisão de crédito de liquidação duvidosa 1.093 –
 Juros sobre empréstimos 1.087 1.368
 Juros sobre arrendamento mercantil 340 362
 Variação cambial sobre empréstimos 2.598 6.405
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Contas a receber de clientes (15.239) (30.965)
 Estoques 4.013 (4.022)
 Impostos a recuperar (11.666) (2.360)
 Partes relacionadas (9.640) (11.420)
 Outros créditos 604 (334)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 4.642 20.498
 Obrigações tributárias (1.516) 5.609
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias (2.133) 718
 Partes relacionadas – 171
 Outras obrigações (3.094) 2.700

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2021 31/03/2020
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades 
 operacionais 43.206 (4.097)
 Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos (1.519) (1.059)
 Imposto de renda e contribuição social (23.227) (1.182)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais 18.460 (6.338)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado (2.028) (2.243)
Dividendos distribuídos (401) (368)
Mútuo partes relacionadas – –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (2.429) (2.611)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de mútuos - partes relacionadas – –
Captação de empréstimos e financiamentos 50.000 12.384
Pagamento de arrendamento mercantil (2.052) (1.703)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (7.274) –
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
 financiamento 40.674 10.681
Redução de caixa e equivalentes de caixa 56.705 1.732
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 8.736 7.004
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 65.441 8.736
Redução de caixa e equivalentes de caixa 56.705 1.732

de 2020 a 31 de março de 2021. 2.2. Declaração de conformidade: As 
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em con-
formidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações 
contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a moeda funcional 
da Companhia. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os sal-
dos de caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de 
curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação e com risco insignificante 
de mudança de valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estimativa de 
provisão para créditos de liquidação duvidosa: Registradas e mantidas 
pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A avalia-
ção do risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da necessidade 
de constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa é feita com 
base em análise individual dos valores a receber. 2.5. Estoques: Avaliados 

pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor de mercado e das eventu-
ais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de 
aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumula-
das calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos 
bens. 2.7. Passivos circulantes e não circulantes: Demonstrados por  
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos  
correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais  
incorridos até as datas de encerramento das demonstrações financeiras, 
sendo essas variações registradas na demonstração do resultado.  
2.8. Capital social: Em 31 de março de 2021, o capital social subscrito e 
integralizado está representado por 10.000.000 ações ordinárias sem valor 
nominal, pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A..

A Diretoria
Contador 

Marcos Palladino - CRC 1SP-253492/O-5

A Diretoria

Companhia Nacional de Álcool
CNPJ: 60.881.299/0001-62

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Março de 2021 e de 2020 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)

Balanços Patrimoniais 31/03/2021 31/03/2020
Ativo/Circulante 61.298 100.726
Caixa e equivalentes de caixa 3.281 14.483
Contas a receber de clientes 16.751 52.029
Estoques 16.369 10.897
Impostos a recuperar 21.607 12.603
Partes relacionadas 856 –
Dividendos a receber – 5.309
Adiantamentos a fornecedores 1.595 1.903
Outros créditos 839 3.502
Não Circulante 168.961 138.954
Outros créditos 709 962
Impostos a recuperar 25.754 484
Imposto de renda e contribuição social diferido 2.960 –
Investimento em controlada 31.694 34.366
Imobilizado 53.442 43.884
Intangível 54.402 59.258
Total do Ativo 230.259 239.680

31/03/2021 31/03/2020
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 71.842 73.092
Fornecedores 46.576 39.491
Empréstimos e financiamentos 16.324 16.539
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 2.628 1.000
Obrigações tributárias 1.368 1.932
Dividendos a pagar 535 1.108
Provisão de imposto de renda e contribuição social – 2.025
Partes relacionadas – 334
Outras obrigações 3.019 8.582
Arrendamento mercantil 1.392 2.081
Não Circulante 70.920 81.743
Empréstimos e financiamentos 40.000 56.000
Obrigações tributárias 84 203
Imposto de renda e contribuição social diferidos – 74
Partes relacionadas 23.888 14.400
Outras obrigações 1.128 2.199
Provisão para riscos 681 199
Arrendamento mercantil 5.139 8.668
Patrimônio Líquido 87.497 84.845
Capital social 15.000 15.000
Reserva de capital 53.091 53.091
Reserva de reavaliação 63 141
Reserva de lucros 19.343 16.613
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 230.259 239.680

Demonstrações do Resultado 31/03/2021 31/03/2020
Receita Líquida de Vendas 304.713 177.095
Custo das Vendas (227.212) (118.285)
Lucro Bruto 77.501 58.810
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas (39.491) (25.848)
Gerais e administrativas (27.622) (16.969)
Outras receitas operacionais líquidas 569 1.670
Resultado da equivalência patrimonial 307 (3.171)
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 11.264 14.492
Resultado Financeiro Líquido (4.506) (6.266)
Lucro (Prejuízo) antes do IR e da CS 6.758 8.226
Imposto de Renda e Contribuição Social (3.906) (2.507)
Lucro Líquido (Prejuízo) Do Exercício 2.852 5.719
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,14 0,29

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital social Reserva de capital Reserva de reavaliação Reservas de lucros Lucros acumulados Total

Saldos em 31/03/2019 13.672 – 219 11.589 – 25.480
Aumento capital 1.328 – – – – 1.328
Constituição de reserva de capital – 53.091 – – – 53.091
Realização de reserva de reavaliação – – (78) – 118 40
Lucro líquido do exercício – – – – 5.719 5.719
Destinações: Reserva legal – – 408 (408) –
Reserva de lucros – – – 7.030 (7.030) –
Dividendos a distribuir – – – – (813) (813)
Saldos em 31/03/2020 15.000 53.091 141 19.027 (2.414) 84.845
Realização de reserva de reavaliação – – (78) – 118 40
Lucro líquido do exercício – – – – 2.852 2.852
Destinações: Reserva legal – – – 143 (143) –
Reserva de lucros – – – 173 (173) –
Dividendos a distribuir – – – – (240) (240)
Saldos em 31/12/2021 15.000 53.091 63 19.343 – 87.497

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2021 31/03/2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes dos impostos 6.758 8.226
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o
 caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
 Depreciação e amortização 11.919 7.175
 Provisão para riscos 482 116
 Provisão para crédito de liquidação duvidosa 1.418 –
 Resultado de equivalência patrimonial (307) 3.171
 Juros sobre empréstimos e financiamentos 3.007 5.653
 Juros sobre arrendamento mercantil 575 900
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Estoques (5.375) (4.201)
 Contas a receber de clientes 33.860 (23.591)
 Impostos a recuperar (34.553) (6.097)
 Partes relacionadas (856) 3.226

Notas Explicativas
1.         Contexto operacional: A Companhia Nacional de Álcool (“Companhia”) 
é uma empresa constituída na forma de sociedade anônima de capital fe-
chado, com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. A Companhia 
está envolvida primariamente na industrialização, comercialização e distri-
buição para o varejo de produtos de higiene, limpeza e cosméticos. 2. Resu-
mo das principais práticas contábeis: 2.1. Base de elaboração: De 
acordo com o estatuto social da Companhia, o exercício fiscal compreende 
o período de 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021. 2.2. Declaração de 
conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de 
caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto 
prazo, com até 90 dias da data da aplicação, e com risco insignificante de 
mudança de valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estimativa de pro-
visão para créditos de liquidação duvidosa: Registradas e mantidas pelo 
valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A avaliação 
do risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da necessidade de 
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa é feita com 
base em análise individual dos valores a receber. 2.5. Estoques: Avaliados 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2021 31/03/2020
 Outros créditos 3.238 2.880
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Obrigações tributárias (2.708) 98
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 1.628 (80)
 Fornecedores 1.522 18.964
 Partes relacionadas – (344)
 Outras obrigações (1.255) 3.634
Caixa gerado pelas atividades operacionais 19.353 19.730
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos (3.606) (6.083)
Imposto de renda e contribuição social pagos (6.898) (2.205)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 8.849 11.442
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado (13.642) (14.626)
Dividendos recebidos 5.309 –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (8.333) (14.626)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Captação de mútuos partes relacionadas 9.264 11.600
Pagamento de empréstimos partes relacionadas – (1.000)
Captação de empréstimos e financiamentos 20.730 78.150
Pagamento de arrendamento mercantil (4.793) (5.689)
Amortização de empréstimos e financiamentos (36.346) (69.037)
Dividendos pago (573) (123)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento (11.718) 13.901
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
 e Equivalentes de Caixa (11.202) 10.717
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 14.483 3.766
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3.281 14.483
Aumento (Redução) Líquido em Caixa
 e Equivalentes de Caixa (11.202) 10.717

pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor de mercado e das eventu-
ais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de aqui-
sição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas 
calculadas pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas dos bens. 
Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do ativo 
são reconhecidos como despesa, quando incorridos. 2.7. Intangível: Repre-
sentado por marcas e patentes sem vida útil definida adquiridas em combi-
nações de negócios. 2.8. Investimentos: Os investimentos em controladas 
são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. Em 31 de março de 

2021, a Companhia detém 99,99% do capital social da empresa Da Ilha - 
Comércio de Álcool Ltda.. 2.9. Passivos circulantes e não circulantes: 
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cam-
biais incorridos até as datas de encerramento das demonstrações financei-
ras, sendo essas variações registradas na demonstração do resultado. 
2.10. Patrimônio Líquido: Em 31 de março de 2021, o capital social subs-
crito e integralizado está representado por 20.832.371 ações ordinárias sem 
valor nominal, pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A..

