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A LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor de 
forma escalonada. O fato é que já se encontra completamente efe-
tiva, com diversas solicitações de titulares e até mesmo decisões 
em primeira instância que já foram tomadas com base na lei. A 
dura realidade é que organizações não tem mais como se abster de 
proteger dados pessoais, e se existe um segmento que deve encon-
trar mais dificuldade para garantir a conformidade com todos os 
deveres da lei é o de pequenas e médias empresas (PMEs).  

confira seis etapas para pmes estarem em 
compliance com lGpd

Não importa sua ocupação, idade ou classe social: a sensação de 
cansaço mental por excesso de informações é uma queixa constante 
já classificada informalmente como uma epidemia, ou “infodemia” – 
termo utilizado por especialistas para mensurar o impacto do excesso 
de informações e dados na vida do homem moderno. A boa notícia é 
que, para além de uma realidade ainda em ascensão, é possível virar 
a chave e aprender a filtrar os estímulos tecnológicos entendendo a 
relevância do que o nosso cérebro consome, absorvendo melhor a 
tecnologia, sem necessariamente ser intoxicado por ela.  

entenda o que o excesso de informação causa no 
seu cérebro

A saúde mental tem sido uma preocupação crescente para muitos. 
Segundo uma pesquisa da Ipsos, 53% das pessoas entrevistadas no 
Brasil dizem que sua saúde mental piorou desde o início da pan-
demia da Covid-19. Este cenário não é único no país, e o assunto 
tem ganhado a atenção das empresas no mundo todo. Existe ainda 
um estigma associado à saúde mental, especialmente no ambiente 
corporativo.  

como as empresas podem priorizar a  
saúde mental
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negócios em pauta

referendo sobre legalização da eutanásia
A Itália terá um referendo sobre a legalização da eutanásia, tema que 

já motivou crises institucionais no país e que enfrenta a oposição do 
Vaticano. Uma petição organizada por uma associação que defende a 
causa já coletou o mínimo de 500 mil assinaturas necessário para forçar 
a convocação de uma consulta popular, sendo 430 mil presenciais e 70 
mil online. A campanha havia sido iniciada em 1º de julho e tem até 30 
de setembro para bater a meta. No fim da campanha, as assinaturas 
serão validadas pela Corte de Cassação, instância máxima da Justiça 
italiana. Se a questão posta pelo referendo for considerada legítima, a 
votação pode ocorrer em 2022. A Associação Luca Coscioni propõe a 
revogação de um trecho do Código Penal italiano que aplica penas de 
seis a 15 anos de prisão a quem "causa a morte de uma pessoa com seu 
consentimento" (ANSA).    leia a coluna completa na página 3

Foto: ANSA

news@ti

painel telebrasil 2021 terá participação dos 
ceos das empresas de tecnologia

@O Painel Telebrasil 2021 terá a participação dos CEOs das maiores 
empresas de tecnologia, que estarão debatendo temas como 5G e 

o impacto da transformação digital e da conectividade. Eles participam 
como keynotes no principal encontro sobre telecomunicações e inova-
ção do Brasil, que ocorrerá nos dias 14, 21 e 28 de setembro. O CEO 
da Huawei, Sun Baocheng, e o CEO da Nokia do Brasil, Ailton Santos, 
serão os keynotes do primeiro dia do evento, 14 de setembro. No dia 
21, será a vez do CEO da Ericsson Latam South, Rodrigo Dienstmann, e 
do CEO da Qualcomm Latin America, Luiz Tonisi. A programação pode 
ser acessada em www.paineltelebrasil.org.br.    leia a coluna 
completa na página 2

Reprodução/https://paineltelebrasil.org.br/
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eu costumo dizer aos empresários 
que conversam comigo e nas 
minhas palestras, que para ter 
sustentabilidade nos negócios é 
preciso criar cenários para o futuro. 

mas, embora essas pessoas concordem e se 
motivem com tal orientação, percebo que 

há uma grande dificuldade em colocar isso em 
prática. Não que seja algo complicado.

Na realidade pode ser até simples. O que torna 
essa prática desafiadora é a decisão de cada 
indivíduo quanto à mudança em sua forma de 
gerir o negócio. 

Para criar cenários para o futuro do negócio, 
é preciso entender primeiro a situação da 
empresa no presente. E eu não estou falando 
de saber se existem problemas financeiros; é 
necessário ter uma ideia geral do que acontece 
no financeiro! Eu me refiro à compreensão dos 
números do negócio. Ou seja: compreender a 
causa dos problemas financeiros que gera a falta 
de dinheiro para pagar as contas.

A falta de liquidez na prática - Na maioria 
das vezes, as empresas perdem liquidez sim-
plesmente por falta de organização financeira e 
estratégia. O ambiente pode ser organizado, os 
processos de produção e venda podem seguir 
critérios bem definidos, mas se o departamen-
to financeiro não tiver o registro de todas as 
transações, bem como de suas respectivas 
justificativas (o que entrou e saiu, quando, 
quanto e porquê), a desorganização financeira 
o impedirá de acertar em decisões estratégicas.

Assim acontece por não respeitarem as datas 
de pagamento e de recebimento; pelo dinheiro 
do caixa (que é a liquidez do negócio) ser usado 
desavisadamente; pelo fato do estoque prender 
recursos que não estão sendo utilizados… En-
fim, pequenos deslizes de gestão são cometidos 
diariamente e, de forma quase imperceptível, 
provocam buracos no caixa e criam novas dí-
vidas (empréstimos com juros, por exemplo).

Três passos para o futuro do negócio - O 
primeiro passo para mudar a história do seu 
negócio, é a sua decisão. Pense em como você 
quer estar daqui a 5 anos. Suas ações e a sua 

você sabe para onde está 
caminhando o seu negócio?
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atual gestão estão alinhadas a essa expectativa? 
O segundo passo é organizar as finanças. Para 
isso, você vai precisar de um fluxo de caixa 
com plano de contas gerencial e estabelecer 
uma rotina de registro e controle diário das 
movimentações. 

Isso vai ajudá-lo a enxergar os pontos de perda 
de liquidez para corrigi-los. Por vezes, você 
perceberá que é só ajustar algumas datas. Em 
outros casos, verá a necessidade de renegociar 
formas de pagamento, por exemplo. Seja lá qual 
for o seu caso, o importante é identificar as 
causas do problema financeiro e tomar atitudes 
embasadas em fatos e números reais.

O terceiro passo é preparar o financeiro para 
o futuro do negócio, que é o que eu chamo de 
criar cenários. Oriente-se por comparações 
entre o que foi previsto e o que foi realizado e 
pelos lançamentos futuros. Observar o compor-
tamento financeiro da empresa, ter controle de 
tudo o que entra e sai e contar com estimativas 
coerentes a curto e médio prazos viabilizarão o 
seu planejamento estratégico.

Criar cenários como um estilo de gestão - Há 
uma frase bastante conhecida que diz que para 
quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho 
serve. Isso explica por que tantos empresários ca-
minham para a quebra da empresa sem perceber. 

Lembre-se de que o sucesso depende das nos-

sas escolhas, então precisamos ter um caminho 
bem definido para alcançá-lo. 

Em termos práticos, isso significa planejar 
ações que levem o negócio ao objetivo almejado, 
considerando a sua realidade. Sendo assim, re-
comendo que, após organizar as finanças, você 
use as informações do seu fluxo de caixa para 
se preparar com antecedência para imprevistos 
e, em paralelo, planejar novos investimentos.

Independente de qual seja o caminho que 
você decida traçar, o importante é sempre se 
manter atento aos resultados (diariamente). Se 
estiverem de acordo com o previsto, você saberá 
que está no caminho certo e poderá prosseguir; 
se não estiverem alinhados com o plano, você 
terá o comparativo (previsto x realizado) para 
mostrar o que precisa ser ajustado a fim de se 
manter no rumo pré-definido.

Essa deve ser uma constante na vida em-
preendedora de quem sabe onde quer chegar. 
Portanto, se você quiser prosperar e estiver 
disposto a sair da sua zona de conforto para re-
escrever o futuro do negócio, coloque ordem no 
seu financeiro e inclua essa rotina de cuidados 
para a criação de cenários em sua gestão. Você 
se surpreenderá com o que é capaz de realizar!

(Fonte: Francisco Barbosa Neto é Especialista em 
Gestão e Finanças, Founder/CEO da Projeto DSD 

Consultores e criador da plataforma  
Fluxo de Caixa Online).

lista de espera do sisu
Os candidatos que manifestaram 

interesse na lista de espera do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) já podem 
ser convocados pelas universidades. 
Segundo o MEC, as instituições partici-
pantes poderão convocar os candidatos 
constantes na lista de espera para 
matrícula em número superior ao de 
vagas disponíveis, devendo, para tan-
to, definir os procedimentos e prazos 
em edital próprio. Mais informações 
(https://sisu.mec.gov.br/#/duvidas).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/qual-periodo-voce-e-mais-produtivo-matutino-ou-vespertino/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/news-ti-21-a-23-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-21-a-23-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-21-a-23-08-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-as-empresas-podem-priorizar-a-saude-mental/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/confira-seis-etapas-para-pmes-estarem-em-compliance-com-lgpd/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/entenda-o-que-o-excesso-de-informacao-causa-no-seu-cerebro/
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OpiniãO
Por que está tão 
difícil contratar 

desenvolvedores 

Mais demandados em 
razão dos regimes 
de trabalho remoto 
e do aumento dos 
serviços online, os 
profissionais de 
TI valem ouro no 
mercado. 

