
AUDITORIA 
INTEGRADA: 

MIRAR O 
FUTURO 
PARA A 

GERAÇÃO 
DE VALOR

    Leia na página 6

www.netjen.com.br

Ano XIX – Nº 4.430

Quinta-feira, 
19 de agosto de 2021

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

O movimento dos marketplaces dentro dos aplicativos de bancos 
digitais cresceu  nos últimos dois anos. As instituições financeiras têm 
mirado em oferecer vantagens aos usuários que optam pela pratici-
dade de acessar diversos serviços em apenas um canal. A opção não 
é vantajosa apenas para o consumidor; as empresas que escolhem 
fazer parte desta rede têm acesso ao perfil de consumo dos usuários, 
podendo oferecer serviços e produtos mais personalizados para au-
mentar a probabilidade das compras.  

Bancos digitais investem em parcerias para oferecer 
cartão-presente

Por séculos o repositório mais importante dos escritos da Antiguidade 
foi a Biblioteca de Alexandria. Situada ao norte do Egito, a instalação 
tinha como objetivos principais salvaguardar um imenso acervo de 
papiros e livros, incentivar o espírito investigativo de cientistas e 
literatos, além de preservar a memória cultural da Europa e do norte 
africano para as civilizações futuras.  

Uma Biblioteca de Alexandria em cada smartphone

Fosfato e potássio são dois dos principais insumos para a agri-
cultura que, juntamente com o nitrogênio, constituem o fertilizante 
NPK. A demanda desses insumos vai aumentar na próxima década, 
em que a produção de alimentos no Brasil deve ter um incremento de 
27%, de acordo com o Ministério da Agricultura. Mas o país já enxerga 
uma tendência de crescimento das commodities agrícolas, influenciado 
pela retomada da economia da China e por gastos dos governos com 
programas de recuperação após a crise causada pela Covid-19.  

Estudos de agrominerais podem impulsionar nova 
onda das commodities

metamorworks_canva

Negócios em Pauta

Aviação Executiva em destaque
A Dassault Aviation foi eleita a melhor OEM (sigla para Fabri-

cante de Equipamentos Originais, em inglês) de jatos executivos 
em suporte ao produto pelo terceiro ano consecutivo, superando 
suas próprias pontuações AIN em 2020. Sua pontuação "média 
geral" líder da indústria foi de 8,7 ante 8,3 em 2020. Obteve 
as melhores pontuações em disponibilidade e custo de peças, 
cumprimento de garantia, manuais técnicos e representantes 
técnicos. Também obteve a marca de 9,2 pela confiabilidade geral 
da aeronave. Também, ficou em segundo lugar na pesquisa de 
suporte ao produto conduzida pela revista Professional Pilot, e 
em primeiro lugar em velocidade de serviço. Nos últimos anos, 
tem havido uma necessidade crescente de instalações e recursos 
expandidos, e a Dassault respondeu dobrando sua capacidade por 
meio de aquisições de qualidade e investimentos internos (www.
dassaultfalcon.com)..    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Dassault Aviation 

News@TI

Programa de formação para aumentar a  
presença de mulheres na área de tecnologia

@A Fhinck, startup brasileira que oferece solução para reduzir 
a ineficiência e aumentar a produtividade no trabalho, anuncia 

a primeira edição do programa de desenvolvimento “The Fhincker 
Way”. Ao todo serão 10 vagas, com duração de dois anos, e visa formar 
profissionais mulheres para atuar em tecnologia, mais especificamente 
com análise de dados e indicadores. Pouca gente sabe, mas, o primeiro 
algoritmo processado por uma máquina foi criado por uma mulher. Em 
1843, a matemática, escritora e condessa, Augusta Ada Byron King, mais 
conhecida como Ada Lovelace, foi a inventora, considerada a primeira 
programadora do mundo. Apesar dos inúmeros avanços e iniciativas, 
as mulheres representam apenas 20% dos profissionais de tecnologia 
do país, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). Em outros países como Estados Unidos, por 
exemplo, as profissionais mulheres ocupam 25% dos empregos em TI, 
de acordo com o último censo realizado (www.fhinck.com).    Leia 
a coluna completa na página 2

Foto: AI/Fhinck

Você seria o  
que vende?

Claudio Zanutim

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

NOVO CONCEITO

Toda fintech que almeja o 
crescimento acelerado deve 
ter clareza sobre seu produto, 
serviço e público-alvo. 

Isso porque, o sucesso dessas novas 
empresas está diretamente relacio-

nado ao problema que a startup surge 
para resolver. 

Além de contar com um time alta-
mente engajado, é necessário que os 
idealizadores estejam focados em seus 
projetos para que consigam exprimir 
os planos e metas, trabalhando e se 
adequando com agilidade. 

Para Thiago Eik e André Bravo, fun-
dadores da Bankme, fintech que cria e 
opera mini bancos, se o objetivo é, de 
fato, tirar a ideia do papel, é importante 
observar uma série de fatores. Por este 
motivo, aqui vão algumas dicas dos 
profissionais que já estão há alguns 
anos no mercado financeiro: 

1. - Mercado: Certifique-se de que a 
dor que você identificou é um problema 
social relevante, percebido, inclusive, 
por outras pessoas ou empresas, e não 
apenas uma má experiência vivenciada 
por você. "Existem muitas metodolo-
gias que ajudam a realizar esse estudo, 
mas uma das mais utilizadas é o TAM/
SAM/SOM (Mercado Total / Mercado 
Endereçável / Mercado Acessível). Se 
aplicado corretamente, a técnica pode 
auxiliar na obtenção de uma resposta 
final sobre o público endereçável do 
produto", explica Bravo. 

2. - Time e cultura: Convicto de que 
você tem uma boa ideia (relevante ao 
mercado), é hora de se concentrar na 

Como criar uma fintech: veja seis 
dicas para sua empresa se destacar 
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criação de um time de alta performance. 
"Um dos meus livros favoritos na área 
do empreendedorismo é o ‘Feitas Para 
Vencer’ do Jim Collins. Dentre muitas 
lições expostas nesta fantástica obra, 
a principal delas é a relevância dos 
termos voltados às pessoas certas ao 
nosso lado, pois são elas quem mate-
rializarão seus planos", explica Bravo. 

Ainda de acordo com o executivo, 
este processo garante o acerto nas 
contratações, já que a empresa passa a 
ter clareza sobre seus pilares culturais. 
Desta forma, será possível garantir 
a atração de pessoas que visualizam 
propósitos comuns ao da sua fintech. 

3. - Visão estratégica: Em posse de 
uma boa ideia e um time de primeira 
linha, precisamos então reunir os co-
nhecimentos das lideranças e, ainda, 
colocar em pauta o planejamento es-
tratégico. "Neste caso, é necessário ter 
algo que permita aos envolvidos obter 
uma visão clara dos objetivos e metas 
da empresa, tanto no curto quanto no 
longo prazo", diz Thiago Eik, CEO da 
Bankme. 

4. - Agilidade: Uma startup em pleno 
funcionamento pode passar por um 
crescimento muito rápido e acelerado. 
Isso exige dos idealizadores e gestores 
estratégicos a capacidade de se adaptar 
com agilidade, seja para adequar seu 
time, plano, produto ou serviço e, até 
mesmo, seu público-alvo. 

5. - Foco: É requisito obrigatório 
que seus idealizadores estejam abso-
lutamente focados e até mesmo obce-
cados pelo negócio, justamente pela 
velocidade que as coisas acontecem 
e se transformam em uma fintech. A 
falta de foco e concentração no seu 
negócio coloca em risco até mesmo a 
mais brilhante das ideias. 

6. - Escalabilidade: Para que sua fin-
tech, de fato, decole, somado a todos os 
fatos que foram elencados acima, é indis-
pensável que o empreendedor encontre 
formas de atrelar tecnologia ao seu pro-
duto. "Ou seja, implementar um método 
que permita seu negócio se replicar em 
ritmo acelerado, independente da inter-
venção humana", finaliza Eik. - Fonte e 
mais informações: (https://bankme.tech/).

Sarah Hirota, 
líder de Pessoas 

e Cultura da 
Fhinck

GP do Japão de F1 é 
cancelado

O Grande Prêmio do Japão de Fórmula 
1 foi cancelado ontem (18) por conta 
do aumento das internações provoca-
dos pela Covid-19 no país. Com isso, a 
corrida que seria disputada em Suzuka 
no dia 10 de outubro foi suspensa pelo 
segundo ano seguido. A etapa japonesa 
é a quinta cancelada ou adiada na tem-
porada. Canadá, Singapura e Austrália 
abriram mão de realizar a prova e a da 
Turquia foi suspensa e depois remarcada 
para 3 de outubro (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/auditoria-integrada-mirar-o-futuro-para-a-geracao-de-valor/
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https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-19-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/voce-seria-o-que-vende/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estudos-de-agrominerais-podem-impulsionar-nova-onda-das-commodities/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/uma-biblioteca-de-alexandria-em-cada-smartphone-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/bancos-digitais-investem-em-parcerias-para-oferecer-cartao-presente/
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News@
Indigosoft anuncia oferta de serviço de 
BPaaS

@Em uma realidade que, cada vez mais, obriga todos os tipos de 
negócios a fazer mais com menos, é primordial focar os esfor-

ços nas atividades core da organização. O que acontece é que nem 
sempre essa missão é fácil. Cortar custos e melhorar a qualidade 
de atendimento se revela um verdadeiro desafio no Brasil. Ainda 
mais quando se enfrenta leis tributárias complexas que demandam 
o esforço de departamentos inteiros, enquanto em outros países a 
mesma tarefa é realizada por no máximo duas pessoas. E a melhor 
maneira de alcançar os resultados esperados sem perder a quali-
dade é realizando a terceirização de algumas operações ao utilizar 
serviços como o BPaaS (https://www.indigosoft.com.br/).

São Paulo, quinta-feira, 19 de agosto de 2021 Negócios2

OpiniãO
Data Literacy: processo 

de Alfabetização de 
Dados nas empresas

Alessandra Domingues (*)    

Já ouvimos muitas 
vezes a frase: “os 
dados são o novo 
petróleo”.

Estudos internacio-
nais, como o realiza-
do pela The National 

Center for Education Statis-
tics (NCES), mostram que 
uma grande porcentagem 
da força de trabalho precisa 
melhorar sua alfabetização 
de dados. 

O Gartner define a “alfa-
betização de dados como 
a capacidade de ler, es-
crever e comunicar dados 
em contexto, incluindo a 
compreensão de fontes e 
construções de dados, mé-
todos e técnicas analíticas 
aplicadas — e a capacidade 
de descrever o caso de uso, 
aplicação e o valor resul-
tante”. 

O Gartner afirma ainda 
que, até 2023, a alfabetiza-
ção de dados se tornará um 
driver explícito e necessário 
para proporcionar valor aos 
negócios, uma relevância 
demonstrada por sua inclu-
são formal em mais de 80% 
das estratégias de dados e 
análises e programas de ges-
tão de mudanças. Mas, de 
quem é a responsabilidade 
de aumentar, desenvolver e 
aprimorar as habilidades de 
alfabetização de dados dos 
colaboradores?  

Já ouvimos muitas vezes a 
frase: “os dados são o novo 
petróleo”. Mas, eles só têm 
valor quando passam por 
um processo de “refino”: 
os dados sem utilidade são 
expurgados, os que ficam 
são organizados, analisados 
e geram insights, permitin-
do tomar decisões, fazer 
projeções e previsões. 

Em uma analogia, a Alfa-
betização de Dados vai criar 
as competências para que 
os colaboradores coloquem 
a “plataforma de refino dos 
dados” em funcionamen-
to, aproveitando todo o 
potencial dos programas e 
plataformas de análise de 
dados, que oferecem muitas 
funções e devem ser habil-
mente utilizados para trazer 
resultados para os negócios. 

O medo pode ser citado 
como um dos obstáculos 
para que uma empresa seja 
realmente data driven – seja 
o receio dos colaboradores, 
que acham que falar a lin-
guagem dos dados é difícil; 
seja o medo das lideranças 
que estão presas aos antigos 
paradigmas de gestão nos 
quais só elas detêm o con-
trole dos dados, não querem 

compartilhar o poder de de-
cisão ou, até mesmo, temem 
as mudanças. 

Sabemos, entretanto, que 
as pessoas são a chave para 
a criação e manutenção de 
uma empresa data driven. 
As habilidades de análise 
de dados são, atualmente, 
essenciais para a maioria 
das funções de uma orga-
nização e as pessoas devem 
ser estimuladas a desenvol-
ver novas competências. 
Por onde começar a criar 
e melhorar a alfabetização 
de dados? 

O Índice de Alfabetização 
de Dados da Qlik demonstra 
que 93% dos líderes empre-
sariais globais acreditam 
que é vital que seus funcio-
nários sejam alfabetizados 
em dados. Mas, será que eles 
já deram o passo decisivo 
para criar uma cultura de 
decisões baseadas em dados 
na empresa que gerenciam? 
Ofereceram oportunidades 
e condições para que seus 
colaboradores sejam alfabe-
tizados em dados?   

Para este passo, uma 
empresa pode criar uma 
academia para capacitação 
dos colaboradores em dados 
ou contratar empresas que 
realizem essa capacitação 
por meio de cursos, tendo 
como base uma política de 
aprendizagem corporativa, 
que defina quais serão os pú-
blicos priorizados (setores e 
cargos), como este conhe-
cimento será multiplicado, 
quais os investimentos que 
serão realizados ao longo do 
tempo e os indicadores de 
que a empresa está no ca-
minho certo para se tornar 
data driven. 

Eventos internos sobre 
alfabetização de dados com 
cases de sucesso também 
contribuem para acelerar 
essa jornada. Uma empresa 
não se torna data driven 
de uma hora para outra. A 
alfabetização de dados é um 
processo que tem começo 
e não tem fim, pois ao se 
tornar parte da cultura da 
organização, ele passa por 
renovação e aprimoramento 
contínuos. As empresas pre-
cisam de mais pessoas com 
capacidade de interpretar 
dados, de extrair insights e 
de fazer as perguntas certas 
para os dados. 

Neste cenário, as líderan-
ças precisam impulsionar 
a alfabetização em dados e 
estarem receptivas às trans-
formações positivas para os 
negócios que certamente 
virão.

 (*) - É Diretora Educacional do 
GRUPO IN, do qual fazem parte 

as empresas Academia IN e a A10 
School.