Contador
Marcos Palladino - CRC 1SP-253492/O-5

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2021, compostas pelo 
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas.  Barueri, 04 de agosto de 2021  A Diretoria

Grupo MPR Participações S.A.
CNPJ 13.974.755/0001-39

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Março de 2021 e 2020 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação)

A Diretoria

Contador 
Marcos Palladino - CRC 1SP-253492/O-5

Notas Explicativas - 1. Contexto Operacional: Grupo MPR Participações 
S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede 
na cidade de Barueri - SP, que tem por objeto social a administração de bens 
próprios e a participação em outras sociedades. 2. Resumo das Principais 
Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração: De acordo com o estatuto 
social da Companhia, o exercício fiscal compreende o período de 1º de abril 
de 2020 a 31 de março de 2021. 2.2. Declaração de conformidade:  
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresenta-
das em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  
2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa e 
depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto prazo, com 
até 90 dias da data da aplicação, e com risco insignificante de mudança de 
valor. 2.4. Investimentos: Os investimentos em controladas são avaliados 
pelo método da equivalência patrimonial. Em 31 de março de 2021,  

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de março de 2021, compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das 
Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. Barueri, 04 de agosto de 2021 A Diretoria

Balanços Patrimoniais 31/03/2021 31/03/2020
Ativo/Circulante 5.968 1.684
Caixa e equivalentes de caixa 122 19
Partes relacionadas 519 527
Dividendos a receber 4.534 1.124
Outros créditos 793 14
Não Circulante 162.159 117.546
Investimentos 161.519 117.470
Imobilizado 118 24
Intangível 522 52
Total do Ativo 168.127 119.230
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 6.706 1.776
Fornecedores 109 –
Obrigações tributárias 8 5
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 915 573
Dividendos a pagar 5.674 1.089
Partes relacionadas – 57
Outras obrigações – 52
Patrimônio Líquido 161.421 117.454
Capital social 60.000 60.000
Reserva de capital 32.401 32.401
Reserva de reavaliação 63 141
Reservas de lucros 3.960 1.531
Dividendo adicional proposto 64.997 23.381
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 168.127 119.230

Demonstrações do Resultado 31/03/2021 31/03/2020
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com vendas (1.185) (597)
Despesas administrativas (18.157) (4.514)
Outras receitas e despesas, líquidas 19.342 5.111
Resultado de equivalência patrimonial 48.582 11.447
Lucro (Prejuízo) Operacional 48.582 11.447
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 48.582 11.447
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício por Ação - R$ 0,49 0,15

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 31/03/2021 31/03/2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes dos impostos 48.582 11.447
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o
 Depreciação e amortizações 9 –
 Resultado de equivalência patrimonial (48.582) (11.447)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Partes relacionadas 4 (164)
 Outros créditos 345 8
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Obrigações tributárias 3 –
 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 342 118
 Fornecedores 109 –
 Partes relacionadas (57) 50
 Outras obrigações (50) (4)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 705 8
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 705 8
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Caixa proveniente de alienação de imobilizado – 2
Aquisição de imobilizado (573) (5)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (573) (3)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamento de dividendos (29) –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de financiamento (29) –
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e
 Equivalentes de Caixa 103 5
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 19 14
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 122 19
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e
 Equivalentes de Caixa 103 5

Demonstrações  
das Mutações do 

Patrimônio Líquido
Capital 
social

Reser- 
va de 

capital

Reserva 
de rea- 

valiação

Reser- 
vas de 
lucros

Lucros 
acumu- 

lados Total
Saldos em 31/03/2019 30.100 – 219 17.723 (3.248) 44.794
Aumento capital 29.900 – – – – 29.900
Constituição de 
 reserva de capital – 32.401 – – – 32.401
Realização de reserva
 de reavaliação – – (78) – 78 –
Lucro líquido do exercício – – – – 11.447 11.447
Destinações:
 Reserva legal – – – 572 (572) –
 Dividendos adicionais
  propostos – – – 6.617 (6.617) –
 Dividendos a distribuir – – – – (1.088) (1.088)
Saldos em 31/03/2020 60.000 32.401 141 24.912 – 117.454
Realização de reserva
 de reavaliação – – (78) – 78 –
Lucro líquido do exercício – – – – 48.582 48.582
Destinações:
 Reserva legal – – – 2.429 (2.429) –
 Dividendos adicionais
  propostos – – – 41.616 (41.616) –
 Dividendos a distribuir – – – – (4.615) (4.615)
Saldos em 31/03/2021 60.000 32.401 63 68.957 – 161.421

a Companhia detém 100% do capital social da empresa Álcool Ferreira S.A., 
100% do capital social da Companhia Nacional de Álcool e 0,01% do  
capital social da Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda. 2.5. Patrimônio Líquido: 

Em 31 de março de 2021, o capital social subscrito e integralizado está re-
presentado por 99.210.206 ações ordinárias sem valor nominal, pertencente 
55% ao Fundo de Investimento em Participações Vocatus Multiestratégia e 
45% ao Zulu Corp Fundo de Investimento e Participações Multiestratégia.

O hábito de consumir 
produtos em lojas on-
line ou em grandes 

marketplaces tem se tornado 
mais comum para os brasilei-
ros, que até então demons-
travam relutância e hoje têm 
se rendido às facilidades nas 
plataformas. Mas o consumi-
dor precisa ficar atento ao 
comprar em sites, incluindo 
os que têm credibilidade para 
evitar fraudes. 

Mesmo em grandes institui-
ções que possuem diversas 
camadas de segurança, estão 
ocorrendo vazamentos de 
informações confidenciais 
dos usuários. Para inibir que 
vazamentos ocorram, já está 
em vigor a nova Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD)  que dá ao consumi-
dor o direito legal sobre as 
informações captadas, pois 
muitas empresas guardam 
dados que dificilmente são 
relevantes para o tipo de ne-
gócio em que atuam. 

É inspirada na lei europeia 
GDPR, que garante a seguran-
ça de dados de pessoas físicas 
e entrou em vigor no ano 
passado. A partir de agosto, as 
empresas que não estiverem 
adequadas às normas podem 
sofrer multas e sanções. 
Agora, por lei, as empresas 
físicas e digitais são obrigadas 
a informar o que fazem com 
essas informações e como 
serão usadas previamente. 

Isso evita, por exemplo, a 
prática comum de venda de 
dados sensíveis para outras 
empresas ou compartilha-
mento com seus parceiros de 
negócio. “O e-commerce não 
é apenas a sua loja virtual, é o 
canal digital da sua empresa. 
O empresário brasileiro deve 
se preocupar em garantir a 
segurança dos dados porque é 
uma referência de qualidade e 
preocupação com o seu clien-
te” alerta Fellipe Guimarães, 
CEO da Codeby, empresa 
de tecnologia que atua de-
senvolvendo plataformas de 
e-commerce. 

Apesar de faltarem aproxi-
madamente dois meses para 
as empresas estarem passí-
veis de multas, mais de 84% 
dos negócios em território 
nacional ainda não se ade-
quaram. As empresas físicas 
ou online, de acordo com a 
Lei 13.709.2018, precisam 
prestar contas de como os 
dados de seus clientes devem 
ser coletados, armazenados, 
processados e destruídos. 
 • O que são dados? - São 

informações geradas por 
pessoas, seja online ou em 
lojas físicas. São os rastros 
deixados ao se cadastrar 
em uma loja, universida-
de, cursos, com orienta-
ção política ou de gênero 
e até condições de saúde, 
em caso de convênios 
médicos. Em cadastros, 
envolvem dados pessoais 
sensíveis e que podem 
identificar alguém.