Empresas têm travado uma 
batalha entre si para con-
tratar desenvolvedores, os 

populares DEVs. Os mais expe-
rientes, de nível pleno e sênior, 
sequer costumam procurar novas 
oportunidades, pois propostas de 
trabalho, as melhores, chegam até 
eles sem a necessidade de qual-
quer esforço. Um levantamento 
recente da Brasscom  identificou 
que, de janeiro a abril de 2021, 
foram gerados 52 mil novos pos-
tos de trabalho na área no Brasil 
- alta de 300% em relação ao ano 
passado. 

O documento estima que, para 
suprir a necessidade do setor, 
seria necessária a contratação de 
70 mil profissionais, em média, 
por ano até 2024. Supersalários, 
senioridade valorizada, contrata-
ção freelancer, falta de centros 
de formação de pessoal e fuga de 
cérebros são os principais motivos 
desse descompasso entre deman-
da e oferta. Do ponto de vista da 
empresa tomadora do serviço, 
quem costuma levar vantagem, 
nesses casos, são as organizações 
maiores, que conseguem oferecer 
salários mais altos. 

Com a falta de mão de obra 
especializada, desenvolvedores 
recebem propostas de trabalho 
cada vez mais atrativas, difíceis 
de serem superadas por empre-
sas menores ou organizações 
iniciantes. A senioridade também 
encontra-se supervalorizada. 
Quanto mais sênior o desenvolve-
dor, menos disponível ele estará. 
Isso porque profissionais com 
expertise e experiência são mui-
to requisitados no setor de TI e, 
certamente, já estão empregados 
ou desenvolvendo para outras em-
presas, dificultando a contratação.

Como também são imprescin-
díveis para diferentes áreas de 
negócio, os desenvolvedores têm 
recebido inúmeras propostas nos 
últimos anos, sendo difícil mantê-
-los por um longo tempo em um 
mesmo projeto e, consequente-
mente, retê-los a partir de um 
contrato de trabalho extenso. A 
maioria deles prefere atuar como 
freelancer, em empresas com 
abordagens inovadoras. 

A falta de centros de formação 
de pessoal e a fuga de cérebros só 
pioram este quadro. Com cursos 
livres e rápidos tentando suprir 
o déficit de trabalhadores espe-
cializados na área de TI, há uma 
carência de cursos mais comple-
tos, como uma graduação em data 
science, por exemplo. Além disso, 
há um abismo entre o que está 

na grade curricular da educação 
formal e o que as organizações 
demandam dos profissionais.

O trabalho remoto também 
acirrou a disputa por desenvolve-
dores, ao passo que as empresas 
brasileiras passaram a concorrer 
com organizações estrangeiras, 
que pagam em dólar ou euro, duas 
moedas valorizadas, em relação ao 
Real. A experiência mostra que 
há formas de driblar todas essas 
dificuldades. O outsourcing de TI é 
alternativa para que organizações 
possam contar com desenvolvedo-
res gabaritados e com experiência. 

Há, no mercado, recrutadores 
especialistas em captar agilmente 
profissionais especializados, além 
de contar com uma base de currí-
culos vasta para atender clientes 
que precisam de um grande 
volume de profissionais de TI em 
pouco tempo.

Aprimorar as ofertas de vagas, 
dando a possibilidade de jornada 
de projeto flexível, convênios e 
descontos comerciais; construir 
uma boa reputação no merca-
do, respeitando e apostando na  
diversidade, com alinhamento 
de discurso e prática, também 
são diferenciais bem vistos por 
profissionais. 

Assim como oferecer apoio para 
que o colaborador faça cursos lon-
gos ou bootcamps em áreas como 
data science e cibersegurança 
podem aumentar as chances de 
contratação. A dificuldade de con-
tratar DEVs impacta mais e é uma 
verdadeira frustração para empre-
sas de menor porte. Elas lançam 
vagas em seus canais tradicionais 
de captação de profissionais de 
TI, e acabam não recebendo os 
candidatos que gostariam e pre-
cisam para realizar seus serviços 
e entregas aos clientes. 

Não encontrar os profissionais 
ideais, com perfis adequados para 
atender toda essa demanda da 
área de TI, pode ser um proble-
ma na busca de competitividade 
no mercado. Os supersalários, 
possíveis de serem pagos apenas 
pelas gigantes, são relativamente 
proporcionais à capacidade de 
aumentar a eficiência operacional 
da empresa. 

Por isso, ao contratar um de-
senvolvedor júnior, por exemplo, 
a organização deve ter ciência de 
que esse profissional precisará 
de supervisão constante, além 
de mais interações nas revisões 
de código e ensinamento das 
melhores práticas. 

Exigirá do líder o dobro de 
tempo e esforço em relação a 
um desenvolvedor pleno. Nesse 
cenário, é importante identificar 
formas de reter talentos nessa 
área. Se a empresa tem um de-
senvolvedor sênior, deve buscar 
mantê-lo feliz e engajado. 

(*) - É psicóloga pós-graduada em 
Gestão Estratégica de Pessoas e 

coordenadora de Desenvolvimento 
Humano e Organizacional da Supero 

Tecnologia.

Bárbara Daniel Vieira (*) 

Conheça três mitos sobre o 
uso do Big Data

O Big Data é um conjunto de dados variados que são aproveitados com o auxílio de ferramentas e métodos 
específicos

Esta grande quantidade de infor-
mações contribui para o aumen-
to da produtividade do negócio, 

ajuda a tomar decisões mais assertivas, 
entre outros benefícios. Porém, apesar 
de ser algo conhecido no mercado, o 
uso ainda possui mitos.

Segundo Armindo Sgorlon, CEO da 
SGA TI em Nuvem, empresa especia-
lizada em soluções de tecnologia em 
nuvem, conforme novas inovações vão 
surgindo, várias especulações também 
aparecem. “Existem diversos mitos 
sobre o real alcance e funcionamento 
do Big Data, ocasionados pela falta 
de informação. Por isso, é importan-
te que companhias acessem a maior 
quantidade possível de informações de 
qualidade sobre este conjunto de dados 
que é atualmente tão importante”, diz.

Conheça três mitos comuns sobre 
o uso do Big Data, listados pelo CEO:

1 – O algoritmo resolve tudo sozinho
Qualquer estratégia de Big Data exige o 

trabalho de analistas humanos, por mais 
eficientes que sejam os algoritmos. “O 
time que cuida dos dados, sempre preci-
sará de um olhar atento, principalmente, 
porque estes precisam ser interpretados. 
É importante destacar que a tecnologia 
é uma aliada e não uma ameaça aos 
profissionais”, afirma Sgorlon.

2 – Está muito cedo para implemen-
tar o Big Data no negócio

É essencial refletir constantemente 

o melhor proveito do Big Data, é impor-
tante que possam contar com a ajuda de 
profissionais qualificados e companhias 
especializadas em implementar essa 
solução, pois esta tem nuances e parti-
cularidades que só quem manuseia com 
frequência conhece. “Os serviços de 
TI de forma geral, estão cada vez mais 
complexos, exigindo especializações, 
dessa forma, é natural a necessidade 
do uso de serviços externos”, reforça 
Sgorlon.

Por fim, é possível concluir que a 
tendência é que o Big Data continue 
ganhando espaço no mercado, e 
assim, negócios precisam ter claros 
os mitos e benefícios que rodeiam a 
tecnologia para aproveitarem o me-
lhor que ela tem a oferecer.

de forma analítica as necessidades de 
cada negócio. “As empresas que acre-
ditam ser muito cedo para implementar 
o Big Data precisam analisar qual a 
tendência em relação à adoção dessa 
tecnologia no mercado em que estão 
inseridas, e ao avaliarem as demandas 
internas, pensar como a solução poderá 
impulsionar os resultados. Ao resol-
verem que está na hora de adotarem 
o Big Data, devem criar estratégias 
articuladas e contar com um parceiro 
qualificado para sugerir os caminhos 
mais eficazes”, explica o CEO da SGA 
TI em Nuvem.