Manuel Luiz (*)

Uma tragédia: a volta do 
Taleban ao poder

A volta do Taleban ao poder é uma tragédia para milhões de pessoas. As mulheres, no entanto, serão mais 
atingidas, por serem obrigadas a se casar com desconhecidos,  proibidas de trabalhar fora de casa e de ir à 
escola após completarem 12 anos, além de sofrerem outras restrições. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Dentre as vítimas, está o Afghan 
Girls Robotics Team, um grupo 
de jovens entre 12 e 18 anos que 

estuda e desenvolve projetos na área 
de robótica, e que é um símbolo de um 
Afeganistão mais moderno.

Durante a pandemia, o grupo tra-
balhou no desenvolvimento de um 
ventilador pulmonar de baixo custo, 
construído a partir de peças de auto-
móveis usadas.

O grupo foi criado em 2017 por Roya 
Mahboob, uma empreendedora afegã 
que dirige o Digital Citizen Fund, uma 
entidade que trabalha pela educação de 
meninas no campo de STEM (Science, 
Technology, Engineering e Mathema-
tics), Ciência, Tecnologia, Engenharia 
e Matemática, em português.

As meninas são da cidade de Herat, to-
mada pelo Taleban, e as últimas notícias 

ajudar o miserável Afeganistão a evo-
luir, entre outras coisas melhorando 
seu PIB per capita, que é cerca de 5% 
do brasileiro. 

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

da Faculdade de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

disponíveis davam conta de que estavam 
tentando fugir para o Canadá, onde pre-
tendiam continuar seus estudos.

A vitória desses fanáticos é uma 
tragédia não só para essas jovens, mas 
também para todo o país, que abre mão 
de pessoas talentosas que poderiam 

VasilevKirill_CANVA

Organizações em todo o mundo estão en-
frentando um cenário de ameaças em cons-
tante evolução, enquanto lidam com os novos 
requisitos regulatórios que surgem a cada dia, 
os crescentes custos e a complexidade de sua 
infraestrutura e arquitetura de segurança. 
Em função disso, é cada vez mais importante 
correlacionar as informações e, assim, garantir 
a segurança dos negócios. 

Mas como fazer isso na mesma velocidade em 
que aparecem novas ameaças e um turbilhão 
de informações para serem gerenciadas? A 
resposta é: adotando plataformas de Security 
Information and Event Management (SIEM). 
Elas se tornaram um elemento fundamental na 
estratégia de segurança das áreas de TI para 
gerenciar esses desafios, ao criar diversos casos 
de uso, dashboards e relatórios que permitirão 
às empresas identificar, realizar a triagem, e 
atuar de forma mais eficaz durante incidentes. 

Porém, adotar uma nova ferramenta e ter 
uma abordagem de segurança traz uma série 
de desafios aos líderes das empresas, que 
venho acompanhando de perto no meu dia a 
dia. Entre as principais estão: 

•  Como vou manter meu especialista em 
SIEM atualizado e motivado?

•  Como garantir a ferramenta rodando de 
forma plena?

•  Esta solução foi um grande investimento 
para a empresa. Será que faço uso de todo 
o potencial dela?

•  Do que adianta eu ter visibilidade das ame-
aças e não ter um time 24x7 atuando nos 
incidentes?

• É possível automatizar algumas respostas?

•  Como criar casos de uso que agreguem valor 
e segurança ao negócio?

•  Quais as novas campanhas contra ataques 
que aconteceram em outro continente ou 
país, que devo me adaptar?

•  Estou adicionando inteligência ao meu SIEM 
e aos meus processos?

• Os feeds de inteligência externos e internos 
que consumimos são suficientes para correla-
cionar e identificar uma ameaça?

Todas essas dúvidas nos mostram que essas 
plataformas por si só não atingem os resultados 
necessários para garantir a proteção dos dados. 
É preciso contar com um parceiro especializado 
em segurança da informação que fornece ser-
viços de gerenciamento de SIEM, agregando 
processos e conhecimentos maduros, além 
de um time de especialistas nessa tecnologia, 
com analistas de segurança que atuam 24 horas 

por dia, 7 dias por semana, assegurando que 
nenhum incidente de segurança identificado 
pela solução passe despercebido e não seja 
triado e tratado. 

Além disso, provedores de serviços geren-
ciados de segurança criam novos casos de 
uso, trabalham para automatizar as respos-
tas, integram a solução com plataformas de 
inteligência contra ameaças e estão sempre 
em busca de uma melhora operacional, au-
mentando muito o valor percebido da solução 
de SIEM, e ampliando o nível de segurança, 
proporcionando mais liberdade às equipes 
de TI das organizações, para que possam se 
concentrar no core business. 

A detecção de ameaças e de violações de 
conformidade em tempo aceitável e a capaci-
dade de gerenciar incidentes com o mínimo de 
impacto certamente farão diferença no desem-
penho do seu negócio. Por isso, quando você 
decidir investir em segurança, é importante 
ter em mente que a tecnologia, sem processos 
maduros e pessoas altamente qualificadas, não 
resolverá seus problemas. Garantir segurança 
para o seu negócio não pode ser um exercício 
de perspectivas. Se não mudarmos a relevância 
que damos ao tema, podemos pagar o preço 
por riscos que não estão sob nosso controle. 

(Fonte: Daniel Lima é gerente de  
cibersegurança na NTT Ltd.)

Como tratar milhares de informações e garantir a 
segurança do seu negócio? 

À medida que as escolas começam a retornar as aulas, um novo 
estudo da McAfee Corp. (Nasdaq: MCFE) mostra que, embora os 
pais estejam cada vez mais preocupados com a segurança online 
de seus filhos, muitos estão finalmente levando isso a sério e 
procurando educar melhor as crianças sobre o bem-estar digital.

Com mais da metade das crianças em idade escolar partici-
pando do aprendizado online no ano letivo devido à pandemia, 
apenas 34% dos pais não viram nenhum risco aumentado para a 
segurança online de seus filhos. Os pais estão preocupados com 
a segurança online de seus filhos com exposição a golpes (85%), 
compartilhamento de informações pessoais (85%), fakenews 
(81%), conteúdo ilegal (82%) e cyberbullying (79%).

Agora, à medida que as escolas voltam presencialmente, 91% 
dos pais acreditam que seus filhos devem aprender sobre bem-
-estar digital e segurança online na sala de aula. Mas, apesar de 
apenas 5% acreditarem que é de sua própria responsabilidade, 
muitos pais já estão tomando medidas para proteger seus filhos. 
Dos pais brasileiros que participaram da pesquisa, 36% afirmaram 
ter adotado medidas para educar sua família sobre bem-estar 
digital e outros 17% optaram por adquirir uma nova proteção 
de segurança online.

“Levar os alunos de volta à escola com segurança é um impe-
rativo para os pais após as interrupções do último ano letivo e 
essa preocupação se estende às condições sanitárias”, diz Paula 
Xavier, Head de Marketing da McAfee para América Latina. “Sa-
bemos que muitos pais procuram tranquilidade online e estamos 
percebendo que estão cada vez mais conscientes dos perigos do 
mundo digital, por isso procuram escolas que os ajudem a educar 

Segurança Online: bem-estar digital é uma 
preocupação dos pais nos dias de hoje

os filhos sobre o comportamento online seguro. No entanto, é 
bom ver que muitos também estão fazendo o mesmo em casa 
e muitas vezes é o mais efetivo. Na McAfee, sabemos a impor-
tância do bem-estar digital e reunimos aqui dicas importantes 
para que os pais prepararem seus filhos para voltarem à escola 
com segurança.

• Prepare seus dispositivos: assim como preparar as crianças 
para a volta à escola arrumando mochilas com antecedência, é 
bom se certificar de que qualquer dispositivo que as crianças 
usarão para a escola ou lição de casa esteja atualizado com suas 
configurações mais recentes, incluindo soluções de segurança.

• Acesso de casa com segurança: Use uma VPN quando as 
crianças acessarem serviços de aprendizagem online de casa para 
garantir a privacidade da conexão de internet com criptografia 
em nível de banco, e impedir que hackers roubem informações 
pessoais, como senhas ou dados.

• Ensine a responsabilidade pessoal: com as fake news sendo 
uma grande preocupação para muitos pais, é importante que os 
pais eduquem seus filhos sobre notícias falsas e como identificá-
-las. Peça às crianças que questionem o conteúdo que lêem ou 
chequem a veracidade para determinar se é confiável.

• Discuta o bem-estar digital ao redor da mesa de jantar: em-
bora possa parecer um assunto enfadonho, é importante que as 
famílias discutam regularmente a segurança online em casa. Os 
pais devem conversar com seus filhos sobre como detectar um 
esquema de phishing, o que fazer se houver uma violação de 
dados e como manter o bem-estar digital.
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D - Professores e ONGs 
O Samsung Innovation Campus, programa global da companhia que pro-
porciona e estimula habilidades e competências relacionadas à tecnologia 
e educação, abriu inscrições para dois Code Days com foco na linguagem 
de programação Scratch e na plataforma Arduino, que serão realizados 
em setembro e outubro. A iniciativa,  gratuita para professores da rede 
pública de ensino e educadores de ONGs, conta com conteúdo com base 
na trilha de formação do Code IoT na Escola, que oferece cursos em In-
ternet das Coisas, e tem parceria do Laboratório de Sistemas Integráveis 
Tecnológico e apoio da USP. Os interessados devem acessar o site (https://
naescola.codeiot.org.br/formacoes) e preencher os dados no formulário. 

E - Oktoberfest Blumenau
Acaba de ser lançado o edital de concessão da nova cervejaria oficial 
da Oktoberfest Blumenau. A concorrência será realizada na modalidade 
“melhor preço” e as candidatas serão conhecidas no dia 15 de setembro. 
A nova Cervejaria Oficial poderá explorar comercialmente a Oktoberfest 
entre 2022 e 2027, e edições da Sommerfest, entre 2022 e 2028. Como 
contrapartida, a empresa deverá construir um Boulevard na parte ex-
terna aos pavilhões, em frente ao Biergarten, e o Museu da Oktoberfest, 
que será o maior do mundo. A concessão da nova Cervejaria marca um 
novo momento para a Oktoberfest e para o município. O edital está em: 
(https://grp.blumenau.sc.gov.br/transparencia/portal/#/).

F - Edge Computing e 5G
A F5 Networks, Inc. anuncia o F5 TelcoDays, evento que investiga o impacto 
do Edge Computing e da rede 5G nas operadoras de telecomunicações e 
services providers da América Latina e do Brasil. Esse encontro é gratuito 
e acontece na próxima terça-feira (24), entre 11:00 e 14:00 horas. Um dos 
destaques  será a palestra “Cloud Native Edge-as-a-Service: Innovation from 
Core to Enterprise Edge”, oferecida por Jun Shi, líder da F5 em Outbound 
Product Management. Shi é reconhecido mundialmente por seus 25 anos de 
experiência em inovação para os mercados de telecomunicações. A participa-
ção é gratuita e as inscrições podem ser feitas em: (www.f5telcodays.com).  

G - Curso de Yoga
Estão abertas as inscrições para o Curso Intensivo Online “Yoga no Dia 
a Dia - Virtudes Éticas e Felicidade”, oferecido pelo Departamento de 

A - Diversão em Cena
A Fundação ArcelorMittal inova seu formato e abre inscrições 
para o seu primeiro edital de seleção de projetos, que destina R$ 
6 milhões a iniciativas dedicadas à formação do público infantil 
em todo o território nacional, com propostas nas áreas de teatro, 
música, musicais, circo e dança, além de projetos com linguagens 
inovadoras, para compor a programação de 2022. Com o lança-
mento do edital no último dia 12, o programa amplia as linguagens 
artísticas e os valores aportados ao longo de mais de uma década 
de existência. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo 
site (www.fundacaoarcelormittal.org.br).

B - Compliance e Anticorrupção
A J&F Investimentos, em parceria com a Legal, Ethics & Compliance, 
oferece 32 bolsas de estudo do “Curso de Compliance Anticorrup-
ção”, que desenvolve competências para implementar ou gerir um 
programa, além de preparar para o exame de Certificação Profis-
sional em Compliance Anticorrupção. As aulas acontecerão entre 
novembro e dezembro, totalizando carga horária de 49 horas. As 
inscrições vão até a próxima sexta-feira (20). Os interessados em 
participar do processo de seleção devem preencher um formulá-
rio e responder à pergunta: “Como você poderá contribuir com a 
disseminação da cultura de Compliance no Brasil?” no site (www.
sementesdecompliance.com.br). 

C - Tênis Presencial
A Fundação Tênis, ONG que realiza um programa social e educativo 
por meio do esporte, voltou a receber seus alunos nas quadras do Rio 
Grande do Sul e de São Paulo. Além de apresentar os novos cuidados 
que foram incorporados à rotina, como medição da temperatura, dis-
tanciamento, uso de máscaras e higienização dos materiais, o foco das 
aulas têm sido a adaptação da exigência física, intensidade e duração 
dos treinos, para retomada do ritmo com segurança. As atividades 
continuam também no ambiente virtual. No total, já retornaram às 
quadras pouco mais de 500 alunos, de um total de 1.400. O trabalho, 
direcionado para crianças e adolescentes em situação de vulnera-
bilidade, é pautado nos valores educacionais do Olimpismo. Outras 
informações: (https://fundacaotenis.org.br/).

Terapia Ocupacional da UFSCar. As aulas, que acontecem nas manhãs 
de 9 a 12 de outubro, vão ensinar a prática ancestral para o cuidado 
de si, das relações com os outros e para uma melhor integração com 
o mundo, além de aspectos éticos e conceitos usados para o desen-
volvimento de virtudes. O curso aborda cada um dos fundamentos do 
Yoga de forma detalhada, integrando posturas, técnicas respiratórias, 
domínio dos sentidos, da concentração e meditação. Qualquer pessoa 
pode se inscrever, mesmo sem experiência na área. Os interessados 
devem acessar (yogaturma2.faiufscar.com).  

H - Mobilidade Urbana
As inscrições para o Desafio Ipiranga-Cebrap: Mobilidade e Tendências 
já estão abertas para pesquisadores de todo o Brasil com projetos rela-
cionados ao tema “O futuro da mobilidade urbana”. A iniciativa objetiva 
estimular a produção de conhecimento científico sobre a mobilidade 
urbana no Brasil e as tendências para o futuro. Serão selecionados cinco 
pesquisadores responsáveis por produzir artigos acadêmicos inéditos. 
Entre as temáticas propostas para o desenvolvimento do artigo no Desa-
fio estão mobilidade elétrica, compartilhamento de veículos, segurança 
viária, mobilidade ativa, multimodalidade, mobilidade como serviço e 
soluções logísticas urbanas. Informações e inscrições: (https://cebrap.
org.br/inscricoes-abertas-para-o-desafio-ipiranga-cebrap-mobilidade-e-
tendencias/). 