 • O que muda para o 
consumidor? - Para 
Bárbara Simão, advogada 
e especialista em direitos 
digitais do Idec (Instituto 
Brasileiro de Defesa do 
Consumidor), “Muda o 
fato de as pessoas terem 
controle sobre as informa-

LGPD dá ao consumidor 
direito total sobre seus dados
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Já está em vigor a nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)  que 
dá ao consumidor o direito legal sobre as informações captadas

ções que circulam sobre 
elas, para o consumidor 
e cidadão a lei é uma se-
gurança jurídica”.

 • O que acontece se al-
gum dado meu vazar? 
- O órgão responsável 
é a ANPD (Autoridade 
Nacional de Proteção de 
Dados), que irá avaliar 
se houve falha na segu-
rança da empresa, com 
possibilidade de multa de 
até R$50 milhões. Caso 
o cidadão se sinta preju-
dicado, poderá procurar 
os órgãos de defesa do 
consumidor ou a justiça 
para a reparação de danos. 
Sendo comprovada a liga-
ção entre o vazamento e o 
prejuízo sofrido, é passível 
de indenização. Entre 
outras medidas, estão 
advertência, bloqueio dos 
dados ou eliminação das 
informações.

No primeiro trimestre, a 
Codeby realizou uma pesquisa 
com cerca de 130 profissionais, 
que se inscreveram no curso da 
empresa sobre LGPD e respon-
deram questões relacionadas 
à preocupação em implantar 
as novas regras de segurança 
de dados  na empresa em que 
trabalham. Os profissionais 
que mais demonstraram inte-
resse em entender e colocar 
em prática a LGPD foram os 
residentes da região sudeste, 
com 47%, seguidos da região 
sul, com 22,5%, e 14,7% na 
região nordeste.  

Entre os ramos de atividade, 
o grupo que demonstrou mais 
interesse pelo tema foram 
os profissionais das áreas de 
desenvolvimento, marketing, 
e-commerce e software, com 
65,2%, seguidos pelos que 
atuam em serviços corpora-
tivos, jurídicos, financeiros 
e recrutamento com 29,6%, 
serviço ao consumidor, edu-
cação e saúde com 14% e 
indústrias e manufaturas com 
6,2%.  Entre as principais 
dificuldades encontradas por 
esses profissionais, estão:
 • Falta de informação sobre 

o assunto (42,6%);
 • Encontrar pessoas especia-

listas no assunto (29,5%);

 • Prazo de implantação 
(18,6%);

 • Contar com empresas ca-
pacitadas para conceder 
suporte na implantação 
(9,3%).

Entre os entrevistados que 
fizeram o curso da Codeby, 
cerca de 93% dos que respon-
deram a pesquisa sinalizaram 
que ainda não implantaram a 
LGPD no site da empresa na 
qual trabalham. No entanto, 
na base de clientes diretos 
da empresa mais de 95% já se 
adequaram à nova lei.

“É importante falar que a 
LGPD afeta o negócio como 
um todo, isso por que você 
vai de estruturas de capta-
ção e segurança de dados, 
treinamento de colaborado-
res e aplicação de modelos 
de governança no negócio, 
então sim, tem um grande 
e complicado processo de 
implementação” ressaltou 
o cientista de computação, 
Fellipe Guimarães.

A implantação da lei de 
segurança de dados  é de-
licada e precisa de atenção 
em todas as áreas nas quais 
os funcionários têm acesso 
a esses dados. O uso de in-
formações alheias passou a 
ter regras, dando ao cidadão 
autonomia sobre o que eles 
permitem ser analisado ou 
descartado. Qualquer irres-
ponsabilidade da empresa, 
seja física ou digital, que 
exponha dados sensíveis, 
está passível de multas e 
sanções a partir de agosto, 
além de existir o risco de ser 
processada judicialmente 
pelos danos causados aos 
consumidores. 

Diante tantos dados vazados 
devido ao ataque de hackers, 
falhas no sistema e, em alguns 
casos, na venda ou compar-
tilhamento de informações 
dos clientes com empresas 
parceiras. A iniciativa do 
governo cria uma regra clara 
e evidente de que todos (em-
presas públicas e privadas) 
devem seguir as normas, e 
qualquer infração será inves-
tigada pela ANPD. - Fonte e 
outras informações: (https://
codeby.com.br/).
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 17 de agosto de 20216

shironosov_CANVA

desafios consistiam em descentralizar a comunicação, cumprir prazos 
e, de fato, fazer a gestão dos projetos. Decidi mapear as deficiências, 
estruturar um programa de estudo colaborativo e estimular cada pessoa 
a desenvolver suas habilidades, dar aula aos demais colegas sobre os 
temas previamente planejados. 

Foram três meses intensos de aprendizagem, talentos revelados e 
boas surpresas. Reforçamos a importância de ser produto do produto, 
geramos conteúdo, melhoramos muito a comunicação, revisamos os 
projetos… todos entendiam o que era um workflow de CRM (processo) 
e os motivos pelos quais tínhamos que nos conectar com os valores de 
cada cliente. Passamos a entregar valor no lugar de bits.

6. - Vender ou Fazer? - Definitivamente, quem faz tudo não faz 
nada. Com um lado da moeda descoberto, passei a alternar as atividades 
(comercial, atendimento, produção) até o ponto em que me vi desfocado 
e ao mesmo tempo imerso nos projetos. Cheguei à conclusão de que o 
vendedor deve evitar contato com o operacional para manter-se imune 
à insegurança e pensamentos do tipo "vou vender, mas será que os caras 
vão conseguir entregar?". 

De outro lado, é natural para os responsáveis pela entrega pensarem 
que "o pessoal do comercial só perde tempo com reunião, networking, 
etc.". Penso que o ideal é que cada profissional se dedique àquilo que 
se propõe a fazer com maestria. Gosto de fazer, mas as consequências 
neste caso acenderam a luz vermelha e comprometeram complemente 
minhas ações comerciais. 

Somente depois da equipe visitar cada cliente, equilibrar as entregas, 
reduzir os conflitos e eliminar jobs "ladrões de tempo/dinheiro" é que 
voltamos a dar atenção para as oportunidades e propostas paradas no 
pipeline de venda. Ter pessoas chave para atividades vitais da empresa 
é essencial para garantir proposta de valor ao cliente e atingir objetivos 
e metas. Também é importante expressar confiança na sua própria ca-
pacidade de realizar uma tarefa difícil ou enfrentar um desafio.

7. - Olhar para crise econômica e política - É preciso dizer que 
os recursos financeiros se esgotaram depois de todos esses erros? A 
sequência de erros me fez desalinhar o foco e, para completar, me deixei 
contaminar pelo pessimismo brasileiro alimentado pela crise política e 
questões sociais que destroem a economia e nos levam para a recessão.

Noticiário, besteirol de redes sociais, mensageiros como WhatsApp, 
excesso de informação, estafa... Tudo isso contribui para a perda de 
foco e tempo do empresário, que por sua vez, baixa a guarda para per-
sistência, se distrai a cada minuto e “esquece” de fazer as coisas antes 
de ser solicitado ou é forçado pelas circunstâncias.

Enfim! Olhar para fontes de informações que o mantenham no trilho 
e deslizar rumo aos objetivos do plano estratégico é o mais adequado. 
Ao invés de timelines como Facebook, faça ligações telefônicas para 
os clientes a fim de ajudá-los a mapear novas oportunidades, entender 
as dificuldades, buscar novos negócios. Faça como sugere o psicólogo 
Daniel Goleman e reserve tempo para refletir, manter foco no foco.

Para finalizar, fontes como IBGE e Sebrae apontam que cerca de 53% 
das empresas brasileiras fecham após quatro anos de atuação (dados 
de 2013). Para o empresário, um oceano de variáveis a serem admi-
nistradas diariamente e sem descanso. Para os americanos, fracasso 
significa crescimento, maturidade. Os brasileiros tendem a desqualificar 
o empreendedor.

Não vejo problema algum em compartilhar estas experiências 
aprendidas a preço de ouro. Tomar consciência e usar os erros para 
potencializar as forças me faz acreditar ainda mais que iniciativa 
somada a conhecimento, dinheiro e atitudes positivas (sim, com-
portamento) são fundamentais para materialização de um projeto. 
Gosto de ver o copo cheio e avalio estes erros como experiência 
prática, como impulso produtivo que me possibilita transformar um 
sonho em algo concreto e de valor para sociedade, tanto em termos 
econômicos como sociais.

É necessário dizer 'Não' e enfrentar o caos com valentia. Você precisa 
concentrar pessoas, energia, fazer com que o ambiente ao seu redor 
apoie suas ideias e queira realizar os projetos com ambição. Cuidar da 
saúde, alimentar-se bem, tirar folgas também é necessário para manter 
o foco no foco e lidar melhor com os desafios do dia a dia. Lembre-se: 
o empresário nunca faz o que faz somente pelo dinheiro.