3 – A empresa não tem know-how 
necessário para adotar essa tec-
nologia

Para que as empresas consigam tirar 
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News@
Samsung lança notebook Galaxy Book Go 
no Brasil

@A Samsung anuncia no Brasil a chegada do Samsung Galaxy Book 
Go, um notebook desenvolvido com o processador Snapdragon 7c 

Gen 2™, construída para permitir o alto desempenho que os usuários 
esperam de um computador com o DNA móvel de um smartphone 
Samsung Galaxy. Com o Galaxy Book Go o consumidor possui uma 
experiência única de conexão entre dispositivos ao funcionarem sin-
cronizados com todos os produtos do Ecossistema Galaxy. O Galaxy 
Book Go utiliza o Snapdragon 7c Gen 2, para ampliar a produtividade, 
mantendo a mobilidade de um computador fino e leve, com menos de 
15 mm de espessura e pesando cerca de 1,38kg, permitindo que seja 
guardado em qualquer lugar. O consumidor também não precisa se 
preocupar em estar sempre próximo a uma tomada de energia, pois 
a solução Snapdragon permite até 18 horas de vida útil da bateria 
com uma única carga (https://shop.samsung.com/br/)

Provedora de software de controle de 
acesso que mais cresce no mundo

@De acordo com o último relatório da instituição de pesquisa 
Omdia, a Genetec Inc. ("Genetec"), fornecedora líder de tecnolo-

gia de soluções unificadas de segurança pública e privada, operações 
e inteligência de negócios, foi mais uma vez reconhecida como a 
provedora de software de controle de acesso com crescimento mais 
rápido no mundo. O relatório mostra que a Genetec vem substituin-
do fornecedores tradicionais no ranking e reivindicando a segunda 
posição globalmente (desde a quarta posição em 2019) (https://www.
genetec.com/a/access-control-migration).

TI

Os primeiros modelos de out-
sourcing chegaram no Brasil 
em 1950, com as empresas de 

veículos. Porém, foi somente na dé-
cada de 80 que este tipo de negócio 
ganhou destaque. Vinte anos depois, 
no ano 2000, as chamadas outsourcing 
de TI se popularizaram. 

Em comparação aos Estados Unidos, 
o outsourcing de equipamentos de 
TI ainda está em expansão no Brasil. 
Empresas norte-americanas optam 
por este tipo de serviço desde a década 
de 90 e encontraram vantagens para 
os seus respectivos negócios. 

Afinal, o que é outsourcing de TI? 
O outsourcing (do português, ter-

ceirização) consiste na contratação 
de uma empresa externa para realizar 
determinado serviço, com o intuito 
de trazer eficiência aos processos e 
demandas da empresa contratante. 

Entre os diversos tipos de outsour-
cing, há o outsourcing de TI, que é a 
terceirização de soluções, serviços e 
infraestrutura de tecnologia da infor-
mação. Nesse aspecto, são oferecidos 
serviços como a locação de equipa-
mentos de TI, como computadores, 
notebooks, tablets, impressoras, 
dispositivos móveis etc. 

Estados Unidos 
O aluguel de notebooks, computa-

dores, tablets, impressoras, equipa-
mentos audiovisuais e softwares já 
é uma prática popular nos Estados 
Unidos desde os anos de 1990. Se-
gundo dados do International Data 
Corporation (IDC), cerca de 80% das 
empresas norte-americanas já optam 
pelo aluguel de equipamentos de TI 
no país. 

De acordo com a OnePoll, empresa 
de pesquisa de marketing, 49% dos 
executivos de empresas do setor finan-
ceiro dos Estados Unidos e da Europa 

encontram no mercado produtos e 
serviços ideais para a abordagem tec-
nológica de seus respectivos negócios. 

Este é um dos principais fatores de 
escolha pela terceirização de equi-
pamentos de TI no país. Metade dos 
entrevistados acredita que seja mais 
econômico e lucrativo optar por ser-
viços terceirizados e já disponíveis no 
mercado. 

Brasil 
De acordo com a IDC Brasil, o serviço 

de aluguel de equipamentos de TI no 
Brasil representa apenas 10% - 70% 
a menos se comparado aos Estados 
Unidos. Os dados mostram que a ter-
ceirização ainda está em crescimento 
no país, sendo uma estratégia pouco 
difundida. 

A locação de computadores, por 
exemplo, tem ganhado muito mais força 
ultimamente. Também segundo a IDC 
Brasil, o ano de 2020 apresentou um 
aumento de 2,6% nos computadores 
destinados a empresas que prestam 
serviços de locação, quando comparado 
a 2019. Ao todo, foram 405 mil equipa-
mentos obtidos. 

Por mais que a locação de equipamen-
tos de TI não seja novidade no Brasil, o 

total de compras ainda é muito mais 
significativo. A projeção de alta dos 
aluguéis de notebooks e computado-
res é de 24% para 2021. 

Benefícios da locação de equipa-
mentos de TI 

A ideia de que comprar novos 
equipamentos de TI é uma forma de 
investir no negócio tem se tornado 
ultrapassada frente às vantagens 
do aluguel de equipamentos. “Ao 
optar por alugar equipamentos de 
TI, a empresa economizará ao invés 
de investir logo na implantação da 
tecnologia. Com isso, poderá investir 
em outras áreas sem se preocupar 
com manutenção e atualizações”, 
destaca Ricardo Marcelino, fundador 
da Aluga.com.  

Ainda de acordo com Marcelino, 
uma das principais desvantagens da 
compra são os gastos com a manuten-
ção dos produtos, seguido do seguro, 
da logística de envio, da assinatura de 
softwares, entre outros.  Ao alugar 
um equipamento, as empresas não 
precisam se preocupar com esses 
reparos, já que os produtos disponi-
bilizados por empresas terceirizadas 
são sempre atualizados e modernos, 
acompanhando as inovações do 
mercado.

Quem aluga mais equipamentos  
de TI: Brasil ou EUA?
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Juntas em Tech, série de ações que incluem palestras abertas e gratuitas 
sobre o tema, que serão realizadas ao longo de agosto e setembro, assim 
como iniciativas internas para fomentar a equidade na organização, 
em parceria com (www.programaria.org/), startup de impacto social 
com a missão de empoderar mulheres por meio da tecnologia e da 
programação. Hoje, para se ter ideia da disparidade no setor, apenas 
15% dos estudantes dos cursos relacionados à Computação e 20% dos 
profissionais do mercado Brasileiro de TI são mulheres. Entre os dias 
16 e 18 de setembro, o Bmg patrocinará o PrograMaria Summit, evento 
anual de celebração das mulheres na tecnologia. 

E - Tecnologia 4.0
Se a sua empresa fornece soluções ou está sendo transformada pela 
indústria 4.0 você está convidado a participar do Prêmio ABII 2021 
inscrevendo seu case até o dia 3 de setembro. O prêmio é realizado pela 
Associação Brasileira de Internet Industrial (ABII) e reconhecido por 
destacar projetos que desenvolvem ou utilizam as tecnologias habilita-
doras da indústria 4.0. Em sua 4ª edição, funciona como um palco para 
as empresas mostrarem seus projetos ao mercado. Neste ano, a grande 
novidade é que o prêmio é aberto para qualquer empresa interessada 
em participar. A grande final, com apresentação dos finalistas, ocorre 
no dia 27 de outubro. Inscrições e mais informações: (https://tinyurl.
com/8padyb5u). 

F - Sucessora da Alitalia
A ITA, versão reestatizada da companhia aérea Alitalia, recebeu autoriza-
ção para voar e para vender passagens aéreas. A permissão abre caminho 
para a ITA cumprir a meta de decolar no próximo dia 15 de outubro. A 
ITA, sigla para “Italia Trasporto Aereo”, iniciará sua trajetória com uma 
frota de 52 aviões, quantia que será aumentada para 78 em 2022 e 105 
até o fim de 2025. O plano industrial ainda prevê entre 2,75 mil e 2,95 
mil funcionários na nova empresa, com o objetivo de chegar até 5,7 mil 
em 2025 - a atual Alitalia tem 10,5 mil empregados. A companhia terá 
como hubs os aeroportos de Fiumicino, nos arredores de Roma, e Linate, 
em Milão, que cobrirão inicialmente 45 destinos incluindo Nova York, 
Boston, Miami, Washington, Los Angeles, Tóquio, São Paulo e Buenos 
Aires (ANSA).

G - Setor de Moda
Micro e pequenas empresas podem se inscrever para a Rodada de 
Negócios Virtual voltada para o setor de moda. O evento será realizado 
pelo Sebrae-SP em parceria com a Abvtex. As negociações ocorrerão na 

A - TI para Pessoas com Deficiência
A Embraer e o Instituto de Gestão em TI acabam de lançar um programa 
para pessoas com deficiência que queiram ingressar ou se especiali-
zar na área de tecnologia da informação. Ao todo, são 300 bolsas de 
estudo 100% online e gratuitas. Além da qualificação profissional que 
aumenta as oportunidades no mercado de trabalho, cerca de 50 alunos 
serão selecionados ao término do curso para atuar de forma 100% re-
mota em diversas áreas da fabricante brasileira de aeronaves. Podem 
se inscrever pessoas acima de 18 anos, de todo o Brasil, que tenham 
ensino médio completo, no site: (https://www.igti.com.br/bootcamp/
embraer-socialtech).  