I - A Indústria 4.0
Sua empresa está preparada para o futuro? Se a resposta é não, você 
precisa participar do ERP Experience, evento gratuito promovido pela 
SPS, consultoria especialista na implementação do software SAP Business 
One, voltado a empresas em crescimento. O objetivo é reunir grandes 
nomes do cenário de transformação digital no próximo dia 26, online, a 
partir das 18h30, para abordar soluções de Indústria 4.0 que favoreçam 
o crescimento contínuo e escalável das indústrias de manufatura. O 
público-alvo são CEO’s, CIO, diretores executivos, gerentes, coordena-
dores, supervisores e analistas das áreas de manufatura. Inscrições no 
link: (https://spsconsultoria.com.br/erp-experience/)

J - Players do Ecossistema
Estão abertas as inscrições do Batch#3 Impact, programa da Associação 
Brasileira de Startups para contribuir cada vez mais com o cenário de 
inovação. Os escolhidos para se tornar um Associado Impact terão a 
oportunidade única de participar de programas de mentoria, treinamento 
de pitch, conversas com investidores e fazer networking em diversas 
oportunidades exclusivas, como o Jantar Impact. Além disso, os partici-
pantes poderão colaborar para o blog da Abstartups. O interessado em 
tornar sua startup uma Associada Impact precisa estar pronto para uma 
criteriosa seleção que leva em conta o faturamento, time, investimentos, 
impacto no ecossistema e o produto. Mais informações e inscrições: 
(https://abstartups.com.br/associados-impact/). 

Com grafeno, a 
geração de energia 

solar será para todos

Novas tecnologias 
começam a chegar ao 
mercado brasileiro de 
energia solar

Ao obrigar milhões de 
brasileiros a se isola-
rem em casa e fazer 

saltar o valor da conta de 
luz, a pandemia da Covid-19 
fortaleceu um segmento que 
já crescia nos últimos anos: o 
de energia solar, tanto que o 
Brasil entrou no ranking dos 
dez países que mais instala-
ram sistemas desta matriz 
energética em 2020, de 
acordo com o mapeamento 
realizado pela Absolar.

Por aliar sustentabilidade 
e economia, a geração de 
energia solar começa a dei-
xar o patamar de tendência 
e se tornar uma solução 
escolhida por brasileiros de 
diferentes classes sociais 
para reverter o quadro de 
constantes reajustes tarifá-
rios nas contas de energia 
elétrica, que tanto pesam no 
bolso do consumidor, quanto 
refletem a crítica situação 
dos reservatórios das prin-
cipais hidrelétricas no país. 

Diante desse cenário, no-
vas tecnologias começam a 
chegar ao mercado brasileiro 
justamente com a missão 
de popularizar a geração de 
energia fotovoltaica, como é 
o caso das telhas solares, fa-
bricadas com plástico 100% 
reciclado e compostas por 
cápsulas de grafeno, capazes 
de absorver os raios do Sol, 
mesmo em dias nublados e 
chuvosos, sem comprometer 
a capacidade de gerar eletri-
cidade, porque elas têm a 
capacidade de armazenar a 
energia não consumida. 

Considerado “o material do 
futuro”, o grafeno tem como 
matéria-prima o grafite, 
cuja maior reserva mundial 
fica no Brasil, portanto a 
nova tecnologia em telha 
solar surge como o produto 
escalável que os fabrican-
tes de grafeno precisavam 
para alavancar em escala 
industrial a produção do 
material, conhecido por 
excelentes propriedades, 
como resistência, leveza, 
transparência, flexibilidade 
e condutividade elétrica. 

Na prática, o grafeno é 

o material mais forte (200 
vezes mais resistente que 
o aço), mais leve (é aproxi-
madamente cinco vezes mais 
leve que o alumínio) e mais 
fino que existe (espessura 
de um átomo). Para se ter 
uma ideia, três milhões de 
camadas de grafeno em-
pilhadas têm somente um 
milímetro de altura. Todas 
essas características vão ao 
encontro das propriedades 
das novas telhas solares. 

Com a tecnologia aplicada 
para captação de luz solar, 
uma residência se tornará 
autossuficiente em produção 
de energia, segundo a média 
nacional de consumo, com a 
instalação de apenas quatro 
telhas. Cada telha é fabricada 
para gerar 30 KWh de ele-
tricidade por mês, podendo 
o excedente ser vendido 
para as concessionárias de 
energia. Conforme a neces-
sidade, o consumidor ainda 
pode aumentar o número de 
cápsulas de grafeno, fazendo 
com que cada telha atinja até 
105 KWh. 

Trata-se de solução que 
oferecerá a possibilidade 
de levar energia limpa e 
renovável, com um custo 
mais acessível, a lugares que 
carecem de eletricidade por 
todo o país. Exemplo disso 
é que o investimento para 
fabricação das telhas solares, 
com padrão de 30 Kwh por 
mês, é apenas 35% superior 
em relação às telhas coloniais 
comuns, sem contar que elas 
são fabricadas em polietile-
no de alta densidade com 
a reutilização de plásticos 
reciclados. 

A nova solução está em 
fase de certificação no Inme-
tro e segue para os primeiros 
testes em duas casas, com 
climas distintos, uma na 
região Sudeste e outra na 
região Sul do país. A partir 
dessa validação, começa o 
processo de vendas para 
o público e, depois de seis 
meses, a produção em massa 
da nova tecnologia, que dará 
acesso à geração de energia 
solar para grande parcela da 
população brasileira. 

(*) - É fundador da Telite, fabricante 
de telhas plásticas com 100% 

de material reciclado e cápsulas de 
grafeno acopladas para captação 

de energia solar.

Leonardo Retto (*)

Segundo ele, a carteira 
de crédito habitacional 
do banco soma atual-

mente um volume R$ 528,9 
bilhões, o que representa 
67,3% de todo o financia-
mento imobiliário concedido 
no país. Os detalhes foram 
apresentados durante trans-
missão ao vivo nas redes 
sociais da Caixa. 

Ao todo, são 5,76 milhões 
de contratos imobiliários em 
vigor, um crescimento de 
12,5% entre 2019 e 2021, 
período em que ele está na 
presidência da Caixa. Em 
junho, a Caixa registrou 
recorde de R$ 13,1 bilhões 
em crédito imobiliário pro-
cessado, “maior mês de 
contratação na história”. O 
banco também responde 
pela quase totalidade dos 

Carteira habitacional do banco 
chega a R$ 528,9 bilhões.

A distribuição de R$ 
8,129 bilhões do lucro 
do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS) em 2020, aprovada 
pelo Conselho Curador do 
fundo, será dividida pro-
porcionalmente entre os 
cotistas. Quanto maior o 
saldo da conta vinculada ao 
FGTS, mais o trabalhador 
terá a receber. O valor de 
referência corresponde ao 
saldo de cada conta em 
31 de dezembro de 2020. 
Quem tiver mais de uma 
conta receberá o crédito 
em todas elas, respeitando 
a proporcionalidade do 
saldo.

Para saber a parcela do 
lucro que será depositada, 
o trabalhador deve multi-
plicar o saldo de cada conta 
em seu nome em 31 de 
dezembro do ano passado 
por 0,01863517. Esse fator 
significa que, na prática, a 
cada R$ 1 mil de saldo, o 
cotista receberá R$ 18,63. 
Quem tinha R$ 2 mil terá 
crédito de R$ 37,27, com 
o valor subindo para R$ 
93,17 para quem tinha R$ 
5 mil no fim de 2020.

O valor a ser creditado em cada conta é proporcional ao saldo 
em 31 de dezembro.

Confiança do 
comerciante segue 
em alta em agosto

A confiança do comerciante 
avançou em agosto, é o que 
aponta a Confederação Nacional 
do Comércio  (CNC). O indicador 
aumentou 4,3% em relação ao 
mês anterior, chegando a 115 pon-
tos, acima da zona considerada de 
satisfação. No comparativo anual, 
o crescimento foi de 47,2%. Entre 
os motivos apurados, a alta apare-
ce reforçada pela expectativa de 
melhoria da economia em geral.

O resultado mostrou a continu-
ação da tendência de incremento 
da confiança dos empresários, 
após aumentos ocorridos em 
junho (12,2%) e julho (11,7%). O 
presidente da CNC, José Roberto 
Tadros, reforça que a proporção 
de pessoas vacinadas no país está 
diretamente ligada à resposta 
do setor, ainda dependente das 
vendas presenciais. “Mesmo com 
alta digitalização do comércio e 
adoção de serviços de delivery, 
seja em shopping centers ou lojas 
de rua, é um segmento que tende 
a acompanhar essa movimenta-
ção física de pessoas”.

“O indicador aponta um se-
gundo semestre mais positivo, 
com vendas impulsionadas por 
datas comemorativas que têm 
tudo para acontecer acima do 
ano passado. Além disso, há uma 
nítida sensação de que as condi-
ções atuais da economia evoluí-
ram até o momento, colocando 
o olhar dos comerciantes sobre 
a crise no espelho retrovisor”, 
acredita Antonio Everton, eco-
nomista da CNC (Gecom/CNC).
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Caixa Econômica Federal responde 
por 67% do crédito imobiliário

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, apresentou um balanço de sua gestão à frente do banco estatal 
e destacou alguns dos principais números da companhia

negócio também foi amplia-
do, disponibilizando agora 
cerca de R$ 10,18 bilhões 
de carteira de crédito, cres-
cimento de 33% desde 2019.

No balanço, o crédito con-
signado se tornou a principal 
linha de crédito de pessoa 
física da Caixa, com R$ 68,02 
bilhões de carteira ativa. 
Também negociou a dívida 
de mais de 1 milhão de clien-
tes nos últimos dois anos, 
totalizando R$ 8,6 bilhões.

Guimarães destacou a 
digitalização da Caixa nos 
últimos anos, que ostenta 
mais de 107 milhões de 
contas digitais, a grande 
maioria criada para atender 
os pagamentos do Auxílio 
Emergencial do governo fe-
deral, por meio do aplicativo 
Caixa TEM (ABr).

financiamentos da habitação 
popular, por meio do pro-
grama Casa Verde Amarela, 
sucessor do Minha Casa 
Minha Vida. 

Guimarães afirmou que 
a Caixa abriu 268 novas 
agências nos últimos anos, 

incluindo 100 especia-
lizadas no agronegócio. 
Ao todo, são 86 unidades 
novas no Nordeste, 59 
nos estados do Norte, 40 
no Centro-Oeste, 52 no 
Sudeste e 31 no Sul. 

O financiamento do agro-

Como calcular distribuição 
do lucro do FGTS

O percentual do lucro a 
ser repassado aos traba-
lhadores equivale a 96% do 
lucro de R$ 8,468 bilhões 
obtido pelo FGTS em 2020. 
A distribuição do lucro ele-
vará o rendimento do FGTS 
neste ano para 4,92%, 0,4 
ponto percentual superior à 
inflação oficial de 4,52% pelo 
IPCA. Em relação à cader-
neta de poupança, o FGTS 
teve rendimento ainda mais 
vantajoso. No ano passado, 
a poupança rendeu apenas 
2,11%, influenciada pela re-
dução da taxa Selic, os juros 
básicos da economia, para 

o menor nível da história 
por causa da pandemia da 
Covid-19.

O trabalhador tem dois 
meios para verificar o saldo 
do FGTS. O primeiro é o 
aplicativo FGTS, disponí-
vel para os telefones com 
sistema Android e iOS. O 
segundo é a consulta do 
extrato do fundo, no site da 
Caixa Econômica Federal.

Quem não puder fazer 
a consulta pela internet 
deve ir a qualquer agência 
da Caixa pedir o extrato 
no balcão de atendimento 
(ABr).



Soberania tecnológica 
e necessidade de 

recursos para o agro
O Brasil tem uma 
das maiores e 
mais competentes 
indústrias de 
máquinas agrícolas 
do mundo, em 
condições de atender 
completamente o 
mercado interno e 
externo

Nas últimas décadas, 
inclusive, o agro-
negócio deu uma 

grande contribuição à eco-
nomia brasileira. Registrou 
índices significativos de 
crescimento e sabemos que 
grande parte desse cresci-
mento se deve a ganhos de 
produtividade, resultantes 
de inovações tecnológicas 
adaptadas ao solo e clima do 
Brasil e incorporadas pelos 
fabricantes de máquinas e 
implementos agrícolas.

Começamos 2021 com 
forte aquecimento no setor 
de máquinas e implementos 
agrícolas. A forte demanda 
internacional por commodi-
ties agrícolas se traduziu  em 
aumento de encomendas 
para o setor. No primeiro 
quadrimestre, as vendas 
reais aumentaram em 63% 
e as vendas nominais em 
103%, sendo que a expec-
tativa de crescimento do 
setor em 2021 beira a casa 
dos 30%, o que não está 
sendo acompanhado pelo 
Plano Safra e condições de 
financiamento.

Esse ano o nosso setor 
estima um crescimento de 
30% em relação a 2020 e 
o Plano Safra 2021/2022  
destinou R$ 7,53 bilhões 
para o Moderfrota, a princi-
pal linha de financiamento 
para a aquisição de tratores, 
colheitadeiras e outros equi-
pamentos agrícolas. O anún-
cio foi feito no dia 22 pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 
A taxa de juros aumentou 
em relação ao Plano Safra 
anterior, de 7,5% ao ano 
para 8,5% ao ano. O prazo 
de pagamentos se manteve 
em sete anos, com 14 meses 
de carência.

Em 2020, para driblar a 
falta de recursos do Plano 
Safra, em março, o banco 
criou o Programa BNDES 
Crédito Rural, que não 
conta com subvenção do 

Tesouro. A linha opera com 
taxas próximas de 9% a 10% 
ao ano e prazo de até 15 
anos. Até o dia 9 de junho, 
as aprovações da nova linha 
alcançaram o montante de 
R$ 3,5 bilhões, para 6,3 mil 
clientes.

O esgotamento precoce 
do Moderfrota do Plano 
Safra 2020/21 levou tam-
bém a uma maior busca 
de crédito privado. Vários 
bancos privados ampliaram  
os negócios realizados com 
sua linha própria de finan-
ciamento com recursos 
livres, mas o campo se pro-
fissionalizou. Os produtores 
atuam em toda a cadeia 
produtiva e com reduzidos 
índices de inadimplência. O 
perfil do financiamento da 
produção nacional também 
se modificou.