Nem tudo são flores. Decisões dolorosas foram tomadas para poder-
mos ajustar a empresa e garantir que o plano fosse executado de forma 
propositada. Afinal, resultado positivo é relevante para a continuidade 
do negócio. Estamos fora da estatística fúnebre do IBGE. Sim, boiando e 
finalizando a limpeza de um “vírus” no sistema para acelerar os motores 
e buscar ouro em terra firme.

(*) - É arquiteto de negócios e publicitário especializado em gestão. Atua também 
como professor universitário e palestrante nas áreas de Vendas, Comunicação, 

Marketing e Transformação Digital.

vação e raramente se encontra alguém completo. Quando o assunto é 
dominância cerebral, por exemplo, me destaco nas esferas experimental 
e relacional - pontos que endossam visão mercadológica, encontrar 
alternativas, fazer correlações, transformar problemas em projetos, 
negociação e valorização do cliente.

Mas nem só de liderança, estratégia e propósito vive o homem. A moeda 
tem dois lados e é necessário o equilíbrio tático em torno de análises 
e controles efetivos. Ou seja, administrar, implementar, acompanhar, 
garantir entregas são responsabilidades vitais na empresa.

Sempre fui resistente à ideia de sociedade e optei por atuar como 
empresário individual. Hoje entendo que um sócio, um colaborador de 
alta confiança, além de excelentes parceiros alinhados ao ganha-ganha 
também é vital para o negócio. Um empreendedor como eu precisa ser 
apoiado por pessoas com perfil tático/útil e que divida uma meta em 
pequenas partes, que administre e implemente o plano.

Refutei em fechar parcerias altamente estratégicas que trariam receita 
para a agência porque achava que o mundo girava em torno do meu 
umbigo e discordava em passar por treinamentos específicos. Lembro de 
argumentos como "especializei-me em SEO há mais de seis anos e vou ter 
que passar pelo programa 'engage' para poder firmar um compromisso?" 

Por sorte, esses parceiros persistiram e seis ou sete meses depois 
assinamos contrato por conta do principal ingrediente: relacionamento. 
Ter maturidade para compreender que um sócio ou um time de pessoas 
pode acelerar a realização proposital de uma visão de negócio e con-
quistar resultados sustentáveis dá segurança ao empresário e dispara 
a produtividade. Como diz o provérbio africano: "Se queres ir rápido, 
vá sozinho. Se queres ir longe, vá em grupo."

4. - Não ser produto do produto - Lembra da Curva-S? Ela cabe 
aqui também. Se você ainda não tem um caso de sucesso, não é produto 
do seu produto, como pode ousar uma mudança brusca de atividade 
empresarial? Não considerei sequer o básico de campanha publicitária. 
Sim, dei um tiro no pé. A velha crença de que na casa de ferreiro o 
espeto é de pau já venceu. 

O grande psicólogo Robert Cialdini recomenda que você deve ser exem-
plo para potencializar o poder de persuasão e consequentemente obter 
sucesso em negociações, por exemplo. A estratégia de comunicação, a 
abordagem de venda, a forma de atendimento de uma produtora de sites 
não combina com uma consultoria de Content/Inbound marketing. Além 
da demora em promover o próprio negócio, perdemos oportunidades 
durante o período em que relutava a aceitar as propostas de parceiros.

Focamos então na solução e cada pessoa da equipe trabalhou na 
construção de um "case" de Inbound Marketing, inclusive em projetos 
pessoais. A ideia de ser produto do produto passou a fazer parte do dia 
a dia e transformou-se em um enorme brainstorming. O time ganhou 
confiança e alinhou as entregas com o discurso do comercial, resultando 
em entregas com melhor qualidade para os clientes. Use seus próprios 
produtos, abuse dos seus próprios serviços.

5. - Qualificação da Equipe X Entrega - Entre no jogo para 
ganhar. Tenha certeza de que seus jogadores estão preparados para 
correr, criar soluções em campo e fazer o gol. E mais do que isso, que 
estão preparados para fazer o que deve ser feito propositadamente. É 
comum que o empresário esteja enlouquecido com as rotinas do dia a dia 
da empresa e deixe passar detalhes que certamente irão comprometer 
a eficiência e os resultados. 

É compromisso do líder assumir que o desempenho necessário para 
equipe atingir metas e objetivos depende pessoalmente dele e não adianta 
investir somente em ferramentas esperando que os liderados resolvam 
processos e caminhem sozinhos. Delegar com excelência significa di-
recionar, orientar e acompanhar as entregas da equipe.

Bem, estamos falando de erros que valem ouro. Quando decidi reposi-
cionar o negócio, compartilhei a estratégia com a equipe e eles disseram 
estar preparados para atuar nas novidades e, acredite, fui convidado a 
"vai pra rua vender que nós tocamos os projetos" e fiquei anestesiado 
com aquela atitude. No entanto, não verifiquei em termos práticos se, 
de fato, aqueles profissionais estavam capacitados o suficiente para 
entregar um novo tipo e formato de projeto.

Pessoas. Taí o maior desafio de qualquer empresário… Outra lição!

Mudou o modelo, as pessoas, os processos, o perfil de cliente, a tec-
nologia e tudo estava bem aqui na minha cabeça. A equipe não tinha 
clareza de processos, não dominava as ferramentas, tinha dificuldade 
em interpretar uma estratégia e desenvolver as ações necessárias. Só 
validei essas deficiências quando os clientes começaram a manifestar 
insatisfação com as entregas.

Fizemos esforços para melhorar o atendimento e CRM (gestão de 
clientes) da agência, mas nossa atuação ainda era fraca. Os maiores 

Antes de seguir a leitura, enfatizo que são experiências reais de um sonhador que visualiza uma empresa estruturada e que não dependa 
de seu fundador para seguir atuante no mercado. São erros. Erros de quem conseguiu perceber exatamente em quais pontos agir para 

recuperar o campo cultivado que foi temporariamente invadido por um "vírus" - cujos tentáculos foram neutralizados  
até que a atualização de sistema seja concluída e o vírus eliminado.

Rogério Matofino (*)

Quatro anos de imersão prática entre dezenas de projetos entre-
gues para clientes, construção de rede de contatos profissionais, 
muita persistência, busca por informações a todo instante a 

fim de defender um propósito validado pelo mercado. Desde menino 
eu sonhava ser empresário e às vezes questionava meu pai, depois de 
ouvir notícias no rádio, sobre "por que eles [governo] não conseguiam 
melhorar o Brasil?", "os donos de empresas não podem ajudar?".

Saí para rua e troquei picolés por dinheiro antes mesmo de frequentar 
as aulas na pré-escola. Segui carreira no varejo e, hoje tenho uma agência 
especializada em Internet Marketing. Em 2011 surgiu A Oportunidade 
e então nasceu minha empresa. Era uma produtora de sites (desenvol-
vimento web) que também oferecia serviços de marketing no mundo 
digital. Muitas “coisas” aconteceram, pessoas entraram e outras saíram, 
clientes, tecnologia. A verdade é que eu não me sentia realizado com 
aquela entrega. Um dos meus mentores perguntou durante um café: 
"qual o seu propósito, por qual razão você faz o que faz?". 

Foram oito meses incansáveis de busca por resposta até que um dia 
“a ficha caiu". Decidi então mudar o modelo de negócio da agência, 
a estratégia, procedimentos, ferramentas, portfólio de entregáveis… 
A equipe também sofreu alterações [de forma orgânica, inclusive]. 
Passamos a fazer algo que está no nosso DNA e vai além do resultado 
financeiro. Vendas por atração, estratégia de comunicação digital (e 
performance) para fortalecer relacionamentos antes e depois da venda 
é o que entregamos para nossos clientes.

1. - Virada radical vs. Reposicionamento - Inovação, reposicio-
namento e mudanças no modelo de negócio são, em geral, paradigmas 
que assumem que as empresas podem e devem utilizar ideias e caminhos 
tantos internos quanto externos para ofertar novidades ao mercado em 
seu caminho de crescimento.

Quando se fala de governança corporativa, sustentabilidade de negó-
cios, gestão de projetos, etc., os gestores levam a sério a famosa “Curva-S”. 

Posso garantir que este conceito faz uma baita diferença na tomada 
de decisão.

Minha escolha foi radical ao ponto de que, numa sexta-feira vendí-
amos sites; na segunda-feira seguinte, não mais. Focamos 100% em 
Content/Inbound Marketing. Reposicionamento até permite uma virada 
de curto/médio prazo por entrar no contexto de campanha. Estratégia 
sustentável deve assumir o lugar da "virada radical disruptiva" quando 
se pretende adotar um novo modelo de negócio, um novo produto/
serviço, uma tecnologia.