B - Atuação da Engenharia
A Universidade Presbiteriana Mackenzie em Campinas realiza, entre 
os dias 30 de agosto e 3 de setembro, a sétima edição da Semana de 
Engenharia, com palestras e mesas redondas realizadas nos turnos 
diurno e noturno. A discussão será sobre o tema “O Engenheiro Multi-
facetado”. O objetivo é discutir as múltiplas possibilidades de atuação de 
um profissional da engenharia no mercado de trabalho, apresentando a 
grande variedade de oportunidades que estarão à disposição dos futuros 
engenheiros. A ideia é mostrar alternativas em que os engenheiros da 
atualidade podem atuar: saúde, bolsa de valores, tecnologia etc. O evento 
será online e transmitido pela plataforma Teams e a inscrição pode ser 
feita em (https://linktr.ee/semack). 

C - Mulheres na Tecnologia
Reconhecida como uma empresa que tem base de cultura e trabalho em 
equipe, 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 dez vagas, com duração de dois anos, e visa formar profissionais 
mulheres para atuar em tecnologia, mais especificamente com análise 
de dados e indicadores. O objetivo é ampliar a participação das mulheres 
no setor e trazer representatividade, contribuindo para redução das 
desigualdades entre homens e mulheres em tecnologia. O propósito é 
que elas possam se sentir preparadas e competir pé de igualdade em 
um mercado majoritariamente masculino. Mais informações: (www.
fhinck.com).

D - Equidade de Gênero
O setor de Tech ainda emprega poucas mulheres e carece de ações para 
promoção da equidade de gênero. Pensando nisso, o Banco Bmg criou o 

próxima quinta-feira (26), a partir das 13h30. O objetivo é criar mais um 
canal para empresas venderem seus produtos e oferecerem seus serviços. 
Na ação voltada para o setor de moda, podem se inscrever empresas 
que vendem tecidos, produtos acabados, acessórios, óculos, calçados, 
bijuterias, decoração, artigos têxteis de cama, mesa e banho, serviços 
de alfaiataria e bordados. Interessados podem fazer a pré-inscrição em 
(https://sebrae.rodadasonline.com.br/) ou buscar mais informações no 
tel: 0800 570 0800.   

H - Pandemia na Educação
O Learning Village, primeiro hub de inovação e tecnologia com foco em 
educação e desenvolvimento de pessoas, fundado pela SingularityU 
Brazil e HSM, está com uma programação de eventos especiais vol-
tados para educação e tecnologia. Os encontros objetivam incentivar 
networking, troca e aprendizado entre startup, grandes empresas e o 
público interessado. O tema será “High Tech and High Touch/Educação, 
Tecnologia e Espiritualidade” conduzido por Rafael Ávila, Diretor de 
Ampliação da Consciência & Inovação na Ânima Educação. Falará sobre 
os novos modelos de educação pós-pandemia, os impactos e barreiras 
construídas por conta do isolamento social e quais as tendências, mé-
todos e maneiras de desconstruir esses obstáculos. Inscrições: (https://
learningvillage.com.br/eventos/high-tech-and-high-touch-educacao-
tecnologia-e-espiritualidade/).

I - Saúde Suplementar 
Profissionais das áreas de Economia, Direito e Promoção de Saúde, Qua-
lidade de Vida e Gestão em Saúde, podem inscrever artigos científicos, 
trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação no XI Prêmio IESS de 
Produção Científica em Saúde Suplementar. A ação também conta com 
espaço para exibição de pôsteres de trabalhos. Nesta modalidade, tam-
bém são aceitos trabalhos de graduação. Cada candidato pode inscrever 
apenas um trabalho no prêmio, mas múltiplos pôsteres. Realizado pelo 
Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, a iniciativa conta com mais 
de 60 pesquisas premiadas e algumas centenas de estudos avaliados, 
consolidando-se como a principal premiação de trabalhos acadêmicos 
com foco em saúde suplementar no Brasil. O regulamento pode ser 
acessado em: (https://www.iess.org.br/premio).  

J - Imóveis em Portugal
O Parlamento Português optou por novas regras dentro do programa de 
visto permanente Golden Visa, que beneficia compradores de imóveis 
com valor a partir de € 500 mil, em troca da autorização de residên-
cia permanente. Essas mudanças impactam o cenário de imigração 
a partir de janeiro de 2022. Imóveis dentro das regiões de Lisboa, 
Porto, Algarve e demais áreas do litoral não serão mais elegíveis para 
a obtenção desse visto de residência. “Para os que querem realizar o 
sonho de ter residência em Lisboa ou Porto, o momento é agora. O 
processo inclui fases burocráticas que levam um certo tempo, e por 
isso, essa é a última chamada para quem quer investir em um imóvel 
nessas áreas”, explica Cesar Damião, CEO da Global Trust (www.
globaltrust.com.br). 

Falhas em se adaptar 
ao novo comportamento 

do consumidor

O acesso à informação 
e conhecimento nunca 
esteve tão fácil e ao 
alcance do consumidor 
como nos dias atuais

Seja através das redes 
sociais, pesquisas na 
internet ou vídeos em 

plataformas online, o clien-
te detém conhecimento 
máximo sobre determina-
dos produtos e, em alguns 
casos, acabam entendendo 
mais das características e 
detalhes do que o próprio 
vendedor. 

O novo comportamento do 
consumidor, acelerado pela 
pandemia, acende um aler-
ta em todo o mercado, que 
muitas vezes não consegue 
se adaptar para atender à ex-
pectativa de quem compra. 
Tal consenso fez com que 
empresas corressem para 
repensar suas estratégias de 
lançamentos, atendimento 
e consumer experience, 
investindo cada vez mais 
em recursos inteligentes 
e capazes de atender esse 
“novo” consumidor. 

Ponto chave na relação 
empresa-cliente, os vende-
dores se tornaram o foco dos 
gestores. Isso porque esse 
tipo de profissional, além 
de influenciar diretamente 
na decisão de compra, é re-
conhecido pelo cliente como 
um representante da marca.

Entretanto, não são raras 
as vezes em que os consu-
midores se deparam com 
o despreparo e a falta de 
qualificação dos vendedores 
nos dias de hoje. 

Isso acontece por uma 
série de fatores. Além de 
o cliente estar mais ciente 
sobre o que busca, depois de 
ter visto inúmeros reviews 
e feito diversas pesquisas 
sobre determinado produto 
na internet, a metodologia 
utilizada para o treinamento 
dos representantes de ven-
das são, na maioria das vezes, 
ultrapassados.

Baseado em um sistema 
educacional utilizado no 
começo do século passado, 
esse modelo de treinamento 

não estimulava e nem enga-
java os profissionais, além de 
ser desatualizado, monótono 
e levava dias - até semanas 
- para serem concluídos, o 
que demandava muito tempo 
de gestores e profissionais 
da área. Por sua vez, em al-
guns casos, ao concluir esta 
etapa, o vendedor tinha mais 
dúvidas, pouco tempo para 
se adaptar e não se sentia 
engajado para executar tal 
função. 

Esse modelo de capacita-
ção profissional não atendeu 
às dores do mercado e não 
acompanhou as evoluções 
tecnológicas que acompa-
nham todo o ecossistema, 
que surgiram para otimizar 
tempo e levar informação 
com mais precisão e agili-
dade.

Em um mundo cada vez 
mais dinâmico e interativo, 
essa nova realidade vivida 
por diferentes setores impul-
sionou tendências e atraiu 
investimentos em soluções 
efetivas e ágeis, que capacita 
vendedores mais atentos às 
necessidades e comporta-
mento do consumidor atual. 

Dessa forma, empresas 
estão optando por treina-
mentos mais didáticos, que 
transmitam a mensagem com 
mais clareza e desenvolvam 
características cognitivas, 
que ajudam a armazenar o 
conteúdo no cérebro por 
mais tempo. Sem os treina-
mentos presenciais, a pande-
mia, sobretudo, pôs em evi-
dência a pouca efetividade 
do modelo de treinamentos 
tradicionais, principalmente 
pelas longas conferências e 
reuniões online e a falta de 
interação. 

Seja por gamificação ou 
por processos dinâmicos, a 
área de treinamentos corpo-
rativos das empresas corre 
contra o tempo e tende a 
evoluir e apresentar mais 
ferramentas e soluções à 
altura de um cliente mais 
informado e exigente.

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

fundador da Play2sell - plataforma 
especializada no treinamento de 
vendedores por meio de games.

Felipe dos Santos (*)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o 
governo federal espera completar o ciclo vacinal de toda a 
população adulta do Brasil até o final de outubro. A previ-
são acontece em decorrência da aceleração do Programa 
Nacional de Imunização (PNI) e da entrega antecipada 
de doses pelos institutos nacionais e por laboratórios 
internacionais. 

Queiroga afirmou que o governo “está tranquilo” em 
relação aos prazos e expectativas divulgados, e que as 
remessas de imunizantes continuarão em fluxo constante 
para os estados. “Além de acordos de transferência de 
tecnologia, as encomendas a farmacêuticas internacionais. 
Isso faz com que tenhamos mais de 68 milhões de doses 
para serem distribuídas neste mês de agosto”, relatou.