Temos que ter claro, que 
uma indústria moderna e 
com tecnologia de ponta 
como é a indústria de máqui-
nas e implementos agrícolas 
brasileira precisa de linhas 
de crédito adequadas para 
que o produtor rural se 
sinta motivado a investir 
na sua produção. De outro 
lado, o fabricante de má-
quinas também precisa ter 
assegurado que a demanda 
será atendida não só com 
produtos capazes de suprir 
as necessidades do agrone-
gócio, como também terá 
como contar com linhas de 
crédito favoráveis aos seus 
clientes.

Não podemos perder de 
vista que o  Brasil é um dos 
principais fornecedores de 
produtos agropecuários em 
um planeta que demanda 
cada vez mais alimento. 
Espera-se que o Brasil seja 
responsável por uma grande 
parte do aumento previsto 
na produção de alimentos 
em razão de sua enorme 
oferta de recursos naturais  
e ao conhecimento tecnoló-
gico adquirido na fabricação 
de máquinas e implementos 
agrícolas no país.

Precisamos, portanto, de 
mais recursos , com custos 
razoáveis,  para assegurar 
que o crescimento do setor 
não seja impedido pela falta 
de crédito.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente 

do Conselho de Administração da 
ABIMAQ – Associação Brasileira 

da Indústria de Máquinas.

João Carlos Marchesan (*)
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Com a pandemia, nossa 
rotina e empresas de 
diversos segmentos 

tiveram que se adaptar com 
a nova realidade imposta e 
principalmente para acom-
panhar e melhor atender os 
novos hábitos dos consumi-
dores que passaram a ser 
mais exigentes e em busca 
de um bom atendimento, que 
também seja rápido e eficaz. 

De acordo com uma pes-
quisa realizada pela PwC, 
empresa de consultoria e 
auditoria, 84% dos entre-
vistados afirmaram que a 
experiência adquirida no 
processo de compra é tão 
importante quanto o pro-
duto. Diante disso, as em-
presas que desejam, de fato, 
prosperar e ir mais longe, 
precisam imediatamente 
incluir nos seus objetivos 
a experiência do cliente e 
o colocá-lo no centro do 
negócio. 

Diante desses fatos, Gisele 
Paula, CEO e fundadora do 
Instituto Cliente Feliz, star-
tup que aplica soluções e 
metodologias para melhorar 
a experiência com clientes, 
separou algumas dicas para 
que as empresas possam 
criar uma jornada encanta-
dora diante desse novo perfil 
de consumo: 
 1) Elimine esforços - 

Identifique os pontos 
de contato ou etapas 
do processo que geram 
maior esforço para o 
cliente e trabalhe para 
reduzi-los. Caso não 
tenha a clareza de quais 
são, uma boa pedida é 

A experiência adquirida no processo de compra é tão importante 
quanto o produto.

Natura e Avon iniciam etapa 
de testes técnicos para a reali-
zação de entregas dos produtos 
das marcas por meio de drones. 
Com a nova tecnologia, as 
empresas buscam melhorar a 
experiência de entrega para as 
consultoras e representantes. 
Além disso, o projeto contri-
buirá para alcançar a meta do 
grupo de atingir zero emissões 
líquidas de carbono até 2030.

Para o projeto, Natura &Co 
firmou parceria com a startup 
brasileira Speedbird Aero, 
primeira empresa a receber o 
CAVE (Certificado de Autori-
zação de Voo Experimental) 
pela Anac e já começaram os 
testes técnicos, encaminhando 
ao processo de autorização 
da Anac para a execução do 
projeto piloto de entrega em 
condições reais, que será feito 
em um raio de até 200km já no 
primeiro trimestre de 2022. A 
operação buscará realizar as 
entregas de forma ágil e segura 
em locais mais afastados ou de 
difícil acesso. 

A tecnologia de drone para 
fazer entregas de produtos de 
primeira necessidade e de bens 
de consumo já é uma realidade 
em diversas partes do mundo, 
como Ruanda e Gana, onde 
os drones permitem distribuir 

doações de sangue. Em países 
como Finlândia, Islândia, Suíça, 
China, Japão e Estados Unidos, 
drones estão sendo utilizados 
para entregas de varejo, alimen-
tos e medicamentos. Além da 
redução significativa no tempo 
de entrega, outra vantagem é o 
baixo impacto ambiental.

Segundo Leonardo Romano, 
diretor de Supply Chain e 
Inovação Logística de Natura 
&Co. “Buscamos constante-
mente soluções de vanguarda 
que aprimorem as experiências 
das nossas consultoras, repre-
sentantes e clientes com os 
produtos das nossas marcas. 
A logística através dos drones 
irá habilitar rotas de entrega 
em tempos muito curtos, com 
baixo custo e baixo impacto 
ambiental”, agrega o executivo. 

Para Manoel Coelho, CEO e 
fundador da Speedbird, o pro-
jeto permitirá testar o modelo 
de entrega em uma escala mais 
ampla de operação. “Somos 
pioneiros no Brasil em obter a 
certificação da Anac para testar 
o modelo em condições reais de 
operação e na parceria com a 
Natura &Co será interessante 
observar que, ainda que feito 
em maior escala, o drone deli-
very seguirá sendo uma opção 
segura e viável”. 

O cliente poderá  compartilhar seu histórico de crédito e de 
transações com outras instituições.

A segunda fase de implantação do Open Banking no Brasil 
iniciou-se no último dia 13 com um cenário mais favorável 
para os usuários do mercado financeiro. Com o sistema, eles 
poderão migrar seus dados de uma instituição para outra com 
facilidade, mantendo seu histórico financeiro quando optam 
por mudar de prestador de serviço. A evolução do Open 
Banking, o chamado Open Finance, também já está prevista 
para acontecer a partir de dezembro. 

Além dos bancos, ele abrange fintechs e diversas outras 
empresas financeiras, como seguradoras, corretoras, com-
panhias de câmbio e fundos de previdência, aumentando a 
concorrência e o aperfeiçoamento dos serviços, o que beneficia 
diretamente os clientes. “Não há a obrigação de se manter 
preso a uma instituição. O cliente poderá  compartilhar seu 
histórico de crédito e de transações com outras instituições, 
que então poderão oferecer condições melhores de crédito, 
tarifas menores e serviços personalizados, por exemplo. 

O cliente acaba tendo liberdade e autonomia para trocar 
de prestador de serviço sem “perder” o seu histórico. Para as 
instituições, cria-se um ambiente competitivo benéfico, que 
leva mais opções aos usuários e permite a entrada de mais 
produtos e instituições no mercado”, explica Paulo Oliveira 
Andreoli, Head de OmniFinance, responsável pela área de 
Open Banking e Soluções de Pagamento no Grupo FCamara. 
Para que as instituições possam atuar precisam realizar in-
tegrações, além de conseguir a certificação de segurança na 
OpenID Foundation. 

Esse modelo está apenas começando e é importante que os 
participantes estejam homologados pelo Banco Central e aptos 
a aplicarem todas as regras de segurança e de padronização, 
gerenciar os consentimentos dos clientes e o uso adequado 

Crie uma jornada de experiência 
ante o novo perfil de consumo

A experiência do cliente nunca foi tão abordada como tem sido nos últimos tempos

Call Resolution no 
atendimento, mapeie 
as demandas dos seus 
consumidores e dê a 
alçada com autonomia 
para a sua equipe. 

 4) Ofereça autonomia e 
humanize - Conceda o 
controle ao seu cliente 
oferecendo autonomia 
e auto-serviço. Mas 
quando ele quiser falar 
com você, garanta que 
o atendimento seja hu-
manizado. Aposte em 
fazer um mapeamento 
de suas personas e a 
jornada de experiên-
cia dos seus clientes, 
assim você será mais 
assertivo na oferta de 
seus serviços. 

 5) Entregue além do 
que foi prometido - 
Entregar o que foi pro-
metido é o mínimo que 
você pode fazer para o 
seu cliente, ele não es-
pera ser surpreendido 
na sua entrega, mas é o 
que de fato irá encantá
-lo. Uma boa ideia a se 
pensar aqui é criar um 
programa de encanta-
mento na sua empresa 
para que todos estejam 
atentos e incentivados 
a encantar o cliente. 
Com certeza o resulta-
do será ainda maior e 
seu cliente com certeza 
irá se sentir abraçado 
pela sua marca e irá 
voltar a comprar com 
você! - Fonte e outras 
informações: (www.
institutoclientefeliz.
com.br).

realizar pesquisas para 
saber o que tem dei-
xado seu cliente insa-
tisfeito. Essas análises 
de motivos de reclama-
ções recebidas, pode-
rão fazer com que você 
enxergue suas falhas e 
elimine os esforços em 
áreas ou ações que não 
são importantes nesta 
jornada. 

 2) Seja acessível - Mais 
de 60% dos clientes 
preferem o telefone, 
seja para pesquisar, 
como também para re-
solver algum problema 
e o WhatsApp já é um 
aplicativo instalado 
em 99% dos celulares 
brasileiros e o local 
preferido para ter con-
tato com as marcas. 
Por este motivo, ter 
canais de fácil acesso 
e atendimento rápido 
para seus clientes é 
fundamental. 

  Elimine qualquer difi-

culdade que ele tenha 
de falar com a sua em-
presa por meio desses 
canais. Mas lembre-se, 
caso automatize esse 
atendimento, crie co-
mando para que seu 
cliente possa falar com 
um especialista caso 
seja a sua vontade: 
humanize essa comu-
nicação. 

 3) Resolva no primeiro 
contato - Ninguém 
gosta de esperar, seu 
cliente também. En-
tão, prepare seu time 
para que, a pessoa que 
irá ficar na linha de 
frente do atendimento 
esteja preparada para 
resolver o problema 
de seu cliente. Ele não 
quer mais ser transfe-
rido de um lugar para 
outro, de um atendi-
mento para o outro 
sem ter a solução que 
espera. Experimente 
medir o FCR - First 
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Empresas iniciam testes para 
entregas com o uso de drones

Instituições se preparam 
para a evolução do Open Banking

de suas informações. O principal risco de um sistema compar-
tilhado é a segurança da informação. Os sistemas terão que 
conversar entre si e, ao mesmo tempo, estarem protegidos 
de ataques de hackers. 

De acordo com projeções do Grupo FCamara, cerca de 5 mi-
lhões de brasileiros irão aderir ao sistema Open Banking ainda 
em 2021. Para chegar a esse número levou em consideração a 
proporção de população bancarizada, o sistema financeiro ativo 
e desenvolvido do país, a inclusão nesse sistema de 10 milhões 
de pessoas pelas necessidades decorrentes da pandemia da 
Covid-19, além da chegada do Pix, que vem acostumando 
os brasileiros a uma forma de pagamento totalmente digital. 
Fonte e outras informações: (www.fcamara.com.br).
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Guilherme Barreiro (*) 
 
Capex e Opex. Que termos estranhos, 

não é mesmo? 
Parece latim, mas são duas siglas em 

inglês, que significam capital expenditure 
(despesas de capital ou investimento em 
bens de capital) e operational expenditure 
(despesas operacionais). 

O Capex são as despesas ou investi-
mentos em bens de capital, ou seja, aquilo 
que a empresa adquire fisicamente, como 
computadores, data centers, servidores 
etc. Já o Opex são os custos operacionais, 
despesa com prestadores de serviços, taxas 
de administração etc. 

Se você for montar um servidor em sua 
empresa, por exemplo, comprando todos 
os equipamentos para estruturá-lo adequa-
damente, será um investimento Capex. Se, 
ao invés disso, você decidir contratar uma 
companhia especializada para colocar essa 
estrutura na nuvem, você terá, em linhas 
gerais, um investimento Opex. Aí vem a per-

gunta: “Legal tudo isso, mas qual é o melhor?”.
Não podemos simplesmente comparar 

Capex e Opex na análise de economia 
nos negócios. Seria como comparar maçãs 
com bananas. O foco não deve ser qual é 
absolutamente melhor, mas sim com qual 
você vai conseguir gerar mais valor, seja 
potencializando o seu negócios com as 
oportunidades atuais ou explorando novas. 

Mas, no caso da migração para a nuvem, 
existem diversas vantagens: sua empresa 
não se preocupará com antecipação de 
caixa e terá maior liquidez para investir 
nos negócios que potencializam o seu ROI 
(Retorno sobre Investimento). Existem 
mitos nessa conversa de Capex e Opex nas 
tecnologias em cloud. Um deles é que com 
Capex é possível ter mais previsibilidade 
no orçamento. 

É uma falsa ideia de que o que foi gasto 
com manutenção, atualização, energia etc. 
será constante de um ano para outro. Além 
de não ser verdade, esses custos podem 

oscilar (e muito) e, um servidor ocioso, 
em que você utiliza de fato apenas 70% 
da capacidade, por exemplo, leva a mesma 
despesa de um servidor 100% utilizado. 
Se esse ambiente estivesse na nuvem sua 
empresa gastaria apenas o que consome. 

O que vai realmente fazer diferença é 
escolher e consumir adequadamente as 
tecnologias em cloud, proporcionando 
escalabilidade, flexibilidade e economia 
dos recursos financeiros da empresa. Usar 
a nuvem é uma excelente oportunidade de 
transformação dos negócios, desde que 
desenvolvido um bom plano de jornada, 
que vai da escolha dos tipos de estratégia 
à escolha das tecnologias. 

E, para desenvolver um plano robusto, é 
essencial ter um parceiro que ajude a sua 
empresa a construir e manter a gestão do 
consumo de tais tecnologias. 

(*) - Graduado em análise de sistemas pelo Instituto 
Brasileiro de Tecnologia Avançada IBTA, é Diretor 

Geral na Nextios (www.nextios.com.br).