Olhando agora, teria sido inteligente deixar de fazer sites somente 
quando o número de clientes de Content/Inbound garantissem fatu-
ramento superior aos projetos de desenvolvimento web. Ao invés de 
entrar no vermelho, manteria a saúde financeira da empresa estável e 
crescente. Primeira grande lição.

2. - Ciclo de venda - Imagine o estoque de um supermercado. 
Considere que o giro de “produto xpto” na prateleira aconteça três vezes 
ao mês. Ou seja, a mercadoria fica no máximo dez dias em exposição 
até que alguém compre o item. Significa que o estoque destes produtos 
sofre exatas 36 reposições ao ano para atender a demanda de compra. 
Ciclo de venda é exatamente a linha do tempo necessária para fechar 
um novo negócio. O restaurante tem ciclo diário, a escola particular é 
mensal, o IPTU anual. 

Para cada tipo de negócio um ciclo, fases, abordagens específicas. 
Identificar os passos e estágios chave para nova estratégia gera fortes 
impactos nas vendas. O empresário deve ter em mente que será neces-
sário rever os processos, talvez contratar novo time comercial, ajustar 
as previsões financeiras. Em minha experiência, estava absolutamente 
confiante e não fiz nenhuma verificação. Afinal, era comum vender um 
projeto de criação de site em duas semanas, além de colocar em pro-
dução (pagamento pontual). 

Quatro meses após a "virada radical", percebi que vender projetos 
de consultoria era algo desafiador e demorado porque o contrato era 
assinado depois de três ou quatro meses após a primeira abordagem 
de venda (pagamento recorrente). Qual é o ciclo de vida média de um 
site? Três anos? Vender, entregar, cobrar, finalizar em seis meses é um 
prazo razoável? Parece que sim. Já o modelo adotado para projetos de 
consultoria em Inbound é anual com pagamentos mensais.

Como otimizar tudo isso e manter a saúde financeira da empresa em 
modo estável crescente? O custo de aquisição de novos clientes é o 
mesmo para ambas as situações? Mudou o cenário, mudaram as esco-
lhas. Considerar esses conceitos e métricas torna-se imprescindível na 
tomada de melhores decisões. Segunda grande lição.

3. - Refutar parcerias estratégicas - Características comporta-
mentais do empreendedor fazem toda diferença no processo de ino-

ERROS QUE 
VALEM OURO 
NO MUNDO 
DOS NEGÓCIOS

    Leia na página 6

EXPERIÊNCIA E APRENDIZADO
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Denise 
Debiasi

Ética e Integridade

Ética, integridade 
e “escuta ativa” nas 
empresas

O fortalecimento de 
comportamentos e 
atitudes éticas nas 

organizações depende da 
ênfase atribuída pela lide-
rança aos seus valores mo-
rais, no dia a dia da gestão, 
e através de instrumentos 
formais, como políticas 
internas, códigos de ética 
e conduta. 

Por meio desses docu-
mentos, a ética contribui 
com a gestão de riscos 
deixando claras as normas 
a serem seguidas interna 
e externamente por seus 
colaboradores, estabe-
lecendo um padrão de 
comportamento desejado, 
gerando assim, um ambien-
te mais seguro, que zela 
pela reputação da empresa.

No entanto, implementar 
códigos e políticas de inte-
gridade não garante, por si 
só, o comprometimento da 
equipe e a conformidade 
com as normas estabeleci-
das. É essencial, sobretudo, 
implementar práticas e 
processos para o moni-
toramento contínuo de 
riscos a fim de prevení-los, 
detectá-los e mitigá-los, 
diminuindo assim, custos 
com reparações, litígios, 
indenizações, desgaste de 
imagem e perda de valor 
para a marca.

E além disso, é preciso 
ainda contar com o imprevi-
sível, elaborando e testan-
do um plano de contenção 
e minimização de danos, 
especialmente em decor-
rência de desvios de con-
duta e crises com impacto 
reputacional, mapeando 
quais departamentos e ges-
tores devem ser acionados, 
que comunicação precisa 
ser disparada, e para quem, 
no menor prazo de tempo 
possível.

Diante de um cenário 
como esse, fica ainda mais 
evidente o benefício da pre-
venção de riscos e, alinhado 
a isso, as ferramentas de 
escuta ativa vem se de-
senvolvendo e tornando-se 
mais tecnológicas, sigilosas 
e acessíveis, vide os canais 
de denúncias, relaciona-
mento com clientes e om-
budsman disponibilizados 
por empresas com uma 
governança mais estrutura-
da. Cada vez mais, a gestão 
de risco está ao alcance 
de empresas de todos os 
portes, possibilitando a 
detecção dos relatos mais 
frequentes, como os de 
fraude, corrupção, rela-
tivos à segurança no tra-
balho, sabotagem e espio-
nagem industrial, assédio 
moral e sexual, bem como 
os relacionados ao pós-ven-
da, como problemas com 
a qualidade de produtos, 
serviços, atendimento ou 
desrespeito ao código do 
consumidor.

Além disso, instrumentos 
facilitadores dessa escuta, 
tais como as soluções de 
denúncia e pesquisas ele-
trônicas anônimas, podem 
reduzir significativamente 
custos organizacionais 
com acidentes de tra-
balho, licenças médicas, 
disputas legais, de seguro, 
reembolsos, rotatividade, 
absenteísmo, perda de va-
lor da marca, entre tantos 
outros, tornando vantajoso 
o custo benefício da sua 
implantação.

Mais recentemente, as 
práticas de escuta ativa 
tem englobado, também, 
o monitoramento contínuo 
de indicadores psicológicos 
relacionados ao estresse no 
trabalho para uma avalia-
ção diligente e eficaz dos 
riscos decorrentes. Dessa 
forma, tais canais tendem a 
incorporar processos ativos 
de investigação, junto aos 
colaboradores, incluindo 
a detecção de condições 
que possam comprometer 
a segurança das pessoas e 
das operações.

A escuta ativa, quando 
implantada de forma abran-
gente através da disponibi-
lização destes canais e de 
treinamento para amadu-
recimento da cultura or-
ganizacional e estilo aberto 
de gestão, pode contribuir 
inclusive para a melhoria 
do clima na empresa, da 
saúde emocional de seus 
colaboradores e aperfei-
çoamento de processos, 
impactando positivamente 
desempenho, responsabi-
lidade social corporativa 
e transparência de gestão, 
refletindo para a reputação 
da marca.

Por fim, com a crescente 
atenção dada aos critérios 
ESG, sigla em inglês para 
ambiental, social e gover-
nança, pelo mercado finan-
ceiro, a escuta ativa vem 
sendo utilizada também 
para ouvir e captar de-
mandas da sociedade, até 
mesmo necessidades ainda 
não atendidas, com possi-
bilidades de transformar 
desafios comunitários em 
oportunidades de negócios. 
Nesses casos, os canais 
deixam de ser ferramentas 
ociosas e muitas vezes su-
butilizadas e se tornam uma 
importante conexão com 
todas as partes impactadas 
pelo negócio, o que por sua 
vez ajuda na prevenção de 
riscos externos.

Saiba quem é a nossa Colunista:

Denise Debiasi é Country Manager e Líder 
de Investigações Globais e Inteligência 

Estratégica da BRG Brasil, braço local da 
consultoria americana Berkeley Research 

Group (BRG), presente nos 6 continentes e 
mundialmente reconhecido pelo expertise e 
reputação de seus profissionais nas áreas 

de investigações globais e inteligência 
estratégica, governança e finanças 
corporativa, conformidade com leis 

nacionais e internacionais 
de combate à corrupção, antissuborno 
e antilavagem de dinheiro, arbitragem e 

suporte à litígios, entre outros serviços de 
importância primeira em 
mercados emergentes. 

Email: ddebiasi@thinkbrg.com 
Site Corporativo: www.thinkbrg.com.br

Siga: www.linkedin.com/company/brg-brasil/ 

Para quem possui fa-
miliares portugueses 
e italianos, é possível 

obter a cidadania a partir 
desse parentesco e usufruir 
de uma série de benefícios 
como transitar livremente 
em diversos países da União 
Europeia, morar em deter-
minadas localidades, entre 
outros. 

Para entender melhor 
como funcionam os proces-
sos para conquistar uma 
nova nacionalidade, Rafael 
Gianesini, um dos fun-
dadores da Cidadania4u 
- empresa brasileira criada 
para auxiliar na obtenção 
da cidadania europeia de 
forma transparente, prática 
e em um ambiente 100% 
online -, montou um guia 
com algumas informações 
importantes. Confira! 
 • Entenda se você tem 

direito - Para solicitar 
o documento, é preciso 
comprovar a transmis-
são da cidadania entre 
você e seu antepassado 
por meio de certidões 
de nascimento casa-
mento e óbito, podendo 
ser solicitados outros 
documentos como com-
plemento; 

 • Linhagem direta - 
Sendo o caso mais fácil 

É possível obter a cidadania a partir desse parentesco e poder 
transitar livremente em diversos países da União Europeia. 