Segundo esclareceu Queiroga, não há qualquer mudança 
nas medidas sanitárias em vigor. O ministro afirmou que, 
à medida que a vacinação avança e as taxas de contágio 
e mortalidade caem, é possível flexibilizar os protocolos 
em vigor. Frisou, ainda, a importância de se completar o 
esquema vacinal com a segunda dose. “A imunização só 
está completa após a segunda dose”, relembrou.

A logística de distribuição de doses entre estados e muni-

À medida que a vacinação avança e as taxas de contágio e 
mortalidade caem, é possível flexibilizar os protocolos em vigor.

“Há muito ruído 
na parte do fun-
cionamento ins-

titucional, a briga entre 
Poderes”, destacou em 
palestra virtual do Council 
of the Americas. Para ele, as 
turbulências têm feito com 
que as perspectivas em re-
lação à situação econômica 
do país do mercado, sejam 
consideravelmente diferen-
tes das análises técnicas do 
Banco Central. 

“Nós percebemos que a 
desconexão entre os nú-
meros que nós vemos no 
mercado e os números que 
nós temos internamente é 
maior do que a de costu-
me”, acrescentou. O último 
Boletim Focus mostrou que 
a previsão do mercado para 

Presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto.

A China aprovou na sexta-feira (20) a 
nova legislação de planejamento familiar 
que autoriza casais a terem três filhos - sem 
pagar impostos a mais por isso. O texto 
foi aprovado durante a reunião do Comitê 
Permanente da Assembleia Nacional do 
Povo, o ramo legislativo do governo. De 
acordo com a nova disposição, republicada 
pela agência de notícias estatal Xinhua, o 

“Estado promove o matrimônio e o parto 
em idade correta, a assistência pré-natal 
e pós-natal” e cada casal “poderá ter três 
filhos”.

O pacote ainda inclui medidas de apoio 
às famílias nos campos financeiro, fiscal, 
de seguros, educacional, habitacional e de 
empregos, que devem ser realizadas entre 
o governo central e as administrações 

locais. Os pais com três filhos não devem 
mais pagar multa nem serem punidos por 
sua empresa de trabalho. Essa é a segunda 
grande mudança na famosa “política do 
filho único”, que foi abolida totalmente 
em 2016. No fim de 2020, a China tinha 
uma taxa de fertilidade de 1,3 criança por 
mulher, ficando no mesmo nível de países 
vizinhos, como o Japão (ANSA).
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Banco Central: ruídos aumentam 
projeções de inflação

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que ruídos no cenário político têm 
levado o mercado a aumentar as projeções de inflação do Brasil

a trazer incertezas para os 
operadores do mercado. 
“Quando o governo explicar 
o que o Bolsa Família vai ser 
e como vai se pagar por ele, 
isso vai acabar com algumas 
incertezas que nós vemos no 
mercado”, disse, ao informar 
que serão feitos todos os es-
forços para manter a inflação 
dentro das metas. 

Para o presidente do BC, 
o descontrole nos preços, 
inclusive, é um dos fatores 
que aumenta a desigualdade 
social. “Pessoas que têm 
mais dinheiro estão mais 
protegidas da inflação das 
que têm menos dinheiro. 
Isso cria desigualdade. E o 
governo, para compensar 
essa desigualdade tem que 
gastar mais” (ABr).

a inflação medida pelo IPCA 
deste ano subiu de 6,88% 
para 7,05%. Para 2022, a 
estimativa de inflação é 
de 3,90%. A previsão para 
2021 está acima da meta de 
inflação definida pelo Conse-

lho Monetário Nacional, de 
3,75% para este ano.

As mudanças anunciadas 
pelo governo federal no 
Programa Bolsa Família 
também ajudaram, na ava-
liação do presidente do BC, 

População adulta deve estar 100% 
vacinada até outubro

cípios após as entregas feitas do governo federal - além da 
distribuição proporcional de doses em relação aos grupos 
prioritários de cada região - são os principais motivos pelos 
quais há atrasos nas entregas de vacina, explicou Queiroga. 
“Hoje, a distribuição é feita pelo critério de faixa etária. 
Estamos procurando corrigir essas pequenas distorções 
entre os estados para que a campanha continue de maneira 
homogênea”, esclareceu o ministro (ABr).

China aprova nova lei que permite até três filhos



Liderança humanizada é 
a nova perspectiva das 
empresas na pandemia

A pandemia alterou 
radicalmente o 
cotidiano das 
empresas

A experiência do 
home office junto 
à digitalização, em 

meio à crise sanitária, 
mudou as culturas orga-
nizacionais e exigiu mais 
inteligência emocional na 
administração das equi-
pes de trabalho. Liderar 
tornou-se um desafio ain-
da maior: nesse momento 
é preciso olhar de forma 
mais humanizada para os 
colaboradores e ter a ca-
pacidade para gerenciar 
a distância e conectar as 
pessoas.

Prestar atenção e orien-
tar o time na fase de rea-
dequação da rotina, além 
de redefinir o formato de 
trabalho, são alguns dos 
desafios das lideranças 
na contemporaneidade. 
Compreender a heteroge-
neidade dos funcionários 
também – saber quais são 
as dificuldades indivi-
duais de cada um, a fim 
de estabelecer o diálogo 
transparente e aumentar 
o desempenho qualitativo 
da equipe.

Para manter as rela-
ções passíveis de troca 
de ideias e respeito, é 
preciso criar laços ver-
dadeiros com as pessoas. 
Campanhas corporativas 
genéricas podem não 
refletir o sentimento de 
preocupação sincera. 
Manter-se atento à saúde 
integral do colaborador, 
em aspectos físicos, emo-
cionais e psicológicos, 
ouvir suas necessidades e 
entender a velocidade de 
adaptação de cada um são 
imprescindíveis durante 
os momentos de crise.

Os processos mudaram 
e são novos para todos, 
portanto, gerenciar as 
organizações durante a 
pandemia exige ajustes, 
também, por parte das 
lideranças. Torna-se ain-
da mais necessário ser 
exemplo. Estar presente 
mesmo em home office, 
participar mais atenta-
mente das reuniões online, 
incentivar e assumir as 
próprias ansiedades e 
expectativas fazem parte 
da dinâmica.

O fato é que a tecno-
logia foi acelerada com 

a pandemia. As agendas 
tornaram-se mais organi-
zadas, as reuniões face a 
face ganharam agilidade e 
os encontros com clientes 
passaram a ser marcados 
de forma mais rápida, já 
que o deslocamento não é 
necessário. É improvável 
que os planos de comu-
nicação presenciais não 
façam falta na rotina de 
trabalho. 

Quando há um feedback 
subsequente de um co-
municado feito de forma 
coletiva, por exemplo, é 
mais fácil estimular a re-
troalimentação da infor-
mação de forma assertiva. 
Mas a desburocratização 
de processos de comuni-
cação e administrativos 
compensam as possíveis 
disparidades. A gestão 
humanizada já era bem-
vinda em grande parte 
das empresas focadas em 
transformação por meio 
de pessoas, e tornou-se 
fundamental na era da 
indústria 4.0. 

Os ambientes automa-
tizados da revolução in-
dustrial paradoxalmente 
abriram espaço para a 
tecnologia, mas também 
para as particularidades 
do colaborador. 

Não é possível gerenciar 
os processos digitais sem 
a atuação humana - es-
trategicamente é preciso 
cuidar das equipes para 
colher os benefícios da 
evolução de uma orga-
nização. Para a fase pós
-pandemia, evidencia-se 
a continuidade do sistema 
híbrido. As empresas já 
notaram os benefícios e o 
esperado é que boa parte 
delas possibilitem que os 
colaboradores trabalhem 
de casa.

A thyssenkrupp apoia 
a liderança humanizada 
e percebe os resultados 
– colaboradores mais 
seguros, menos ansiosos 
e engajados nos ideais do 
grupo. Ter equipes em 
trabalho parcialmente 
remoto será uma opção, 
que segue com o foco 
em aprimorar as relações 
pessoais em período de 
ressignificação do de-
senvolvimento organiza-
cional. 

(*) - É conselheiro da Câmara de 
Comércio e Indústria Brasil-Alemanha 
(AHK Paraná) e CEO da thyssenkrupp 

Brasil – Division Steering.

Luciano Farias (*)
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Otavio Argenton (*)

Atingir o sucesso com o seu negócio está entre os prin-
cipais objetivos de muitos C-levels ao redor do mundo. No 
entanto, o desempenho de um líder, está diretamente ligado 
aos resultados alcançados dentro de uma organização, 
uma vez que é este profissional que conduz e influencia 
o trabalho de toda equipe. 