Entenda a importância de Capex e Opex nas tecnologias em cloud
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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/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Hotel Majestic S/A
CNPJ/MF 43.121.946/0001-19 - NIRE/JUCESP 35300033493

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Junho de 2021
Local, Hora e Data: Sede Social, na Praça Dr. Vicente Rizzo, nº 160, em Águas de Lindóia/SP, às 11horas 
do dia 22/06/2021. Presença: Conforme assinaturas lançadas no Livro “Presença de Acionistas”. Convo-
cação: Edital de convocação publicado no DOESP e no Jornal “Empresas e Negócios” nos dias 02,03 e 
04/06/2021, de acordo com o disposto nos artigos 124 e 133 da Lei 6.404, de 15/12/76 (“LSA”). Composição 
da Mesa: Presidente: Marcos Rolim Fernandes Fontes; Secretário:José Artur Bernardi. Ordem do Dia: Ins-
talação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. Deliberações: posto o tema em discussão, o Diretor 
José Artur Bernardi pediu a palavra e ponderou a inconveniência da Companhia incorrer em mais gastos 
com a instalação do Conselho Fiscal, tendo em vista a situação por que passa o segmento, desaconselhan-
do a que seja tomada a medida solicitada pelo Sr. Edgar José Bernardi, que sacrifica ainda mais as finanças 
da Companhia e a todos prejudica. Foi dito também pelo representante do acionista André Felipe Bernardi, 
que também apresentará voto escrito, que o novo pedido de instalação de Conselho Fiscal formulado pelo 
acionista Edgar José Bernardi caracteriza flagrante abuso de direito de voto, tendo em vista a desnecessi-
dade do funcionamento deste órgão societário, uma vez que a Diretoria da companhia já se disponibilizou 
reiteradas vezes a prestar contas direta e periodicamente aos acionistas. A Companhia atravessa o período 
mais desafiador de sua história, tendo sido obrigada a suspender as suas atividades por longos períodos 
em razão da pandemia de Covid 19. A pretendida instalação de Conselho Fiscal no atual exercício, em que 
a companhia praticamente ainda não operou, causará ônus financeiro excessivo, reservando-se o acionista 
André Felipe Bernardi o direito de tomar as medidas legais contra a instalação do Conselho Fiscal, inclusive 
para responsabilizar o acionista que está dando causa aos prejuízos, em razão da insistência na instalação 
do Conselho Fiscal. O representante do acionista Edgard Jose Bernardi registrou que não entende se tratar 
de abuso de direito de voto, tratando-se de direito essencial do acionista, insistindo na instalação do órgão. 
Após os debates, tendo o acionista Edgar José Bernardi, apesar de todas as ponderações contrárias, in-
sistido no seu pedido de instalação do Conselho Fiscal, o seu pedido foi atendido, com protestos, para a 
instalação do Conselho Fiscal que, na forma do artigo 13º do Estatuto Social, será composto por 3 membros 
efetivos e membros suplentes e funcionará durante o corrente exercício social de 2021, até apresentação 
de seu parecer acerca das contas do presente exercício na competente AGO. Foram eleitos pelos votos 
dos acionistas Itaca Administração de Bens Ltda., André Felipe Bernardi e Edson Bernardi Junior que, em 
conjunto, representam 51,81% do capital social, os seguintes membros: (a) Roberto Pitaguari Germanos, 
advogado, CPF/MF nº 150.927.528-23 e RG 21.759.809-2, residente em SP/SP, como Conselheiro efetivo; 
(b) Ozeias Pedro Rodrigues, auditor, CPF/MF nº 079.574.858-20, residente Campinas - SP, como con-
selheiro efetivo; (c)Daniel Gonçalves, advogado, OAB SP n° 437.847, CPF n° 278.884.778-52, residente 
Campinas - SP, como suplente. Registrado o protesto dos acionistas Edgar José Bernardi e Herminio Pirani 
Bernardi à nomeação de Roberto Pitaguari Germanos, em razão de notícias de jornal tratando de suposto 
envolvimento em inquéritos com o Sr. Ricardo Salles. Em observância ao artigo 161, §4º, parte final, da 
LSA, foi realizada votação em separado, da qual não participaram os acionistas acima mencionados, ten-
do sido indicado pelo acionista Edgard José Bernardi, os seguintes candidatos: (d) Edgar Bernardi Righi, 
engenheiro, RG n. 50.112.285-0, CPF 409.615.628-03, residente em SP/SP, como efetivo e (e) Giuliano 
Guarini, contabilista, CPF 882.550.856.53, CRC SP 1SP 216719/O-0, residente em Águas de Lindoia/SP, 
como suplente. A remuneração dos Conselheiros Fiscais foi fixada em R$ 5.000,00 por reunião do Conselho 
Fiscal, para cada conselheiro, condizente com parâmetros de mercado, registrado o protesto dos acionistas 
minoritários, que entenderam a remuneração como excessiva. Os conselheiros serão investidos no cargo 
mediante a assinatura do competente termo de posse e demais providências cabíveis, e de comum acordo 
entre si após comunicados da eleição deverão se reunir para organizar o funcionamento do Conselho Fiscal 
em data a ser por eles estabelecidas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram sus-
pensos pelo Sr. Presidente da Mesa, pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada 
conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretário e acionistas presentes. Atestamos que a ata é cópia 
fiel da original que foi lavrada em livro próprio. Marcos Rolim Fernandes Fontes - Presidente; José Artur 
Bernardi - Secretário. JUCESP n° 383.292/21-9 em 12/08/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo

CNPJ 62.149.000/0001-05
Edital de Eleições para Cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da

Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo, usando das disposições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, Faz Público que as eleições
para os cargos de: Presidente, 1º e 2º Vice-Presidentes, Diretor Econômico Financeiro, 1º e 2º Tesourei-
ros e membros do Conselho Fiscal, correspondente ao triênio 2022/2025 (12/01/2022 a 12/01/2025) serão
realizadas no dia 25 de novembro de 2021, pelo Conselho Deliberativo, em Sessão Pública, conforme
artigos 43 à 55 do Regimento Especial e artigos 99 a 100 do Estatuto Social, a iniciar-se às 15h30, na
sede social, à Rua Dr. Bettencourt Rodrigues, 155 - 3º Andar, ou na forma do Capítulo III, do Regimento
Especial, em caráter excepcional e por força maior decorrente de determinações sanitárias que tornem
impossível a realização presencial da Sessão Pública, que passará a ser por videoconferência e votação
eletrônica, com a participação dos integrantes do Conselho Deliberativo à distância, através de platafor-
ma que assegure a identificação do participante, a segurança e o sigilo do voto. Torna público, ainda, que
as inscrições dos candidatos serão recebidas até o dia 22 de outubro de 2021, nos termos do Regimen-
to Especial, artigo 44, no período das 9h00 às 16h30, no 4º andar do mesmo prédio, na sala da Secretaria
do Conselho Deliberativo, exceto aos sábados, domingos e feriados. E, para conhecimento de todos os
interessados, publica-se o presente Edital, afixando-se cópia nas dependências sociais da Capital, do In-
terior e da Grande São Paulo, e na página web da AFPESP, onde também poderá ser acessado o texto
completo do Regimento Especial para as Eleições do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal e da
Diretoria Executiva da AFPESP. São Paulo, 18 de agosto de 2021.

Paulo César Corrêa Borges - Presidente do Conselho Deliberativo.

Marcos Guerra (*)

Com a pandemia, 
esse cenário se 
agravou, devido ao 

aumento do desemprego, 
que atingiu seu patamar 
recorde, de acordo com 
o IBGE – em 14,7% até 
o primeiro trimestre. 
Diante de dados tão 
preocupantes, a nova Lei 
do Superendividamento 
pode ser a grande salva-
ção dessas pessoas para 
que consigam se recupe-
rar economicamente.

Temos enfrentado si-
tuações severas nos últi-
mos anos, intensificadas 
pela pandemia e pelo fim 
do auxílio emergencial. 
Muitas lojas fecharam, 
profissionais perderam 
seus empregos e, na ten-
tativa de obter créditos 
e aumentar prazos de 
pagamento, acabaram 
aumentando ainda mais 
suas dívidas em um 
efeito dominó. Como 
forma de ajudar todos 
os devedores de boa-fé, 
a Lei pretende evitar 
que sofram ainda mais 
com juros abusivos, de 

A Lei do Superendividamento contribui para que os devedores 
consigam se recuperar financeiramente, sem novos prejuízos.

A necessidade de modernizar os canais de atendimento tem de 
vir acompanhada de ferramentas que facilitem o atendimento.

Um estudo feito pela Infobip, 
plataforma global de comunica-
ção na nuvem omnichannel, em 
parceria com a consultoria Frost 
& Sullivan, apontou que 68% dos 
brasileiros consideram mudar 
de banco para uma instituição 
que ofereça um atendimento 
mais consistente e eficiente. 
Entre esses clientes que estão 
abertos a trocar de instituição, 
25% afirmaram que é extrema-
mente provável e 43% acreditam 
que é provável. Segundo 31% 
dos entrevistados, o principal 
motivo para a troca é a repetição 
de dados pessoais de segurança 
durante o atendimento e 27% 
afirmaram que a necessidade 
de contar inúmeras vezes os 
problemas enfrentados é o que 
causa o descontentamento. A 
pesquisa de “Experiência do 
cliente no setor financeiro” foi 
realizada em cinco países da 
América Latina e nos Estados 
Unidos e tem como objetivo 
compreender como o processo 
de digitalização da comunicação 
transformou as tomadas de de-
cisão dos clientes do mercado 
financeiro. 

No apanhado geral dos pa-
íses participantes, 6 em cada 
10 clientes mudariam para 
um provedor que oferece uma 
experiência de interações mais 
contínuas. Outro grande motivo 
para a troca são os problemas 
com linha de crédito: consumi-
dores estão quinze vezes mais 
propensos a migrar de banco, 
caso não acreditem nos proto-
colos de concessão de crédito de 
seus bancos. No Brasil, essa mu-
dança de banco tende a ocorrer 
entre os mais jovens, enquanto 
nos EUA o risco é maior entre 
clientes na faixa etária de 35 a 
44 anos, com renda significati-
vamente mais alta. 

“Neste contexto, a instituição 
financeira que conseguir ofe-
recer uma melhor experiência 
para o cliente mais jovem aqui 
no Brasil, provavelmente terá 
mais possibilidade de fidelizá-lo 
no longo prazo, quando seu 
poder aquisitivo for maior”, 
afirma Caio Borges, Head de 
vendas da Infobip no Brasil. 
Outro achado do levantamento, 
mostra que o processo de digi-
talização das operações, após 
o início da pandemia, fez com 
que as pessoas se afastassem 
de atendimentos presenciais e 
buscassem interações rápidas 
para a resolução de problemas 
e acesso à informação. 

Na hora de resolver qualquer 
problema ou na busca por infor-
mações com suas instituições 
financeiras, os brasileiros são 
os que mais procuram atendi-
mento por meio de aplicativos 
de mensageria, com 26% dos 
usuários recorrendo a eles para 
isso - 91% preferem interagir 
pelo WhatsApp e 35% via Face-
book Messenger. Neste quesito, 
o Brasil é o país que mais recorre 
ao uso de aplicativos, seguido 
pela Argentina, com 10% dos 
usuários, e a Colômbia, com 6%.

“Oferecer uma experiência 
simples, completa e integrada 
nos diferentes canais de aten-
dimento mostra-se um ponto-
chave para a fidelização dos 
clientes no setor financeiro. A 
necessidade de modernizar os 
canais de atendimento tem de 
vir acompanhada de ferramen-
tas que facilitem o atendimento 
independente de onde comece 
e termine a sua interação com 
o banco”, finaliza Borges. - 
Fonte e outras informações: 
(https://www.infobip.com/pt/
blog/experiencia-clientes-setor
-bancario).

SKALABANK SECURITIZADORA S.A
(Em Constituição)

Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima e Estatuto Social
Aos 05/05/2021, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Paulo Ney Amaral Guimarães e Diretor Vice-Presidente: Helena Domingues Neto Silva. Deliberações Unânimes: 1) Leitura e aprovação 
da minuta do Estatuto Social da Skalabank Securitizadora S.A., a ter a redação estabelecida no Anexo I. 2) Subscrição do Capital Social da Companhia, nos seguintes termos: Boletim de Subscrição I - a) Paulo 
Ney Amaral Guimarães, RG 3.365.082 SSP/SP e CPF 301.640.528-87, e Sra. Helena Domingues Neto Silva, RG 16.854.225 e CPF 082.289.688-50; 3) Aprovar o Capital Social Inicial de R$ 100.000,00 repre-
sentado por 100.000 ações ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Percentual de integralização das ações 100,00% ; Distribuição por subscritor: Paulo Ney Amaral 
Guimarães - 80,00% ações e Helena Domingues Neto Silva - 20,00% ações. Ações totalmente subscritas neste ato. 4) Eleição dos membros da Diretoria e definição da remuneração global dos Diretores - Os 
acionistas aprovam a eleição do Sr. Paulo Ney Amaral Guimarães, já qualificado como Diretor Presidente e Sra. Helena Domingues Neto Silva, já qualificada como Vice-Presidente., todos com mandato ate a 
realização da AGO que examinará as demonstrações financeiras relativas ao exercício a se encerrar em 31/12/2021. 4.1) Aprovar a remuneração anual de até R$ 480.000,00 para os membros da Diretoria, cuja 
distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia. 5) Os acionistas aprovaram que a sede da Companhia será em SP/SP, na Rua Tenente Gomes Ribeiro nº 182 - 2º andar - Conjuntos 
21/22 - Cep 04038-040 - Vila Clementino. 6) Foi aprovada pelos acionistas a Politica de Divulgação de Ato e Fato Relevante da Companhia de que trata a Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002 e posteriores 
alterações. Em seguida foi distribuído o respectivo Termo de Adesão que foi assinado por todos os Diretores eleitos e presentes. Nada mais. Visto: José Luis da Silva - OAB/SP 119.848. Jucesp sob NIRE nº 
3530057196-7 em 01/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social da Skalabank Securitizadora S.A. - Denominação, Objetivo Social, Sede e Duração: Artigo 1º - Ska-
labank Securitizadora S.A. (doravante referida como “Companhia “) é uma S.A., regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem por obje-
tivo especifico a aquisição e securitização de crédito exclusivamente oriundos de operações praticadas por bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimentos, sociedades de créditos, financiamen-
to e investimento e operações de créditos financeiros na forma da resolução numero 2.686 do Banco Central do Brasil e emissão e colocação privada de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos 
creditórios financeiros. §1º - A Companhia não poderá, em hipótese alguma, participar do capital de qualquer sociedade bem como conceder fianças ou avais em favor de terceiros quaisquer. Artigo 3º - A 
Companhia tem sede em SP/SP Rua Tenente Gomes Ribeiro nº 182 - 2º andar - Conjuntos 21/22 - Cep 04038-040 - Vila Clementino, lhe sendo facultada, por deliberação dos Acionistas, abrir outros estabele-
cimentos, tais como: filiais, agencias, sucursais, escritórios ou depósitos em qualquer localidade do país ou do exterior. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capital Social e Ações: 
Artigo 5º - O Capital da Sociedade é de R$ 100.000,00, dividido em 100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e parcialmente integralizado. §1º - A integralização do Ca-
pital social da companhia dar-se-á no presente ato conforme boletim de subscrição Anexo II. Os acionistas se comprometem a integralizar em moeda corrente nacional as ações ordinárias nominativas em até 
180 dias a contar a data do registro do referido Estatuto. §2º - Cada ação ordinária corresponderá a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. §3º - A propriedade das ações será comprovada pela ins-
crição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. §4º - Novas ações de emissão da Companhia poderão adquirir a forma escritural, sendo mantidas em conta deposito, aberta em nome 
de cada acionista em instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários. Da Administração: Artigo 6º - A administração da Companhia compete a Diretoria, que terá as atri-
buições conferidas por Lei e pelo presente Estatuto Social, estando os Diretores dispensados de oferecer garantia para o exercício de suas funções. §1º - Todos os membros da Diretoria tomarão posse median-
te assinatura dos respectivos termos no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. §2º - Cabe a Assembleia Geral fixar a remuneração dos administradores da 
Companhia. A remuneração poderá ser votada em verba individual, para cada membro, ou verba global, cabendo então a Diretoria deliberar sobre a sua distribuição. Ressalvada deliberação em contrario da 
Assembleia Geral, o montante global fixado deverá ser dividido igualmente entre os administradores. Da Diretoria: Artigo 7º - A Diretoria será composta de 2 membros, acionistas ou não, residentes no Pais, 
eleitos pelos acionistas e por estes destituíveis a qualquer tempo, sendo Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente. §1º - O prazo de gestão de cada Diretor será de até 3 anos. Permitida a recondução, sendo 
que no período que ocupar o cargo fará jus a pró-labore mensal a ser definido em assembleia. §2º - Os Diretores, findo o prazo de gestão, permanecerão no exercício dos respectivos cargos, até a eleição e 
posse da nova Diretoria. §3º - Ocorrendo vaga no cargo de Diretor, deverá ser convocada Assembleia Geral para nova eleição. §4º - Em caso de ausência ou impedimento temporário, os Diretores substituir-
-se-ão, reciprocamente, por designação da Diretoria. Artigo 8º - Compete a Diretoria a representação ativa e passiva da Companhia e a pratica de todos os atos necessários ou convenientes à administração 
dos negócios sociais, respeitados os limites em lei ou neste Estatuto Social. Artigo 9º - Compete exclusivamente ao Diretor Presidente. I  - Submeter à aprovação da Assembleia Geral os planos de trabalho e 
orçamentos anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expansão da Companhia, promovendo a sua execução nos termos aprovados; II - coordenar e superintender as atividades da Diretoria, 
convocando e presidindo as suas reuniões; III - formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia, bem como, estabelecer os critérios para a execução das liberações da Assembleia Geral; IV - 
Coordenar as atividades das áreas financeiras, tesouraria, controladoria, sistemas de informática e jurídica da sociedade; V - exercer a supervisão de todas as atividades da Companhia; VI- exercer as demais 
atribuições que lhe forem conferidas pela Assembleia Geral. Artigo 10º - Compete especificamente ao Diretor Vice-Presidente I - Substituir o Diretor Presidente em suas ausências e impedimentos; II - apoiar o 
Diretor Presidente no relacionamento com órgãos governamentais; III - exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Assembleia Geral. Artigo 11º - Compete a Diretoria sempre em conjunto, 
exercer as atribuições que a Lei, a Assembleia Geral, e este Estatuto Social lhe conferirem para a pratica dos atos necessários ao funcionamento regular Companhia, observando o disposto nos demais artigos 
deste Estatuto Social. §1º - A Diretoria sempre em conjunto poderá praticar atos de alienação e aquisição de bens móveis e imóveis. Do Conselho Fiscal: Artigo 12º - A Sociedade terá um Conselho Fiscal de 
funcionamento facultativo e não permanente, composto de 3 membros efetivos e igual de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do Conselho Fiscal, atenderá aos preceitos dos artigos 161 e 165 da 
Lei 6.404/1976. Das Assembleias Gerais: Artigo 13º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 meses seguintes ao termino do exercício social da Companhia, a fim de serem discutidos 
os assuntos previstos em Lei e, extraordinariamente quando convocada, a fim de discutirem assuntos de interesse da Companhia, ou ainda quando as disposições do Estatuto Social ou da legislação vigente 
exigirem deliberações dos Acionistas, devendo ser convocada: a) por iniciativa do Diretor Presidente, ou pelos Acionistas nos casos previstos em Lei. §1º - Todas as convocações deverão indicar a ordem do 
dia, explicitando ainda, no caso de reforma estatutária, a matéria objeto. §2º - A representação do Acionista na Assembleia Geral se dará nos termos do paragrafo 1º do artigo 126 da lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, desde que o respectivo instrumento de procuração tenha sido entregue na sede social da Companhia com até 24 horas de antecedência do horário para o qual estiver convocada a Assembleia. 
Se o instrumento de representação for apresentado fora do prazo de antecedência acima mencionado, este somente será aceito com a concordância do Presidente da Assembleia. §3º - A Assembleia Geral tem 
poder para decidir todos os negócios relativos ao objetivo da Companhia e tomar todas as decisões que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento. Artigo 14º - É necessária a aprovação de acionistas 
que representem no mínimo metade do Capital Social com direito a voto para: a) As matérias listadas no artigo 136 da Lei nº 6.404/76; b) Alterações deste Estatuto Social; c) Emissão de bônus de subscrição, 
a adoção de regime de capital autorizado e de aprovação de planos de opção de compra de ações; d) Emissão de debentures conversíveis ou não em ações; e) Distribuição de dividendos, em cada exercício, em 
valore superior a 25% do lucro liquido ajustado na forma da lei; f) Atribuição de terceiros (inclusive administradores e empregados) de participação nos lucros da Companhia; g) Aumento de Capital por subs-
crição, bem como a redução do capital social, para restituição aos acionistas. Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação do Lucro: Artigo 15º - O exercício social da Companhia termi-
nara em 31/12 de cada ano, findo o qual serão elaboradas pela Diretoria as demonstrações financeiras do correspondente exercício, as quais serão apreciadas pela AGO em conjunto com a proposta de desti-
nação do lucro liquido do exercício, bem como da distribuição de dividendos. §1º - A destinação do lucro liquido do exercício, se dará da seguinte forma: I- 5% será aplicado na constituição de reserva legal, 
observado que não poderá exceder 20% do capital social. II- 25% de pagamento de dividendo mínimo obrigatório; e III- pagamento de dividendo extraordinários, caso aprovado pela Assembleia Geral. §2º - O 
saldo remanescente depois de atendidas as exigências legais terá a destinação determinada pela Assembleia Geral. Artigo 16º - Será distribuído em cada exercício social, como dividendo mínimo obrigatório 
pela Companhia o montante correspondente a 25% do lucro liquido do exercício ajustado na forma da legislação em vigor. Parágrafo Único: O montante a ser distribuído será aquele já diminuído pela importân-
cia destinada à constituição da reserva legal e da importância destinada à formação da reserva para contingências acrescido do montante eventualmente revertido da reserva para contingência formada em 
exercícios anteriores. Artigo 17º - A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, imputando-os como dividendo mínimo obrigatório. A qualquer tempo durante o exercício social, a Diretoria poderá 
declarar e pagar dividendos intermediários à conta de reservas de lucros e de lucros acumulados existentes no ultimo balanço ou balancete levantado pela Companhia. Artigo 18º - Os acordos de acionistas, 
devidamente registrados na sede da Companhia, que estabeleçam cláusulas e condições em caso de alienação de ações de sua emissão, discipline o direito de preferencia na respectiva aquisição o regulem o 
exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela Companhia e pela administração. Paragrafo Único - Os direitos, as obrigações e as responsabilidades resultantes de tais acordos de acionistas 
serão validas e oponíveis à terceiros tão logo tenham os mesmos sido devidamente averbados nos livros de registro de ações da Companhia ou nos registros mantidos pela Instituição depositaria das ações e 
consignados nos certificados de ações, se emitidos, ou nas contas de deposito mantidas em nome dos acionistas junto à instituição depositaria das ações. Aos administradores da Companhia, zelarão pela 
observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral ou o Presidente do Conselho de Administração, conforme o caso, não deverá computar o (s) voto (s) proferido (s) por acionista em contrarieda-
de como os termos de tais acordos. Da Liquidação: Artigo 19º - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, caso em que competirá à Assembleia 
geral nomear o liquidante, bem como, fixar a remuneração do mesmo. No período de liquidação da Companhia, a Administração continuará em funcionamento. Artigo 20º - Fica eleito o Foro da Comarca de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com renuncias de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, como o único competente a conhecer ou julgar qualquer questão ou causa que, direta ou indiretamente, 
derivem da celebração deste Estatuto Social ou da aplicação de seus preceitos. O presente Estatuto foi aprovado em Assembleia Geral de Constituição, ficando os Diretores responsabilizados pelo seu arquiva-
mento na Junta Comercial de São Paulo, e demais órgãos competentes. SP, 05/05/2021. Paulo Ney Amaral Guimarães - Presidente da Assembleia Geral de Constituição, Diretor Presidente, Acionista Subscri-
tor; Helena Domingues Neto Silva - Diretor Vice-Presidente. Jucesp sob NIRE nº 3530057196-7 em 01/07/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Lei do Superendividamento: 
como renegociar dívidas?

Três em cada dez brasileiros estão inadimplentes. A média de suas dívidas chega a quase R$ 4 mil, 
segundo dados divulgados pelo Serasa

visando o aprendizado 
de todas as novas regras 
e meios de proporcionar 
acolhimento. A medida 
é uma excelente forma 
de fazer com que as nor-
mas sejam respeitadas e 
prevalecidas. Tudo, com 
total transparência, uma 
das principais mudanças 
que impactam direta-
mente os credores.

Com sua aprovação, os 
bancos estão proibidos 
de ocultar os reais riscos 
da contratação de um 
empréstimo. Todos os 
custos totais envolvendo 
juros, tarifas e encargos 
sobre atrasos, devem ser 
informados – caso con-
trário, tomarão medidas 
ilegais com permissão 
de reivindicação dos 
direitos por parte do 
consumidor. Uma forte 
rigorosidade necessária 
para o objetivo desejado.

Solucionar o enorme 
número de pessoas su-
perendividadas só será 
possível por meio de 
uma reeducação finan-
ceira, assim como a Lei 
também defende. O con-
sumo consciente deve 
ser estimulado, possibi-
litando acesso a recursos 
financeiros de maneira 
mais sustentável. Todos 
devem entender os prós 
e os contras de solicitar 
a concessão de crédito 
e, principalmente, como 
concluir o plano de pa-
gamento sem adquirir 
novas dívidas durante o 
processo.

Em termos gerais, a 
Lei do Superendivida-
mento pode contribuir 
para que os devedores 
consigam se recuperar 
financeiramente, sem no-
vos prejuízos. Para isso, 
é imprescindível focar 
no trabalho de conscien-
tização da população, 
via educação financeira. 
Ainda, com um maior 
conhecimento e preparo 
dos órgãos envolvidos 
nessa concessão, pode-
mos futuramente, colher 
resultados excelentes 
dessa proposta.

(*) É Superintendente do Comercial 
e Marketing na Pontaltech, empresa 

de tecnologia especializada em 
comunicação omnichannel 

(www.pontaltech.com.br).
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forma que ainda tenham 
a mínima renda necessá-
ria existencial para sua 
sobrevivência.

Dentre suas propostas, 
algumas se destacam 
como mais promissoras 
para essa finalidade. 
Como exemplo, está a 
mudança proposta no 
processo de recuperação 
judicial, visando acordos 
mais justos para os con-
sumidores. Será possível 
solicitar uma revisão dos 
contratos com um novo 
plano de pagamento, com 
prazo estendido para cin-

co anos, ao invés de 24 
meses, como era antes. 
Para isso, a lei também 
garantirá que o devedor 
consiga arcar com suas 
dívidas mantendo uma 
renda mínima, de forma 
que não contraia novas 
dívidas durante esse 
processo.

Ainda, para que te-
nham todo o suporte 
necessário, a lei prevê 
que o Banco Central e 
o Procon – instituições 
responsáveis por essa 
concessão – passem por 
um treinamento intenso, 

Maioria dos clientes 
mudaria de banco por 
melhor atendimento
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001374-30.2015.8.26.0286 - Seq. 0
O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Itu, Estado de São Paulo, Dr. Fernando França Viana,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao LUIZ ALBERTO SILVA BENEVIDES, CPF 142.224.658-28, que na
Execução de Título Extrajudicial movida por Cooperativa de Crédito e de Investimento de Livre Admissão
Fronteiras do Iguaçu e Sudeste Paulista Sicredi Fronteiras, encontrando-se o executado em lugar incerto
e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, da penhora sobre as quantias bloqueadas pelo
Sistema SISBAJUD, por intermédio do qual fica intimado de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer
impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20 dias
deste edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Itu, aos 14 de julho de 2021.
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 19 de agosto de 20216

metamorworks_CANVA

pendente sobre como os recursos e capitais dentro de uma 
organização estão sendo geridos e utilizados. 

Outra consideração fundamental é a necessidade de di-
gitalização da auditoria interna e o suporte da tecnologia 
por meio de ferramentas para que seja possível à auditoria 
pensar em oportunidades sem desistir de avaliar os riscos, 
ou seja, pensar no apoio ao ataque para "fazer o gol" sem 
deixar de resguardar a defesa. O resultado favorável se dá 
por fazer mais gols do que tomar. 

Neste quesito, a automação de controles, o monitoramento 
contínuo, a utilização de robôs e sistemas de GRC (Gover-
nança, Gestão de riscos e Compliance) são obrigatórios 
para que a auditoria mantenha sua função sendo realizada 
da forma adequada e ainda tenha tempo para a avaliação 
de fatores externos - percepção de stakeholders e mega 
tendências - com um olhar para o futuro. 

A auditoria interna vem se aprimorando ao longo do tem-
po. No início se limitava a olhar para o passado e apontar o 
que ocorreu de errado. Em um segundo momento, passou 
a mitigar a materialização de eventos de risco negativos 
utilizando ferramentas tecnológicas como apoio. 

Por fim, chega o momento de olhar para frente, auxiliar o 
board na tomada de decisão futura, permitindo ajustes de 
rota de maneira planejada e antecipada, já visualizando as 
tendências para garantir a perenidade e a sustentabilidade 
ao longo do tempo por meio da geração de valor, tanto para 
os shareholders, como também para os stakeholders. 

(*) - É gerente na ICTS Protiviti, empresa especializada em soluções  
para gestão de riscos, compliance, ESG, auditoria interna,  

investigação, proteção e privacidade de dados. 

pré-financeiro e os impactos de uma organização em termos 
dos capitais - passados, presentes e futuros. 