Os chatbots fornecem opções de segurança e podem ser 
facilmente configurados para atender às suas prioridades.

Carla Benedetti (*)                      
 
A dona de casa pode se apo-

sentar, caso contribua com a 
Previdência Social na qualidade 
de segurado facultativo, ou seja, 
aqueles que não exercem atividade 
remunerada. O recolhimento das 
contribuições deve ser realizado 
por meio de Guia da Previdência 
Social, ou carnês, como segurada 
facultativa, com alíquota de 20% 

ou 11%. Se optar pela contribui-
ção de 11%, não haverá direito à 
aposentadoria por tempo de con-
tribuição, a menos que se realize 
complementações.

Faz-se possível também con-
tribuir sobre a alíquota de 5%, 
caso seja segurado facultativo de 
baixa renda, devendo o trabalho 
ser exclusivamente doméstico, 
no âmbito da residência, cujos 
requisitos obrigatoriamente 

cumulativos são: não possuir 
renda própria de nenhum tipo 
(incluindo aluguel ,  pensão 
alimentícia, pensão por mor-
te, entre outros valores); não 
exercer atividade remunerada 
e dedicar-se apenas ao trabalho 
doméstico, na própria residên-
cia; possuir renda familiar de 
até dois salários mínimos (bolsa 
família não entra para o cálculo); 
estar inscrito no CadÚnico, com 

situação atualizada nos últimos 
dois anos.

Frisa-se também que, para 
estes segurados, fica excluído o 
direito à percepção do benefício 
de aposentadoria por tempo de 
contribuição, conforme previsão 
legal. Porém, caso estas pessoas 
preencham os requisitos para a 
concessão da aposentadoria por 
tempo de contribuição e queiram 
incluir tais recolhimentos efetua-

dos sob 5%, deverão complementar 
a contribuição mensal mediante 
recolhimento, sobre o valor cor-
respondente ao salário mínimo 
em vigor na competência a ser 
complementada, da diferença en-
tre o percentual pago e o de 20%, 
acrescido dos juros moratórios.

 
(*) - É sócia da Benedetti Advocacia, mestre 

em Direito Previdenciário pela PUC-SP e 
coordenadora da pós-graduação em Direito 

Previdenciário do Estratégia Concursos.

Nacionalidade europeia: quem 
tem direito ao documento?

Que os brasileiros descendem de imigrantes de vários países da Europa, África, Ásia e outros 
continentes, não é novidade! Mas, você sabia que é possível tirar vantagem dessa condição?
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VA língua e um comprovante 
de escolaridade; 

 • Documentos neces-
sários - Entendendo se 
encaixa-se ou não em 
uma dessas prerroga-
tivas, é preciso levan-
tar a documentação de 
identificação do reque-
rente, sua certidão de 
nascimento, certidão 
de nascimento do as-
cendente português ou 
italiano e do progenitor, 
caso o processo seja 
para um neto ou bisneto 
(é necessário avaliar a 
linha ascendente; ante-
cedentes; certidões de 
casamento); certidões 
de nascimento; 

 • Cuidados necessários 
- Dada a complexidade 
e as várias etapas do 
processo, é comum que 
os brasileiros busquem 
ajuda por meio de em-
presas, assessorias ou 
profissionais. Por isso, 
assegure-se de que o 
prestador seja registrado 
devidamente no Brasil, 
tenha experiência in-
ternacional e tenha um 
histórico positivo de 
atendimentos. - Fonte e 
outras informações: (ht-
tps://www.cidadania4u.
com.br). 

de ser reconhecido, 
para cidadania de filhos 
diretos basta apresen-
tar os registros dos pais 
ou do progenitor que 
tem a cidadania e fazer 
o registro enquanto 
cidadão local (seja por-
tuguês ou italiano), sem 
grandes protocolos, 
neste caso; 

 • Para netos - Uma das 
mais comuns e mais 
procuradas pelos brasi-
leiros, ela é também uma 
das mais complicadas, 
pois envolve o ministé-
rio público português e 
comprovação de ligação 
com a comunidade por-
tuguesa, por outro lado, 

este processo foi facili-
tado em novembro de 
2020, pela Lei orgânica 
02/2020; 

 • Por casamento - Nesse 
caso, é necessário que 
seja provado o vínculo 
com o cidadão por pelo 
menos seis anos. Caso 
o relacionamento te-
nha resultado em filhos 
comuns reconhecidos 
como portugueses, o 
prazo cai pela metade 
(três anos) e o reconhe-
cimento pode ser feito 
assim que o primeiro(a) 
filho(a) do casal seja 
reconhecido português. 
Junto a isso, é necessário 
ter certa proficiência na 

Fernanda Murillo (*)     

Uma pesquisa recente da eMarketer/Insider Intelli-
gence com mais de 1,4 mil profissionais de marketing 
mostrou que os especialistas consideram a tecnologia 
implementada em robôs uma prioridade mais alta do 
que aquela dedicada a cuidar de pessoas. Especifica-
mente, a pergunta era: qual dessas 15 tecnologias você 
mais usará para alcançar o progresso? 

Em resposta, o gerenciamento de conteúdo liderou 
com 45%. Não é surpreendente que a espinha dorsal 
da experiência digital ocupasse o primeiro lugar, ou 
que o e-mail, CRM, DAM e automação de marketing 
viessem em seguida. O que surpreende no relatório é 
que os investimentos em chatbots vieram antes das 
aplicações financeiras em call centers. Ou seja, os pro-
fissionais preferem continuar desenvolvendo esse tipo 
de software em vez de implementar novas tecnologias 
em cuidados pessoais. 

Embora seja apenas uma pesquisa, ela mostra uma 
tendência para o autosserviço. O destaque é a adoção 
de propostas apoiadas em tecnologia que proporcionem 
o conhecimento necessário em tempo real. Algo mudou 
no que diz respeito às fontes de onde as informações 
são pesquisadas. Na verdade, teve início há algumas 
décadas, mas acelerou nos últimos anos. De alguma 
forma, tornou-se comum aceitar ajuda de conselheiros 
não humanos. 

As pessoas têm assinaturas online e fazem consul-
tas por elas, por exemplo. Esse é o caso de marcas 
de sucesso como Peloton ou Mirror: entusiastas do 
fitness pandemicamente pagos por uma experiência 
de treino oferecida sob demanda, 24 horas por dia, 
sete dias por semana. Em uma carta aos acionistas 
no segundo trimestre de 2021, a Peloton relatou uma 
incrível taxa de retenção de 92% dos assinantes nos 
últimos 12 meses. 

Apenas para comparar com outro serviço que cres-
ceu em 2020, Disney + relatou uma retenção de 74%. 
Com tudo isso, a aceitação de chatbots não deve ser 
uma surpresa. A introdução da inteligência artificial 
no processo melhorou - ou substituiu - a dinâmica an-
terior por soluções que eram textos respondidos por 
máquinas. Os sistemas modernos gerarão respostas de 
suporte de primeira linha com rapidez e precisão. As 

Os chatbots ganham vez e mostram 
habilidades para vendas

charles taylor_CANVA

perguntas também podem ser usadas para direcionar 
o usuário a entrar em contato com uma pessoa de 
suporte humano, se necessário.

A expectativa de privacidade parece mais realista 
quando você se sente no controle da conversa. E, de 
fato, os chatbots fornecem opções de segurança e 
podem ser facilmente configurados para atender às 
suas prioridades. Além da acessibilidade e rapidez, 
há outra vantagem que os chatbots proporcionam 
nesse primeiro contato de conversas: eles podem ser 
ótimos vendedores. Se forem bem projetados, você 
precisará fazer perguntas essenciais em aberto para 
se aprofundar nas necessidades do cliente. 

Com as respostas, você será direcionado para so-
luções que, até então, não havia considerado. Nesse 
sentido, os chatbots desempenham programaticamente 
uma função que os bons vendedores têm instintivamen-
te: eles descobrem o problema (ou ponto fraco) que 
o cliente deseja eliminar.Ainda há um longo caminho 
para substituir as habilidades de um profissional de 
vendas experiente por um algoritmo, mas, enquanto 
isso, a solução para uma consulta de baixa pressão 
fornecida por um chat pode ser um bom lugar para 
começar.

(*) - É líder regional de marketing da Progress na América Latina.

Quais as regras de aposentadoria para as donas de casa
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/07/2021 a 31/07/2021

Acesse:

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

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* Mais de 45 mil* 
oportunidades de oportunidades de 

fazer negócios. Esta é fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu a visibilidade que seu 

produto ou serviço produto ou serviço 
têm em nosso portal.têm em nosso portal.