De acordo com estudos da Gallup, o líder possui influ-
ência de até 70% no engajamento dos funcionários com o 
negócio. Mas, qual é o verdadeiro papel da liderança nas 
empresas para que as metas sejam alcançadas? A grande 
fórmula para uma boa liderança nas empresas é promover 
um “palco” que contemple todo o time. Para isso, é neces-
sário direcionar e construir um relacionamento saudável 
com os colaboradores. 

Não se trata apenas de conhecê-los ou estabelecer co-
nexões, mas também garantir que todos estão buscando o 
mesmo propósito e promovendo uma comunicação aberta. 
Segundo o Fórum Econômico Mundial e Accenture, em 
seu Modelo dos Cinco Elementos de Liderança, os líderes 
atuais precisam desenvolver e exercer competências novas 
no ambiente corporativo, como emoção, intuição, missão, 
propósito, intelecto, percepção, tecnologia, inovação e 
inclusão de stakeholders. 

Nesse contexto, os aspectos citados precisam fazer parte 
da rotina de um líder. 

Outros pontos importantes incluem escutar o ponto de 
vista de quem está no mesmo barco, seja por reuniões 
em grupo ou até feedbacks individuais, principalmente 
neste momento em que grande parte das organizações 
adotaram o trabalho remoto. Desta forma, é essencial 
oferecer uma resposta para essas dores e fazer com que 
o time entenda que soluções para resolve-las estão sendo 
tomadas a curto, médio ou longo prazo.

Como diminuir a distância entre os colaboradores e a 
liderança nas empresas?

Os comitês são uma ótima opção para aproximar os 
colaboradores. Formados por funcionários que não têm 
um cargo de gestão, os grupos podem abordar temas 
como cultura, desenvolvimento organizacional, saúde e 
bem-estar, entre outros. A sugestão é que os comitês se 
reúnam periodicamente e as possibilidades estabelecidas 
durante as reuniões sejam levadas aos gestores e ao time 
de liderança, para que o orçamento ou as ações necessárias 

As organizações que descum-
prirem a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) estão sujeitas 
a multas e penalidades admi-
nistrativas desde 1º de agosto. 
A Lei, aprovada em 2018, visa 
proteger os dados pessoais 
dos titulares e como eles são 
tratados, desde a coleta até a 
sua eliminação. Com amparo 
na LGPD, órgãos públicos e 
empresas privadas podem ser 
advertidos ou multados em até 
2% do faturamento, com limite 

de R$ 50 milhões por infração 
à LGPDados. 

“Com as punições entrando 
em vigor, as organizações po-
dem ser multadas por ato, ou 
seja, ao fazer o uso indevido dos 
dados, a empresa pode receber 
um tipo de punição, se tratar os 
dados pessoais em uma base 
legal incorreta, outra punição 
e assim, as multas podem ser 
cumulativas. Por isso, é impor-
tante que a organização esteja 
atenta ao que é exigido na Lei”, 

alerta Luiz Felipe Siqueira, 
advogado especialista da área 
de direito digital e LGPD na 
Andrade Silva Advogados.

Além disso, as organizações 
estão sujeitas a terem seus 
nomes publicados na lista de 
empresas que foram penaliza-
das e ter todo o banco de dados 
eliminado. A eliminação de 
banco de dados pode prejudicar 
várias atividades empresariais, 
tais como telemarketing e 
marketing digital. “A norma, 

também, abre a possibilidade 
para que ocorra a suspensão 
ou proibição das atividades da 
empresa. No entanto, vale res-
saltar que tais punições podem 
variar de acordo com cada caso”, 
acrescenta.

Um ponto importante é que 
as empresas tiveram três anos 
para implementar a LGPD e se 
adequar. Com isso, o advoga-
do orienta que “se a empresa 
comprovar a boa-fé e que pro-
curou tratar adequadamente 

os dados pessoais, ela pode 
ter a pena amenizada. Tal ato 
está previsto na própria lei, por 
isso, é necessário que a organi-
zação tenha como provar suas 
estratégias para implementar a 
LGPD”. O esperado é que com 
as punições exista um maior 
cuidado e proteção com o uso 
de dados pessoais e, dessa for-
ma, os casos de vazamentos de 
informações diminuam.  

Fonte e outras informações: 
(www.andradesilva.com.br).

Segundo o estudo, me-
tade dos brasileiros 
prefere comprar em 

lojas online, enquanto 29% 
preferem as lojas físicas e 
21% têm preferência igual 
entre as lojas online e físicas. 

A pesquisa vai ao encontro 
de outro levantamento, “So-
cial Commerce”, realizado 
pela Social Miner/All iN, 
Opinion Box e Etus, que 
por sua vez aponta que 74% 
dos consumidores utilizam 
as redes sociais para fazer 
compras. Deste total, 37% 
já inseriram em sua rotina 
mensal as compras online. “O 
crescimento do e-commer-
ce, que já vinha acontecendo 
nos anos anteriores, se deu 
de forma repentina e muito 
rápida desde o começo da 
pandemia. 

Isso fez com que o co-
mércio eletrônico tomasse 
medidas também rápidas, 
de forma a atender esse 
contingente de consumi-
dores da melhor maneira 
possível. Agora cada vez 
mais habituado ao ambiente 
digital, o novo cliente busca 
uma experiência mais perso-
nalizada e descomplicada”, 
explica Fellipe Guimarães, 
especialista em negócios 

Maioria dos entrevistados afirmou que é muito importante ter 
uma boa experiência ao fazer uma compra online.

Metade dos consumidores 
prefere comprar em lojas online
Como o brasileiro compra e vivencia experiências no comércio físico e online? Essa é a resposta que a 
pesquisa “Experiência do Consumidor Brasileiro”, realizada em agosto de 2021 pela Opinion Box, buscou 
entre mais de 2.100 entrevistados em todo o Brasil

comércio físico quanto pelo 
e-commerce: 
	 •	27%	 dos	 consumidores	

consideram o desconto 
para pagamento à vista 
um dos atributos mais 
importantes para ter 
uma boa experiência de 
compra em lojas físicas; 

	 •	Para	 52%	 dos	 compra-
dores, o frete grátis é 
um dos atributos mais 
importantes para ter 
uma boa experiência de 
compra em lojas online; 

	 •	54%	 dos	 entrevistados	
responderam que já 
voltaram a comprar mais 
de uma vez em uma loja 
por causa do bom aten-
dimento; 

	 •	51%	se	tornaram	fiéis	a	
uma loja por causa de 
uma boa experiência; 

	 •	52%	 já	 falaram	 mal	 de	
uma loja nas redes so-
ciais após uma experi-
ência ruim; 

	 •	70%	já	tiveram	que	en-
trar com processo contra 
uma empresa por causa 
de problemas na compra/
entrega.   

Fontes e informações: 
(www.lafemmecalcados.com.
br) e (https://codeby.com.br/).
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digitais e CEO da empresa 
de tecnologia Codeby. 

Clientes que têm me-
lhores experiências são os 
que voltam a comprar e se 
tornam fiéis. 70% dos en-
trevistados afirmaram que 
é muito importante ter uma 
boa experiência ao fazer 
uma compra online, e 65% 
apontaram a mesma impor-
tância nas compras físicas. 
“Nossa conexão online com 
o cliente reflete diretamente 
nos nossos resultados. A 
chegada da pandemia nos 
fez repensar nossa estra-
tégia e investimos esforços 

no digital, o que foi e é um 
importante diferencial para 
nós”, ressalta Silvia Barboza, 
diretora da empresa paulista 
de calçados flats La Femme. 

Com o crescimento da 
demanda no comércio ele-
trônico e a chegada de cada 
vez mais consumidores 
nesse ambiente, as empre-
sas precisam ficar atentas à 
necessidade de se adaptar 
e responder com agilidade 
às novas necessidades do 
seu cliente. A pesquisa da 
Opinion Box levantou outros 
dados importantes, a serem 
considerados tanto pelo 

Liderança nas empresas: 
a chave para o sucesso dos negócios

sejam avaliadas e possivelmente aprovadas. 
Dessa maneira, além de garantir maior interação entre 

os líderes e colaboradores, todos se sentirão inclusos nas 
decisões importantes da empresa. Outra prática interes-
sante é a implementação da cultura de portas abertas, para 
que os colaboradores não tenham receio de abordar seus 
líderes para comentar suas percepções e sugestões para 
aplicar nas áreas em que atuam. As organizações que não 
incentivam esse tipo de iniciativas podem ter gargalos no 
futuro, uma vez que não estão ouvindo, principalmente, 
o que as novas gerações estão buscando.

Além de acreditar no desenvolvimento da empresa, 
investir nos colaboradores essas iniciativas valorizam e 
incentivam cada vez mais a equipe. Existe uma analogia 
sobre chegar com o elevador no último andar e mandá-lo de 
volta. Quanto mais indivíduos são auxiliados a alavancar as 
suas carreiras e características de liderança, melhor. Desta 
maneira, compreender que o papel desempenhado pela 
liderança nas empresas não é apenas para a organização, 
mas também para a vida dos colaboradores é essencial. 