O pensamento integrado, desta maneira, busca garantir a 
sustentabilidade de uma empresa ao longo do tempo apoiado 
na geração de valor, que irá derivar de sua adequada utili-
zação dos capitais financeiros, tais como aplicações, caixa, 
empréstimos; manufaturado, como máquinas, imóveis, 
estoques - exceto naturais; intelectual, ou seja, patentes, 
licenças, softwares; humano, a exemplo de competências e 
habilidades das pessoas; social, que inclui o relacionamento 
com as partes interessadas, marca e reputação; e natural, 
como água, energia, biodiversidade. 

Em uma sociedade na qual os ativos intangíveis representam 
cerca de 80% do valor das empresas, inversamente proporcio-
nal à realidade dos anos 70, não faz mais sentido que a auditoria 
direcione todos os seus esforços para as questões financeiras 
e operacionais. Precisa haver uma atualização de conceito. 

Em paralelo com o crescimento do conceito do capitalismo 
de stakeholders, é hora de a auditoria gerar informações 
para o board de maneira independente, contemplando 
diversos temas relevantes aos principais stakeholders da 
empresa e antecipando a perda de valor ou demonstrando 
oportunidades de geração de valor. Para tornar possível 
esta nova visão e função da auditoria interna dentro das 
empresas é fundamental uma mudança de mentalidade. 

Em primeiro lugar, o perfil dos auditores internos terá 
que ser cada vez mais empreendedor, com visão de negó-
cios, inovador e orientado ao futuro e com conhecimentos 
múltiplos para realizar interface com diversas áreas dentro 
das organizações, além de proporcionar uma visão inde-

Nos últimos anos, a atividade de auditoria interna tem sido questionada. A dúvida que persiste é se ela realmente agrega valor e não é só 
uma burocracia e uma despesa no fim do ano. Somado a isso, outra grande dificuldade é a auditoria interna conseguir mensurar  

de forma efetiva seu sucesso e o retorno de suas atividades para as companhias. No cenário atual, a auditoria interna deve  
ser baseada em riscos para ser efetiva e auxiliar a companhia no atingimento de seus objetivos estratégicos. 

Filipe Monteiro (*)

Outro viés importante da auditoria é o apoio ao com-
pliance nas chamadas auditorias especiais derivadas 
de denúncias, ou avaliações independentes quanto 

à aderência da companhia a regulações como a LGPD ou 
quanto a normas e políticas internas, como a de suprimentos 
e gestão de terceiros. Uma nova visão e atribuição para a 
auditoria interna, que aparece como grande oportunidade 
para mostrar seu valor e conquistar de vez uma posição de 
destaque dentro das companhias, é a auditoria integrada. 

Este conceito surge a partir do modelo de pensamento 
integrado da Value Reporting Foundation, que representa 
hoje a maior esperança de um framework consolidado de 
apresentação de informações financeiras e pré-financeiras, 
entre elas questões como o ESG (Environmental, Social and 
Governance). Neste modelo de pensamento integrado, a 
ideia é fugir um pouco da visão apenas interna da empresa 
e da mitigação de riscos para o atingimento da estratégia. 

A lógica por trás do pensamento integrado é levar em 
consideração a conectividade e as interdependências en-
tre uma gama de fatores que afetam a capacidade de uma 
organização de gerar valor ao longo do tempo. 

Dentro desse conceito, incluem-se os capitais utilizados ou 
afetados pela organização, bem como as interdependências 
críticas, inclusive as compensações entre elas; a capacidade 
da organização de atender aos legítimos interesses e neces-
sidades das principais partes interessadas; a adequação da 
organização ao seu modelo de negócios e de sua estratégia 
ao seu ambiente externo e aos riscos e às oportunidades 
enfrentados e as atividades; o desempenho financeiro ou 

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

Você seria o que vende?

Claudio Zanutim (*)

Nas últimas décadas, estudos sobre o perfil do 
cliente, do comprador e do consumidor final, 

vem passando por uma sequência de transições. A 
maior delas, talvez a mais forte, é a tecnologia, que 
permite acesso rápido à informação digital, compras 
online e facilidades do B2B.

Todas essas transformações, fazem o comprador 
mais ciente de seus direitos e opções, não somente 
quanto à qualidade dos produtos e serviços adquiri-
dos, mas também do tipo de atendimento que lhes 
é entregue.

Claro que frente a este novo perfil do comprador, 
se fez necessário desenvolver o tipo de representante 
de vendas que, há muito, deixou de ser “um mero 
tomador de pedidos” para se aproximar cada vez mais 
de um relacionamento, tornando-se um “consultor”. O 
que chamamos de uma cultura de vendas consultivas. 
Podem até atribuir novas nomenclaturas, como venda 
empreendedora, etc. O que acho desnecessário, pois 
o que vale mesmo é a postura e o comportamento 
voltado para soluções de problemas dos clientes de 
forma ética. É foco no foco DO cliente, simples assim!

Por isso, até mesmo o vendedor simples é, em algum 
momento, um comprador e, como tal, provavelmente 
também exigente quanto à qualidade, competência e 
atendimento. Assim, com a possibilidade de conhecer 
os dois lados da moeda – cliente e vendedor.

 Mas a pergunta é: você seria seu próprio cliente?
Hum! Essa doeu né?
Para alguns, esta pergunta é como um “soco no 

estômago”.
Mas repito: de verdade, como anda o seu nível de 

atendimento, qualidade dos serviços e entrega? Você 
entende a necessidade do seu cliente e o conhece?

Foi-se o tempo em que bastava apresentar um 
produto ou serviço no mercado para se ter a certeza 
de bons negócios. Hoje, frente à Era Tecnológica, 
modernização das coisas e em virtude de a concor-
rência estar cada vez mais acirrada, o vendedor de 
alto impacto é aquele que conhece e entende as ne-
cessidades de seu público-alvo, clientes e prospectos.

Isso não quer dizer apenas, conhecer tão bem o 
cliente a ponto de saber/entender o que ele quer, o 
que necessita e quais são as suas preferências. Vai 
bem além disso!

Tem a ver com ser gentil, quebrar as repulsas au-
tomáticas voltadas a vendas e ser atencioso. Tem a 
ver com se antecipar às necessidades de seu cliente. 
Você diria que tem sido capaz de fazer isso?

É de se pensar!
O que os vendedores de êxito fazem:
1. Vendedores de alto impacto não se comportam 

como políticos em épocas de eleições, ou seja , com 
demagogia. Não está entendendo? Vou explicar! Um 
diferencial enorme entre vendedores bem-sucedidos 
e os fracassados é que todas as promessas feitas são 
cumpridas, custe o que custar.  E vimos isso nos 
conteúdos anteriores. Comprometimento é a alma 
de qualquer negócio!

Logo, o vendedor de Alto Impacto não promete 
nada, e nem mesmo se compromete com demandas 
que não será capaz de cumprir, só para conquistar 
a venda.  O bom vendedor sabe o que está fora de 
sua realidade ou das normas da organização que 
representa.

2. Note também, que diversos vendedores, come-
tem o erro do egocentrismo.  Iniciam a visita ou reunião 
já afirmando que a sua empresa e seus produtos são 

os melhores de todo o mercado atual, por isso, ideais 
para a outra parte. Mas, esse vendedor esquece de 
que uma negociação deve seguir uma ordem lógica, 
de técnicas voltadas à neurociência que utilizam 
o Rapport para quebrar repulsas mentais contra 
vendas e vendedores, abrindo janelas cerebrais, 
influenciando-os a serem receptivos à apresentação, 
realizando perguntas e oferecendo respostas asser-
tivas e opções criativas. Somente assim, é possível 
ouvir o que o cliente tem a dizer e conhecer suas 
reais necessidades e expectativas.

Para o vendedor atingir esse nível, em que o cliente 
se abre e dá a oportunidade de ele entendê-lo, é por-
que sem dúvida, houve muita preliminar comercial.

Um dos pecados mais cometidos por alguns 
vendedores é a arrogância. Vários deles, já iniciam 
uma visita tendo a certeza de que sabem mais que o 
cliente sobre os seus produtos e serviços.  Bem, co-
nhecer tudo sobre os produtos e serviços que vende 
é o mínimo que se espera de um vendedor, mas isto 
não deve ser um fator de arrogância. Pelo contrário, 
deve demonstrar que o seu conhecimento é mais um 
diferencial do atendimento para melhor atendê-lo, e 
se permitir obter informações que talvez, não saiba. 
A humildade sempre conquista grandes negócios.

  Você já pensou em se colocar no lugar da outra 
parte?

Para analisar se você seria ou não o seu próprio 
cliente, a melhor maneira é aplicar a empatia. E se 
fosse você no lugar dele? Você estaria satisfeito?

Então vamos nos questionar para trazer à luz novas 
opções e reflexões:

1. Você deixa a outra parte falar?
Parece óbvio, mas ainda existem muitos vende-

dores que não dão tempo para que o cliente fale e 
expresse suas necessidades, esquecendo-se que as 

pessoas em geral têm necessidade de interagir 
umas com as outras.

2. Você fala mal da concorrência?
 Quando Pedro fala mal de João, eu conheço mais 

sobre Pedro do que sobre João. Se como vendedor, 
você realmente acredita que sua corporação é melhor 
que a concorrência, deixe que o próprio mercado e 
os clientes mostrem isso por meio de seus conceitos 
mercadológicos. Um profissional ético deve limitar-
-se a falar bem de sua empresa e de seus produtos.

3. Você fala a mesma língua da outra parte?
Ao visitar o comprador, você é do tipo que só usa 

termos técnicos? Saiba que isso poderá ser tradu-
zido por seu cliente com uma conduta arrogante, 
criando um distanciamento entre vocês ao invés 
de contribuir para criação de um relacionamento. 
Utilize um vocabulário simples, não simplório.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  Pal-
estrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 
treinadas. Auxilia empresas e pessoas na maximização 

da performance em vendas e no atingimento de obje-
tivos e metas. Autor de 7 livros, 3 e-books e dez artigos 

acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 
acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 

Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis

AuditOriA 
iNtegrAdA: 

MirAr O 
futurO 
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gerAçãO 
de vAlOr

NOvO CONCeitO



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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES DOS SANTOS, profissão: 
coordenador faturista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 04/10/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Rogerio Gonçalves dos Santos e de Luzimeire Ketely Rodrigues de Oliveira. A pre-
tendente: ANA PAULA SOUSA CARVALHO, profissão: analista de contas médicas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Carvalho Neto 
e de Benice Carvalho de Sousa.

O pretendente: VITOR SILVA DE AQUINO, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Ferreira de Aquino e de Maria 
Claudino Silva de Aquino. A pretendente: AMANDA LAURINDO DE BARROS ALVES, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/02/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ailton 
Duarte Alves e de Janete Laurindo de Barros.

O pretendente: LEANDRO PEREIRA OLIVEIRA DE MOURA, profissão: porteiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1995, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Clodoaldo Barbosa de Moura e de Simone Pereira 
de Oliveira Moura. A pretendente: INDIARA SANTOS DA SILVA, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
14/04/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourival Pereira 
da Silva e de Marizélia Santos.

O pretendente: FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, profissão: zelador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1988, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Neide Rodrigues da Silva. A pretendente: PATRÍCIA 
FABIANA BATISTA CORREIA, profissão: controladora de acesso, estado civil: viúva, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemiro Alves Batista e de Sonia Maria da Silva 
Ribeiro Batista.

O pretendente: WANDERLEY CATULINO BARROZO, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Luizburgo, MG, data-nascimento: 24/10/1958, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Catulino Barrozo e de Pal-
mira Mariano. A pretendente: SUELI ROSA DE SANTANA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1969, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino José de Santana e de 
Floriza Rosa de Santana.

O pretendente: DANILO SANTOS DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ubaitaba, BA, data-nascimento: 19/12/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival José da Silva e de Belanilza Maria dos 
Santos. A pretendente: EDILEUZA SILVA SOUZA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 09/03/1989, residente e domiciliada 
em Salvador, BA, filha de Osvaldo Souza e de Aloisia Santos Silva.

O pretendente: ANDREW VINÍCIUS DE ALMEIDA SILVA, profissão: aprendiz 
de cozinha, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/04/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
de Assis da Silva e de Nilce Maria de Almeida Silva. A pretendente: THAMIRES 
FLAUZINO DOS SANTOS OLIVEIRA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/2001, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Pereira de Oliveira e de Elza Flauzino 
dos Santos de Souza.

O pretendente: THIAGO DIAS GOMES, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alberto José Sampaio Gomes e de Ana Clara 
da Cruz Freire Gomes. A pretendente: RENATA PEREIRA DE SANTANA, profissão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Renato de 
Toledo Siqueira de Santana e de Sara Pereira da Silva.

O pretendente: NELO DE FREITAS, profissão: técnico de iluminação, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Monte Azul, MG, data-nascimento: 12/06/1961, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelaide de Freitas. A pretendente: TANIA 
REGINA HILARIONI BUENO, profissão: cuidadora de idosos, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 16/03/1972, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Bueno e de Alice Hilarioni Bueno.

O pretendente: RAMON FERNANDES BARBOSA SILVA, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas Barbosa Silva 
e de Valdenia Patricia da Silva Fernandes. A pretendente: ELIANA GOMES CRUZ, 
profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 21/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Gomes Cruz e de Rita Costodia Cruz.

O pretendente: ALEX SILVA DE MORAES, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1979, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Pires de Moraes e de Sueli Silva de Moraes. 
A pretendente: PAULA LETICIA AGUIAR MARTINS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Pereira Martins e de Maria 
Luiza da Silva Aguiar.

O pretendente: MARCELO DE JESUS CARVALHO, profissão: técnico agrícola, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jaguapitã, PR, data-nascimento: 18/09/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joubert Frois de Carvalho e de Jorgina 
de Jesus Carvalho. A pretendente: PRISCILA CASTRO OLIVEIRA, profissão: técnica 
de obras, estado civil: solteira, naturalidade: Crateus, CE, data-nascimento: 06/08/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilvan de Castro Araujo e 
de Francisca Oliveira de Castro Souza.

O pretendente: JEFERSON TAVARES NEGRONI, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1982, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Gerson Silva Negroni e de Maria das Graças Tavares 
Neto Negroni. A pretendente: KATHLYN DA SILVA GONÇALVES, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/02/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jeverton 
Marciano Gonçalves e de Adriana da Silva Gonçalves.

O pretendente: DENIVAL ALVES DIAS, profissão: vendedor, estado civil: viúvo, na-
turalidade: Tres Lagoas, MT, data-nascimento: 28/08/1972, residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, filho de José Alves Dias e de Luciene Francisca Dias. A pretendente: 
ADRIANA DA SILVA, profissão: pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz 
de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 19/08/1981, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Carlos da Silva e de Leonora Cipriano da Silva.