PORTAL
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Perus 

Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDEN SABINO DE OLIVEIRA, profissão: monitor de eventos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/06/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dorvalino Sabino de Oliveira e de Terezinha de Jesus 
Oliveira. A pretendente: DIANA LEMES DA SILVA, profissão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 12/04/1982, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Albertino Lemes da Silva e de Fatima da Silva Lemes.

O pretendente: EDVALDO SOUZA DO AMOR DIVINO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 25/01/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Francisco do Amor Divino e de Margarida Souza. 
A pretendente: GILMÁRIA DA SILVA SANTOS, profissão: jovem aprendiz, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: em Monte Santo, BA, data-nascimento: 17/05/2001, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Otacilio de Oliveira Santos e de Josefa Barbosa da Silva.

O pretendente: EDUARDO CLEMENTE SILVA SOUZA, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/06/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Clemente Souza e de Dilma 
da Conceição Silva Souza. A pretendente: DANIELA PATRICIA SIMÕES DA COSTA, 
profissão: controladora de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 27/03/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Simões da Costa e de Laurete da Silva Morais.

O pretendente: EDMILSON MORAIS DA SILVA, profissão: funileiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Cansanção, BA, data-nascimento: 26/12/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Juviniano Pinheiro da Silva e de Tertulina da Silva Morais. A 
pretendente: APARECIDA DO CARMO SOUZA COSTA, profissão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/08/1966, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Ananias de Souza e de Iracema Conceição Jurema.

O pretendente: SERGIO ADRIANO DE JESUS SANTOS, profissão: oficial de manuten-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 12/07/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo da Silva Santos e 
de Marivalda Pinheiro de Jesus. A pretendente: VANESSA ELIANE DE SOUZA NERES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-
-nascimento: 28/03/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Heleno Augusto Neres e de Aparecida do Carmo Souza.

A pretendente: ALESSANDRA ROCHA DOS SANTOS, profissão: babá, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Una, BA, data-nascimento: 13/05/1982, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edicinalva Rocha dos Santos. A pretendente: 
IVANIRA MOTA DE OLIVEIRA, profissão: operadora de máquinas, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Una, BA, data-nascimento: 27/10/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Marques de Oliveira e de Maria José Matias Mota.

O pretendente: THYAGO DOS SANTOS BARROS, profissão: assistente contábil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Teresina, PI, data-nascimento: 20/07/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Barros do Nascimento e 
de Francisca dos Santos. A pretendente: LAYZA DE CARVALHO PEREIRA, profissão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 
10/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Samuel Davi 
Pereira Pio e de Sandra de Carvalho Pedroso Pio.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JEZIEL ALVES DA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/09/1983, 
auxiliar de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de João Batista da Costa e de Maria José Alves da Cruz Costa; A pretendente: 
RAQUEL CHAGAS REATO, brasileira, solteira, nascida aos 17/02/1998, auxiliar de 
enfermagem, natural de Pariquera-açu - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de José Carlos Reato e de Marolina Maria de Jesus Chagas Reato.

O pretendente: MARCELO DOURADO DE SOUZA, brasileiro, viúvo, nascido aos 
06/04/1970, vigilante, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Sebastião Dourado de Souza e de Elvira da Conceição Souza; 
A pretendente: FABIANA GOMES DE AZEVEDO, brasileira, divorciada, nascida aos 
07/11/1978, de serviços domésticos, natural de Caruaru - PE, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Euclides Gomes de Azevedo e de Esmeralda Juraci de Lima.

O pretendente: HENRIQUE AUGUSTO TIMM AMADEI, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 15/09/1994, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Donato Amadei Junior e de Zélia Maria Timm Amadei; A pretendente: 
TAÍS SOUZA DE ANDRADE, brasileira, solteira, nascida aos 13/12/1985, representante 
de informação veterinária, natural de Salvador - BA, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Heraclito Rosa de Andrade Filho e de Vitória Maria de Almeida Souza.

O pretendente: ADOLFO MAGRO NETO, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/08/1987, 
auditor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Enio Roberto Magro e de Maria Jose Rodrigues Silva Magro; A pretendente: THAIS DE 
PAULA NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 15/08/1994, arquiteta e urbanista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Aeroclides 
de Jesus Nascimento e de Maria Izabel de Paula Nascimento.

O pretendente: RAFAEL BERNARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/08/1998, padeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Cleomir Bernardo da Silva e de Josefa Maria Francisco da Silva; A pretendente: 
MILENA DE PAULA BORGES, brasileira, solteira, nascida aos 28/03/1996, auxiliar de 
cozinha, natural de Benevides - PA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Livaldo Damasceno Borges de Sena e de Nely Paula Palheta.

O pretendente: MATHIAS HAßLBERGER, alemão, solteiro, nascido aos 06/05/1977, 
engenheiro mecânico, natural de Traunstein, Alemanha, residente e domiciliado em Inzell, 
Baviera, na Alemanha, filho de Matthias Theodor Haßlberger e de Therese Maria Egger 
Haßlberger; A pretendente: CLAUDIA DE FREITAS AGUIRRE, brasileira, solteira, nascida 
aos 29/07/1983, defensora pública, natural de Araruama - RJ, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Carlos Germano Barbosa de Aguirre e de Aurora de Freitas Aguirre.

O pretendente: CLAUDEVAN FERREIRA DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 
21/06/1981, motorista, natural de União dos Palmares - AL, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Heleno Vicente da Silva e de Dorginete Ferreira da Silva; A pre-
tendente: UMBELINA DE SOUSA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 22/01/1975, 
contadora, natural de Nazaré do Piauí - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Francisco de Assis Sousa e de Ana de Sousa Santos.

O pretendente: FELIPE NOGUEIRA DA SILVA SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 21/07/2000, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Evanildo Silva Sousa e de Lindaura Nogueira da Silva; A pretend-
ente: RENATA PONTES DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 04/05/1993, 
esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Gean dos Santos e de Silvania de Oliveira Pontes.

O pretendente: WÉSLEY DOS SANTOS ZACHARIAS GONÇALVES, brasileiro, soltei-
ro, nascido aos 17/01/1999, auxiliar de expedição, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Edvaldo Pereira Gonçalves e de Iria Valéria dos 
Santos Zacharias; A pretendente: JULIANA PEDROSA DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 02/11/1998, assistente administrativa, natural de São Roque - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Janete Pedrosa da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE ALEXANDRINO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/12/1993, analista de informações, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Paulinho Henrique Alexandrino e de Maria Eronice Pereira Dino 
Alexandrino; A pretendente: PRISCILA MARTINS BIDA, brasileira, solteira, nascida aos 
29/09/1985, administradora de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de David de Souza Bida e de Bernardete de Lourdes Martins Bida.

O pretendente: CLEOMIR FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 14/02/1990, psicólogo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antonio Luiz Ribeiro dos Santos e de Cleide Ferreira de Lima dos 
Santos; A pretendente: EVELYN ANDRADE MACHADO, brasileira, solteira, nascida 
aos 28/04/1997, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Gilton Alves Machado e de Eliane Andrade dos Santos.

O pretendente: JULIO CESAR DE LIMA ROSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/06/1979, consultor de custos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Aparecido Carlos Rosa e de Miriam de Lima Rosa; A pretendente: 
MARCIA CORREA MONTEIRO, brasileira, divorciada, nascida aos 05/09/1985, do lar, 
natural de Barueri - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Enio Correa 
Monteiro e de Ester de Paula Souza Monteiro.

O pretendente: VINÍCIUS GUSTAVO BEZERRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/07/1999, programador de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Fernando de Souza Bezerra e de Patricia Simone da Silva 
Bezerra; A pretendente: KATHLLEN PEREIRA PRATES MIRANDA, brasileira, solteira, 
nascida aos 14/06/2000, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Fabio Prates Miranda e de Auriana dos Santos Pereira.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE LEITE DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/11/1993, operador de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, filho de Maria Selma Leite dos Santos; A pretendente: NAIARA 
FIDELES GONÇALVES, brasileira, solteira, nascida aos 06/04/1993, do lar, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ari Gonçalves e de 
Maria das Dores Fideles Gonçalves.

O pretendente: RONEI PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/07/1983, empresário, natural de Pescador - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Nascimento Pereira Souza e de Itelvina Moreira Souza; A pretendente: 
TANY SUZY ARAUJO DE LIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 01/08/1992, do lar, 
natural de Crato - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Darlington José 
Andrade de Lira e de Rosangela Alves de Araujo de Lira.