De nada adianta ser um grande líder e não ter em mente 
o momento da empresa, do mercado e de seus funcioná-
rios. É preciso ouvir, entender, estar aberto a mudanças, 
humanizar as relações e agir de forma resiliente para que 
o sucesso da organização se conecte ao da liderança.

 
(*) - É Country Manager da SoftwareONE, provedora global e líder em soluções 

de ponta-a-ponta para softwares e tecnologia de nuvem.

O líder possui influência de até 70% no engajamento dos 
funcionários com o negócio.
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Penalidades da LGPD já estão em vigor

www.netjen.com.br
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Aquila Participações S.A.
CNPJ nº 21.223.099/0001-60 - NIRE nº 33.3.0031383-4

Constituição por Transferência de UF
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03/11/2016.

Aos 03/11/2016, às 10 hs, na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: José Vicente Maraucci Vassimon, e secretário: Douglas Lima de 
Carvalho. Deliberações Unânimes: (i) Foi deliberada a transferência da sede social da: Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, 2500, bloco 
06 apartamento 2502 - RJ - Barra da Tijuca - CEP: 22631-051, para: Avenida Paulista, 807, Conjunto 2315, 23º andar, Bela Vista, SP/SP, 
CEP: 01310-300. (ii) Aprovada a renúncia da atual Diretoria, neste ato são eleitos, para o cargo de Diretor Presidente o Sr. José Vicente 
Maraucci Vassimon, identidade nº 4731574, SSP-SP, CPF nº 000.461.238-81, e para o Cargo de Diretor Vice-Presidente, o Sr. Douglas 
Lima de Carvalho, identidade nº 21.522.066-6 DETRAN/RJ, CPF nº 113.355.737-63; os Diretores ora eleitos tomam posse de seus 
cargos, neste ato, assinando ao final desta Ata. (iii) A remuneração global mensal para cada Diretor da Companhia ficou estabelecida 
em até R$ 1.000,00. Nada mais. JUCERJA sob nº 2976646 em 24/11/2016. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral. Jucesp sob NIRE 
nº 3530049981-6 em 04/01/2017. Flavia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1030742-13.2018.8.26.0114. O Dr. Eduardo Bigolin, Juiz de 
Direito da 3ªVC do Foro de Campinas S/P. Faz Saber a Ednei Antonio Cruz CPF Nº 248.683.198-33 
que lhes foi proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 11.780,64, referente à faturas vencidas e não pagas. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da 
quantia especificada na inicial devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Campinas, 12 de julho de 2021.  
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1000554-57.2020.8.26.0602. O Dr. Mario Gaiara Neto, Juiz 
de Direito da 3ªVC do Foro de Sorocaba S/P. Faz Saber a Tri Pack Filmes Beneficiamento de 
Plásticos Ltda, na pessoa de Francisco Roberto Vilela CNPJ Nº 06.039.533/0001-63 que lhes foi 
proposta ação de Monitória por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando 
o recebimento da quantia de R$ 13.790,77. Referente as faturas Vencidas e não quitadas, devida 
mente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor 
da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.  O réu 
será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra 
o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a 
ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de 
que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Sorocaba, 21 de Julho de 2021 

 
Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1021484-11.2018.8.26.0071 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Bauru, Estado de SP, Dr(a). José Renato da Silva Ribeiro, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Valdir Transportes Jose Nascimento - ME, CNPJ 07.406.469/0001-74, com 
endereço à Rua Alziro Zarur, 2-20, Núcleo Residencial Presidente Geisel, CEP 17033-370, Bauru - 
SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A., objetivando o recebimento da quantia de R$ 17.566,30 referente as faturas 
vencidas e não pagas, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Bauru, 06/08/2021  

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1005530-98.2019.8.26.0099 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Bragança Paulista, Estado de SP, Dr(a). Frederico Lopes Azevedo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Valdomiro da Cruz, Brasileiro, Casado, Motorista, CPF 016.069. 
438-80, com endereço à Rua Felipe Saad Zalaf, 207, Jardim Residencial Granja Machado, CEP 
13485-200, Limeira - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro 
de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando em síntese: Que lhes foi proposta ação de 
Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 10.581,37 Referente as faturas vencidas e não pagas. devidamente 
atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será 
isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o 
mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a 
ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não sendo contestada 
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Bragança Paulista, aos 28 de julho de 2021 

Faresa Fazendas Reunidas S/A
CNPJ nº 02.151.090/0001-47 - NIRE 3530009688-6

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Srs. acionistas de Faresa Fazendas Reunidas S/A para reunirem-se em A.G.E., que se realizará
no dia 31/08/2021, às 11hs, na sede social na Alameda Santos, 1293, 7À andar, conjunto 72/74, sala 04, em
São Paulo/SP, a fim de examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: a) aprovação dos termos
e condições do Protocolo de Intenções e Justificativa de Cisão, celebrado em 09 de fevereiro de 2021, entre as
administrações da Companhia e da Empreendimentos Litorâneos S/A („Protocolo‰); b) aprovação do Laudo
de Avaliação; c) a cisão parcial da Empreendimentos Litorâneos S/A NIRE 3530002696-9 com versão da
parcela cindida para esta companhia e d) Outros assuntos de interesse da sociedade. George de Paula Ribeiro e
Izabel de Toledo Piza Alves da Motta - Diretores.                                                                         (21, 24 e 25)

 
Edital de Citação Processo Nº 1016561-15.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ªVC, 
do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia, na forma da Lei, etc. Edital de 
Citação Prazo 20 dias. Proc. 1016561-15.2019.8.26.0100. A Drª. Juliana Pitelli da Guia, Juíza de 
Direito da 39ºVC do Foro da Capital – S/P. Faz Saber a Eduardo Takashi Tikasawa, brasileiro, 
casado, empresário, RG Nº 24.106.315-2 , CPF/MF Nº 163.083.218-93, que Momentum Empreendi 
mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.218,80, referente às da 
taxa de conservação e melhoramentos do lote 07, da Quadra BQ, do Loteamento STA.Cristina – 
Gleba VII – (atualmente denominado Riviera de Sta.Cristina XIII – Setor Marina). Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  04/08/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013249-82.2018.8.26.0003 A MM. Juíza de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dra. Michelle Fabiola Dittert 
Pupulim, na forma da Lei, etc. Faz Saber a cônjuge Maria Regina de Queiroz Cortizo, qualificação 
ignorada, e Jaime Luis Perez Cortizo, CPF Nº 005.696.678-44, e terceiros interessados que, por 
este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos da ação de Cumprimento de Sentença que 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, move em face de Jaime Luis Perez Cortizo. 
Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a INTIMAÇÃO, por EDITAL, do 
Executado e do Cônjuge quanto à avaliação e à penhora que recaiu sobre o lote 16 da quadra CH 
do empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba IV, objeto da matrícula Nº 32.531 do Cartório 
de Registro e Anexos da Comarca de Avaré/SP, do(s) qual(is) foi(ram)nomeado(a)(s) depositário 
(a)(s), Jaime Luis Perez Cortizo, CPF Nº 005.696.678-44. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) 
abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as 
consequências do descumprimento das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, a fluir após o decurso do prazo do presente edital, para que o executado e o cônjuge, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem nos autos, sua impugnação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 06/07/2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003910-55.2016.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Fábio Rogério Bojo Pellegrino, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Seyu Teruya, RG Nº 3.473.507 e CPF Nº 645. 397. 178-04, seu 
cônjuge Florinda Maria Rodrigues Teruya, RG Nº 6.371.483 e CPF Nº 134.231.258-96 e terceiros 
interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-
se os autos da ação de Cumprimento de Sentença que Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, move em face de Seyu Teruya. Encontrando-se o Executado e seu cônjuge em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a intimação por edital quanto à penhora que recaiu sobre o lote 02 da 
quadra OK do empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba VII, objeto da matrícula Nº 42.654 
do Cartório de Registro e Anexos da Comarca de Paranapanema/SP do qual foi nomeado 
depositário, Seyu Teruya, CPF Nº 645.397.178-04. O depositário não pode abrir mão do bem depo 
sitado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento 
das obrigações inerentes. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis, após o prazo deste edital, para 
que o executado e seu cônjuge, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem nos 
autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001148-10.2020.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a)Paulo Guilherme Amaral Toledo 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Cristina André Mendes RNE Nº V615442-HE, CPF Nº 233.744. 
728-69, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 20.171,07. Devida 
mente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor 
da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, 
Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi 
cumprido. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 
Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em 
lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, embargue a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 23/06/2021.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 053/2021; Objeto: 
Registro de Preços para aquisição de insumos a serem utilizados em reparos, 
sinalizações e manutenção das vias urbanas - Entrega das Propostas: a partir 
de 23/08/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/ - Data de Abertura das Propostas: 03/09/2021 às 09h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página 
eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo 
e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 055/2021; Objeto: 
aquisição de tubo de concreto de seção circular para coleta de águas pluviais, na 
gleba “Y”, do sistema de lazer do Jardim Paulista, destinada a abertura de via pública, 
conforme consta na lei nº 4.494/2020 - Entrega das Propostas: a partir de 23/08/2021 
às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das 
Propostas: 03/09/2021 às 14h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ 
- Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.
licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 056/2021; Objeto: 
Registro de Preços para contratações de serviços de locação de máquinas pesadas 
e caminhões com respectivos operadores e motoristas - Entrega das Propostas: a 
partir de 23/08/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/ - Data de Abertura das Propostas: 02/09/2021 às 09h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página 
eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo 
e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras
*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

Jefferson Schiavon (*) 

Globalmente, as vendas 
de veículos elétricos cres-
ceram 140% no primeiro 
trimestre. De acordo com 
a Agência Internacional 
de Energia (IEA), foram 
1,1 milhão de unidades 
vendidas. O Brasil também 
teve aumento na eletrifi-
cação da frota em 2021: 
este ano tivemos o melhor 
quadrimestre da história no 
nosso mercado, com 7.290 
veículos vendidos – o que 
representa um aumento de 
29,4% comparado ao ano 
passado. 