O pretendente: RENATO RODRIGUES DE SOUZA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 29/03/1990, residente 
e domiciliado em Mogi das Cruzes, SP, filho de Jose Rodrigues de Souza e de Luci-
neia de Souza. A pretendente: ERICA SANTOS LINS, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Heleno Corrêia Lins e de Zilma 
Maria Pereira Santos.

O pretendente: AMAURI XAVIER DA SILVA, profissão: carteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, Jardim Miriam - São Paulo, SP, filho de Onofre Xavier da Silva e de Maria de 
Lourdes Reinaldo da Silva. A pretendente: LUCINÉIA COTRIN BARBOSA, profissão: es-
teticista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1978, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de José Alves Barbosa e 
de Maria Cotrin Barbosa.

O pretendente: MAIKE GABRIEL TIBURCIO DA SILVA, profissão: auxiliar de 
escritório, estado civil: solteiro, naturalidade: Lins, SP, data-nascimento: 24/11/1992, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Moacir da Silva e de Marta Tiburcio 
da Silva. A pretendente: RAQUEL DA SILVA MOTA, profissão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel da Mota e de 
Arileia da Silva Ferreira.

O pretendente: DANILO DE MORAES FILGUEIRA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1993, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Delmiro Duarte Filgueira Neto e de Zenaide Fernandes 
de Moraes Filgueira. A pretendente: FABIULA DOS SANTOS, profissão: ajudante de 
produção, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
29/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Gonçalves 
dos Santos e de Marinilda dos Santos.

O pretendente: LUCAS DONIZETTI MACEDO DE CAMPOS, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Salesópolis, SP, data-nascimento: 15/08/1997, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Donizetti Macedo de Campos e de Vera 
Rosa dos Santos de Campos. A pretendente: ANA CAROLINE AMORIM DA SILVA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Galdino 
da Silva e de Elizabete Amorim de Miranda.

O pretendente: ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA, profissão: montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ferreira de Lima e de Iracema 
da Silva Ferreira. A pretendente: MARINÊS SILVA PEREIRA, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Silva Pereira e de 
Alice Maria de Jesus.

O pretendente: SERGIO CRISPIM DOS SANTOS, profissão: mecânico de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1979, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Crispim dos Santos 
e de Maria do Livramento Santos. A pretendente: CRISTINA GRACIANO BATISTA, 
profissão: técnica em nutrição e dietética, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 25/03/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ananias Graciano Batista e de Sonia Rosa Cardoso Batista.

O pretendente: ALAN DE SOUZA CORRÊA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito de Souza Corrêa Filho e de Ana Lúcia de Araujo 
Corrêa. A pretendente: KATIA CRISTINA DE SOUZA, profissão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 12/12/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Antonio de Souza e de Maria 
Aparecida de Oliveira Souza.

O pretendente: DOUGLAS DE OLIVEIRA SOUZA, profissão: operador de redes 
de teleprocessamento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 02/09/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Daniel Sodre de Souza e de Helenilda Guabiraba de Oliveira de Souza. A preten-
dente: THAYNÁ PEREIRA DE SOUSA, profissão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo José de Sousa e de Eva Aparecida 
Pereira de Sousa.

O pretendente: RENAN MARQUES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sirlei Aparecida Marques. A pretendente: 
CÍNTIA DE JESUS SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Luiz dos Santos e de Sônia Aparecida 
de Jesus Santos.

O pretendente: MAURICIO CAIQUE GONÇALVES DE ARAUJO, profissão: aju-
dante geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/05/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edu-
ardo de Araujo e de Rosemeire da Silva Gonçalves. A pretendente: KATHLEEN 
CRISTINA DOS SANTOS ALVES, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1996, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Antonio Cesar Quaresma Alves e de Claudia Regina 
dos Santos.

O pretendente: CLOVIS SEVERINO DE LIMA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Severino de Lima e de Maria Livramento da 
Cunha Lima. A pretendente: ANDRÉA PEREIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1970, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha  de Pedro Pereira da Silva Filho e de 
Dalva Domiciano da Silva.

O pretendente: LEANDRO BATISTA DA CRUZ, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laercio Batista da Cruz e de Wanderlice da Silva 
da Cruz. A pretendente: BRUNA MAYARA LEODEGARIO DE ARAUJO, profissão: 
assistente de estilo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elisabete 
Leodegario de Araujo.

O pretendente: CAUÊ JORGE ROCHA FARIAS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josué Rocha Farias e de Carla Aparecida 
da Conceição Farias. A pretendente: PÂMELA ÁGATHA SATURNO DE CARVALHO, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/02/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celio Afonso 
de Carvalho e de Cristiane Saturno.

O pretendente: SOLANO DA ROCHA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Tutóia, MA, data-nascimento: 23/09/1999, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Suetonho da Conceição Silva e de Raimunda Nonata 
da Rocha Silva. A pretendente: KAMILLA SANTOS BRANDÃO, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1996, residente 
e domiciliada em Taboão da Serra, SP, filha de Joaquim Ferreira Brandão e de Antonia 
Lima dos Santos Brandão.

O pretendente: ELIAS FERREIRA DE JESUS, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Maria da Vitória, BA, data-nascimento: 06/10/1981, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sindevaldo de Jesus e de Rosa Ferreira 
de Jesus. A pretendente: ALINE DA SILVA CARNEIRO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1984, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Carneiro e de Miriam Vieira da 
Silva Carneiro.

O pretendente: ERINALDO DA SILVA SANTOS, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 24/06/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Alves dos Santos e de Marina Josefa da 
Silva. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA, profissão: lac-
tarista, estado civil: divorciada, naturalidade: Cachoeira, BA, data-nascimento: 11/11/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Ferreira da Silva 
e de Maria Senhorinha do Nascimento.

O pretendente: EDSON JOSÉ DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1977, residente e domiciliado na 
Praia Grande, SP, filho de João da Silva e de Maria Barnaíba da Silva. A pretendente: 
PRISCILA BATISTA DOS SANTOS, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Batista dos Santos e de Elza Alves de 
Almeida dos Santos.

O pretendente: MANOEL PINHEIRO DANTAS NETO, profissão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 16/07/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Cesar Pinheiro de Lima e de 
Maria Aparecida de Almeida. A pretendente: MARIANA SANTOS FERREIRA, profissão: 
fiscal financeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto Ferreira 
e de Maria da Conceição Santos Ferreira.

O pretendente: EDUARDO GOMES CARMIGNOTTO, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 12/07/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Carmignotto e de Deuseni 
Gomes de Oliveira Carmignotto. A pretendente: THAYS DIELLY CARLOS MACEDO, 
profissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: Água Branca, PI, data-nascimento: 
25/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mudestino 
Macêdo e Silva e de Claúdia Virginia Ferreira Carlos.

O pretendente: RAFAEL DE ARAUJO SILVA, profissão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 09/11/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otavio Teodoro da Silva e de Sirlene Pinheiro 
de Araujo Silva. A pretendente: TATIANE PEREIRA NOGUEIRA, profissão: tosado-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Davi Nogueira e de 
Rosimeire Pereira Nogueira.

O pretendente: GENIVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, profissão: coletor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Delmiro Gouveia, AL, data-nascimento: 12/03/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino José de Oliveira e de Luzinete 
Maria da Conceição. A pretendente: ROSILDA MARIA DA SILVA, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 04/04/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Adelino da Silva e 
de Edleuza Maria da Silva.

O pretendente: VITOR HUGO APPARECIDO BONILHA, profissão: administração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Bonilha e de Ines Martins 
Apparecido Bonilha. A pretendente: KAROLAINE RAMOS PEREIRA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 14/04/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdiberto Ramos Pereira 
e de Iraci Pereira Nunes.

O pretendente: RENATO PEREIRA DA PAZ, profissão: mecânico de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1974, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Diva Pereira da Paz. 
A pretendente: IVANILDA BENEDITA FERNANDES, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1967, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hélio Benedito Fernandes e de Raymunda 
de Alquimim Fernandes.

O pretendente: GERCINO INACIO DA SILVA, profissão: carpinteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Jataúba, PE, data-nascimento: 16/07/1960, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Inacio Manoel da Silva e de Helena Maria de 
Oliveira. A pretendente: ANTONIA BARRETO DO MONTE, profissão: ajudante geral, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Pedra Branca, CE, data-nascimento: 12/04/1958, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Florencio Vieira do Monte 
e de Izaura Barreto do Monte.

O pretendente: JEAN MICHEL APARECIDO CALDEIRA, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Tabatinga, SP, data-nascimento: 12/10/1989, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Ivan Caldeira e de Lourdes Conceição Alves 
Caldeira. A pretendente: JESSICA MACIEL DA SILVA, profissão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Tenorio da Silva e 
de Edivania Ferreira Maciel.

O pretendente: GABRIEL BRAGA MOTA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1996, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Lazaro Reinaldo Mota e de Elisangela Braga Mota. A 
pretendente: VICTÓRIA GOMES CRUZ, profissão: servidora pública, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marley Alves Cruz e de Tatiane 
Souza Gomes.

O pretendente: RICARDO LUÍS DE ARAÚJO LIMA, profissão: motorista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 13/10/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz de Souza Lima Filho e de Edna Telma de 
Araújo Lima. A pretendente: CHARLENE TOMÉ DE SOUZA, profissão: assistente de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 24/10/1981, 
residente e domiciliada em Recife, PE, filha de Damião Severino de Souza e de Josefa 
Tomé dos Santos Souza.

O pretendente: KAIQUE MARTINS DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Augusto da Silva e de Keli Cristina Martins. A 
pretendente: KEVILYN PEREIRA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Viviane Pereira.

O pretendente: JOSÉ LUÍS DO ROSARIO BENTO, profissão: cobrador de lotação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Infancia do Rosario Bento 
da Silva. A pretendente: ROBERTA LACERDA RIBEIRO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Porto Seguro, BA, data-nascimento: 24/11/1986, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Roberto Avelino Ribeiro e de 
Ovanete Ramos de Lacerda.

O pretendente: DENIS DE PAULA ARAUJO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemir Silva Araujo e de Rosiney de Paula Araujo. A 
pretendente: THAIS CARVALHO LIMA, profissão: técnico de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Wanderley de Lima e de Maria 
Hivani Batista Carvalho.

O pretendente: EDIVAM DOS SANTOS INÁCIO, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 21/05/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro José Inácio e de Nelita dos Santos Inácio. 
A pretendente: MARTA MONTEIRO DOS SANTOS, profissão: cozinheira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1976, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Salvador José dos Santos e de Marina 
Monteiro dos Santos.

O pretendente: LEANDRO SILVA LIMA, profissão: auxiliar de almoxarifado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1981, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Oliveira Lima e de Maria Ivanete da Silva 
Lima. A pretendente: FERNANDA VIEIRA DO NASCIMENTO, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hermes Francisco do Nascimento e 
de Maria José Vieira do Nascimento.

O pretendente: ROSANGELA DOS SANTOS SOUSA, profissão: montadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otoniel dos Santos Sousa e de Maria 
Anita Nogueira Sousa. A pretendente: ELAINNY KELLY MATOS DA COSTA, profissão: 
operadora de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nasci-
mento: 09/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jonas 
Lucas Matos dos Santos e de Eliane Matias da Costa.

O pretendente: FABIO SANTOS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Acajutiba, BA, data-nascimento: 16/07/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemir Gomes da Silva e de Raimunda da Conceição 
Santos. A pretendente: ELLEN DE BARROS PEREIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elcio dos Anjos Pereira e de Ivaneide 
Carlos de Barros Pereira.

O pretendente: RAFAEL RIBEIRO CONSTANTINO, profissão: supervisor de middle, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Constantino de Oliveira 
Neto e de Marlene Ribeiro Constantino. A pretendente: LEDA SILVA CRUZ, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Sebastião, SP, data-nascimento: 
18/03/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jonas Nábio 
Souza da Cruz e de Jasilva Ricardo da Silva Cruz.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS CARDOSO DE GODOY, profissão: analista de 
planejamento júnior, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/10/1995, residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Marcos Barbosa de Godoy 
e de Luzia das Graças Cardoso de Godoy. A pretendente: BELLAMISS MAGALHÃES, 
profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Maria José Magalhães.

O pretendente: ALISON CAIQUE IZIDORO, profissão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Regiane Debora Raimundo Izidoro. A pretendente: 
FABIANA ANDRADE DOS SANTOS, profissão: arrematadeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1997, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto dos Santos e de Fatima Aparecida 
de Andrade dos Santos.

O pretendente: BRUNO GONCALVES LUZ, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Ferreira Luz e de Maria 
Cristina Goncalves. A pretendente: LAÍS MENDES DOS SANTOS, profissão: consultora 
ótica, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
21/04/1996, residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Cesar dos Santos e de Margarety 
Mendes de Macedo dos Santos.

O pretendente: KAIQUI BARBOSA ROSA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luciano Rosa e de Meire Cristina Barbosa. A pretendente: 
CÁTIA SOFIA BORGAS SIMÕES, profissão: empregada de mesa, estado civil: solteira, 
naturalidade: freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa, Portugal,, data-nascimento: 
30/05/1988, residente e domiciliada em Lisboa, Portugal, filha de Carlos Alberto Nunes 
Simões e de Ana Maria Dias Borgas.

O pretendente: MURILO ROCHA DE JESUS, profissão: promotor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Virgulino Soares de Jesus e de Jovelina Marinho da Rocha 
de Jesus. A pretendente: JAKELINE SOUZA LEITE DA SILVA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdomiro Santino da Silva Filho e 
de Monica Nonata Leite.

O pretendente: FLAVIO DOS REIS RODRIGUES SANTANA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Rodrigues Santana e de 
Jovita Borges dos Reis. A pretendente: THAIS CAMARGO CONCEIÇÃO, profissão: 
educadora infantil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/09/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Orlando Conceição Filho 
e de Sandra Regina Camargo Conceição.

O pretendente: MARCOS MARTINS PITTNER DE OLIVEIRA, profissão: policial 
militar, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erasmo Martins de Oliveira 
e de Lúcia Pittner Martins de Oliveira. A pretendente: JANE DA SILVA TUPI, profissão: 
TSB, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jair Vieira Tupi e de  Vania 
Maria da Silva Tupi.

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: ALEXANDRE CHALEGA GOMES, nascido em Tupanatinga, PE, no dia 
(14/10/1986), profissão autônomo, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Creonice Chalega Ferreira. A pretendente: SARA 
DAIANE RIBEIRO DA SILVA, nascida em Osasco, SP, no dia (18/11/1993), profissão 
do lar, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de José de Jesus Teles da Silva e de Maria Ribeiro da Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.brPara veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 
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