O pretendente: JOHN EDSON FREIRE DIAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/12/1995, auxiliar de cozinha, natural de Jandira - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Luciano Freire Dias e de Maria Jose Domingos da Silva; A pretendente: 
NAYARA PEREIRA DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 29/10/1995, copeira, 
natural de Taguatinga - DF, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco 
de Castro da Silva e de Rosa Pereira da Silva.

O pretendente: FILIPE FABRIZIO MENDES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
15/06/1976, teleoperador, natural de Mogi das Cruzes - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Wilson Roberto Mendes e de Sueli Alves Mendes; A pretend-
ente: LUCIANA FERREIRA DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 15/06/1972, 
estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Aloisio Santana de Souza e de Maria Ferreira de Souza.

O pretendente: FABIO HENRIQUE RABELO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/02/1984, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Liacil Ana Rabelo; A pretendente: DAYANNE CRISTINE 
SILVEIRA PINHEIRO, brasileira, solteira, nascida aos 06/07/1988, do lar, natural de 
São Luís - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luis Henrique Durans 
Pinheiro e de Claudia Cristina Carneiro Silveira.

O pretendente: FABIO MARQUES DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/05/1979, técnico em edificações, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Antonio Alves de Carvalho e de Rosimar Marques de Carvalho; A 
pretendente: VALDINEIA ROSA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 17/02/1978, 
designer de interiores, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Waldemir Cardoso da Silva e de Odete Rosa da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE ARAÚJO OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
11/02/1982, zelador, natural de Puxinanã - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Arlindo José de Oliveira e de Maria de Alcantara Araujo Oliveira; A pretendente: 
PRISCILA SILVA ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 13/06/1993, auxiliar de aten-
dimento, natural de Contagem - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Sebastião Alves Ferreira e de Joséane Pereira Silva.

O pretendente: ALEX MUNIZ DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/02/1982, 
projetista, natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Adelita Muniz da Silva; A pretendente: NOEMY ALVES BEZERRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 06/05/1988, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Ivo do Nascimento Bezerra e de Nezilda Alves Bezerra.

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Maraial - PE, data-nascimento: 20/09/1974, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Geraldo Joaquim da Silva e de Maria José da Silva. A preten-
dente: MIRIAN DA SILVA LIRA, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Palmares - PE, data-nascimento: 11/06/1983, residente e domiciliada neste Sub-
distrito - SP, filha de Severino Vicente de Lira e de Maria do Socorro da Silva Lira. R$ 14,55

O pretendente: WENDEL LEITE HYPPOLITO, profissão: promotor de vendas, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/07/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Gomes 
Hyppolito e de Maria Jeane Lourenço Leite Hyppolito. A pretendente: JOSILENE 
SANTANA DE SOUZA, profissão: empregada doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: em João Pessoa, PB, data-nascimento: 05/02/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivanildo Pires de Souza e de 
Marinêz Santana de Souza.

O pretendente: MATEUS LOPES LEITE, profissão: empacotador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 07/03/2002, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Pereira Leite e de Shirlei 
Lopes da Silva. A pretendente: GISLENE DE LIMA BEZERRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 04/06/2003, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Bezerra do 
Nascimento e de Celiana Viana de Lima Bezerra.

O pretendente: EDUARDO BERTELLI PERCICAROLI, profissão: instrutor de idiomas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/05/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Rogerio da Silva 
Percicaroli e de Cristiane Bertelli. A pretendente: AMANDA SILVA UMENO, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 
11/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Isao 
Umeno e de Izabel da Silva Umeno.

O pretendente: ROGÉRIO ALVES DA SILVA, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Serra Talhada, PE, data-nascimento: 30/05/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves da Silva e de Maria do Socorro 
Soares da Silva. A pretendente: LAIANNE BARBOSA DOS SANTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Remanso, PE, data-nascimento: 24/09/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leandro Jorge dos Santos 
e de Cicera Barbosa dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO GILSON FREIRE LIMA, profissão: engenheiro 
civil, estado civil: solteiro, naturalidade: em Campo Maior, PI, data-nascimento: 
23/05/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Elias Lima e de Maria Isolete Freire Lima. A pretendente: DANIELA RODRIGUES 
DOS SANTOS, profissão: assistente administrativa, estado civil: solteira, natu-
ralidade: em Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 09/05/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zenildo Ferreira dos Santos e 
de Ana Rodrigues Cruz.

O pretendente: JÚLIO CESAR DE ALCÂNTARA BARBOZA, profissão: operador 
de empilhadeira, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nas-
cimento: 08/02/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de José Maria Barboza e de Maricélia Oliveira Alcântara. A pretendente: JUCIARA 
QUINTINO DA SILVA, profissão: líder de produção, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Palmeirina, PE, data-nascimento: 23/06/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Francisco Quintino e de Irenilda 
Marcelino da Silva Quintino.

O pretendente: DIEGO TENÓRIO DE OLIVEIRA, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, data-nascimento: 02/08/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de André Luiz Tenório de 
Oliveira e de Nilmaguiar Sousa Silva. A pretendente: MILENA GOMES DE FREITAS, 
profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 24/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcionila Lenilda Gomes de Freitas.

Os talentos e a propriedade intelectual são a força vital do setor 
de TI, e reter os melhores é um imperativo estratégico.

Quando muitos escritórios 
e áreas centrais foram 
fechadas no ano passado, 

toda a força de trabalho passou 
a trabalhar remotamente, com 
alguns funcionários deixando as 
grandes cidades para encontrar 
mais espaço a um custo menor, 
entre outros fatores. 

Os líderes de tecnologia acre-
ditam que o sucesso futuro do 
setor dependerá de um equilí-
brio entre o espaço de trabalho 
físico e a maior flexibilidade. 
Mais de 800 líderes do setor 
foram entrevistados na edição 
mais recente da pesquisa do 
setor de tecnologia da KPMG. 
Cerca de 40% deles acreditam 
que cidades como Londres, 
Singapura e Tel Aviv continu-
arão desempenhando um papel 
fundamental, permitindo que 
talentos se unam e colaborem 
em comunidades com uma 
infraestrutura digital sólida. 

“O sucesso do setor de tec-
nologia ultrapassou a maioria 
das outras indústrias durante a 
Covid-19, com muitas empresas 
crescendo significativamente 
desde o início da pandemia. Isso 
aumentou a percepção de que a 

Centros de inovação: os talentos 
sempre em primeiro lugar

A pandemia acelerou as novas maneiras de se trabalhar, mas os centros de tecnologia mundiais 
permanecerão, de acordo com uma nova pesquisa da KPMG, embora possam não estar no Vale do Silício

“Os talentos de engenharia e 
a propriedade intelectual são a 
força vital do setor de tecnolo-
gia, e reter os melhores talentos 
é um imperativo estratégico. 
Os empregadores sabem disso 
e estão se empenhando para 
conquistar acordos de trabalho 
flexíveis, incluindo modelos 
de força de trabalho híbridos 
permanentes. 

Conforme a força de trabalho 
se dispersa geograficamente, 
novos focos de trabalhadores 
tecnicamente qualificados 
surgirão, trazendo opções de 
clusters de recursos Globais 
inclusive”, complementa o 
sócio líder de tecnologia, mídia 
e telecomunicações da KPMG 
no Brasil, Márcio Kanamaru. 
Embora o Vale do Silício seja 
conhecido como a região do-
minante em tecnologia global, 
cerca de 30% dos líderes acre-
ditam que manterão a posição 
de liderança em inovação de 
longo prazo, com um número 
equivalente acreditando que 
não. O relatório pode ser 
consultado em: (https://www.
kpmg.us/industries/technolo-
gy/tech-hubs.html).
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criatividade e a inovação agora 
podem ocorrer literalmente em 
qualquer lugar, já que a cola-
boração se tornou mais virtual 
e global. 

Porém, uma empresa ainda 
precisa ser capaz de inovar, 
e esse relatório revela que os 
locais de trabalho físico e os 
centros de inovação continuam 
sendo um componente funda-
mental das estratégias das em-
presas de tecnologia, embora 
possam não estar localizados no 
Vale do Silício”, afirma o sócio 
líder da área de tecnologia da 

KPMG, Marcos Fugita. 
Os membros do setor também 

foram solicitados a classificar 
as cidades que acreditam 
florescerão como centros de 
inovação tecnológica nos próxi-
mos quatro anos. Todas as que 
figuram entre as dez primeiras 
tinham ecossistemas sólidos 
antes da pandemia. São elas: 
1: Cingapura, 2 (empatados): 
Cidade de Nova Iorque/Tel Aviv, 
4: Pequim, 5: Londres, 6: Xan-
gai, 7: Tóquio, 8: Bangalore, 9: 
Hong Kong, e 10 (empatados): 
Austin/Seattle. 
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