Sabemos que a frota de 
carros elétricos ainda é 
pequena no Brasil, porém, 
os dados mostram que 
as vendas não param de 
crescer. Eles têm evoluído 
constantemente e trazem 
uma série de benefícios, 
como não emitir gases po-
luentes e ter um consumo 
de energia eficiente. Muitos 
países já adotaram metas 
agressivas de conversão de 
sua frota para veículos elé-
tricos e, embora no Brasil 
ainda não haja uma meta 
definida, o apelo de susten-
tabilidade tem promovido 
um aumento das vendas. 

Prova disso é que tem 
sido cada vez mais comum 
encontrar em shoppings 
e outros tipos de estabe-
lecimentos vagas que são 
exclusivas para recarga de 
veículos elétricos e híbri-
dos. Isso deixa claro que, 
se até pouco tempo atrás o 
tema era apenas uma ten-
dência, agora ele já começa 
a se tornar uma realidade 
– e que ainda colabora com 
o meio ambiente, a partir 
de tecnologias limpas e 
sustentáveis. 

O plástico de engenharia 

tornou-se um grande aliado 
nessa revolução dos elé-
tricos, pois esses modelos 
precisam ser cada vez mais 
leves, buscando a máxima 
eficiência energética. Além 
disso, o plástico de enge-
nharia oferece versatilida-
de de design, simplicidade 
na manufatura, rapidez 
no desenvolvimento e 
menor impacto ambiental 
na produção de cada com-
ponente. 

Como uma das principais 
fornecedoras de plásticos 
de engenharia, a BASF 
possui um extenso portfólio 
para aplicação automotiva 
que são utilizados, por 
exemplo, na produção de 
sensores, conectores, siste-
mas de iluminação, painéis, 
carroceria, assentos, entre 
outros.  A expertise da em-
presa, em cocriação com os 
clientes, viabiliza iniciativas 
inovadoras e dedicadas na 
busca de novas aplicações, 
que são facilitadas através 
de programas de simulação 
próprios, acelerando o pro-
cesso de desenvolvimento e 
reduzindo custos do proje-
to, além promover menores 
impactos ambientais.

Sabemos que os veículos 
elétricos representam um 
grande avanço em termos 
de tecnologia e que ainda 
têm pela frente um campo 
amplo para desenvolvimen-
to de inovações, que ajuda-
rão a transformar a mobili-
dade para um futuro mais 
sustentável e econômico. 
Novos desafios à frente!  E 
a sua empresa, como tem se 
preparado para um futuro 
com produtos e serviços 
cada vez mais versáteis, 
econômicos e sustentáveis? 

(*) - É diretor de soluções para 
transportes do negócio de Materiais 

de Performance da BASF.

O plástico de engenharia tornou-se um grande aliado nessa 
revolução dos elétricos.

Esse cenário vem se 
tornando cada vez 
mais comum na nossa 

rotina. Segundo o Kantar 
Ibope Media, o comércio 
eletrônico adentrou em 2,3 
milhões de novos lares so-
mente no segundo semestre 
de 2020. 9,4% desse total vem 
do e-commerce, sendo que 
5% foram vendas realizadas 
pelo WhatsApp. 

Mas com toda essa deman-
da, as empresas devem estar 
preparadas para colocar suas 
operações, integral ou par-
cialmente, onde o público 
está, ou seja, nos canais prefe-
ridos por cada um. Pensando 
nisso, a Mundiale, empresa 
especializada em conversa-
tional commerce, elaborou 
um guia com seis lições im-
portantes para saber antes 
de implantar um chatbot nas 
empresas. Confira: 
 1) Tenha clareza dos 

seus objetivos com 
o chatbot - É possível 
explorar o uso de cha-
tbots de várias maneiras 
dentro do seu negócio. 
As possibilidades de in-
terações entre marcas e 
clientes promovidas pe-
los robôs podem apoiar 
sua empresa desde a 
otimização do atendi-
mento até na redução 
de custos operacionais. 

É possível explorar o uso de chatbots de várias maneiras dentro 
do seu negócio.

Reflexões para fazer antes de 
implantar um chatbot na sua empresa
Pegar seu celular, entrar em um aplicativo, mandar uma mensagem para sua loja favorita, ser atendido 
por um robô, escolher o que deseja e finalizar sua compra

a necessidade de um 
chatbot é real, é hora 
de escolher o parceiro 
ideal para o negócio. 
No mercado há várias 
empresas que oferecem 
apenas a ferramenta. 

  Mas, para que se alcance 
um nível de atendi-
mento que realmente 
resolva as questões 
dos clientes e gere 
experiências incríveis, 
é extremamente im-
portante escolher um 
parceiro de negócio re-
almente preparado para 
estruturar uma jornada 
do início ao fim, tendo 
ciência de todos os seus 
processos, entenda seu 
mercado e tenha exper-
tise no trabalho. 

 5) Integração e equipes 
- O sistema implantado 
na empresa pode pre-
cisar estar integrado a 
algum outro programa 
interno ou necessitar de 
uma equipe que acom-
panhe esse processo. 
Vale checar todos os 
pontos que envolvam 
uma nova funcionali-
dade, para não ter sur-
presas desagradáveis 
com custos extras, por 
exemplo. - Fonte e mais 
informações: (www.
mundiale.com.br).
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 2) Escolha o tipo de 
bot certo para sua 
empresa - A imple-
mentação de chatbots 
é um caminho natural 
para quem quer rapidez 
e previsão no relaciona-
mento com o cliente. 
Mas, antes, é preciso 
entender quais os tipos 
de robôs existem e os 
papeis que eles podem 
desempenhar dentro 
de sua empresa. O 
apoio de um parceiro 
especializado vai ajudá
-lo a definir se os seus 
processos precisam 
de apoio dos robôs no 
atendimento ao cliente, 
na geração de leads, 
vendas ou performance 

nas redes sociais, por 
exemplo. 

 3) Inteligência Artifi-
cial para solucionar 
problemas - A entrada 
da IA no desenvol-
vimento do chatbot 
vai tornar a solução 
mais prática, pois ela 
irá aprender com o 
atendimento humano 
como resolver soluções, 
gerando mais praticida-
de e dinamismo para a 
experiência do aten-
dimento, otimizando 
processos e podendo 
até ajudar na fidelização 
do cliente. 

 4) Escolha o parceiro 
certo para seu negó-
cio - Entendendo que 

Carros elétricos e o uso 
de plásticos nessa cadeia

freepik_CANVA
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 21 a 23 de agosto de 20216

Alina Rosanova_CANVA

em mim e no grupo que faz esse tipo de trajeto comigo", 
evidencia Lanna Dogo, responsável pela página 'Elas Viajam 
Sozinhas'. Lanna incentiva mulheres a se descobrirem por 
meio da exploração geográfica e já é nômade há dois anos. 

Esse fenômeno, apontado pela viajante Lanna, é explicado 
pelo Psicólogo e Coordenador do Laboratório de Pesquisa 
Aplicada à Neurovisão, Douglas Vilhena: "A iluminação 
do ambiente guia vários ciclos biológicos em nosso corpo 
maior, sendo mais conhecido o ciclo circadiano (cerca de 
um dia) e o ciclo sazonal (dias longos no verão e noites 
longas no inverno). Proteínas fotossensíveis em nossas 
retinas reconhecem a variação da luz disponível ao longo do 
dia. Nosso organismo consegue interpretar essa alteração 
e preparar todos os relógios para um bom funcionamento". 

Mas, como ser mais feliz e produtivo no horário que te-
mos que ser?! Seja para estudar ou trabalhar?! Já que não 
estamos acampando, e sim na cidade, sob forte influência 
da tecnologia, e brilho da tela de celular e computadores?! 

Jefferson Vendrametto, especialista de educação do 
CEBRAC , vem para ajudar: 

A mesma hora de dormir e acordar (Regularidade) 
- Já sabemos que a luz dos aparelhos eletrônicos pode 
interferir na boa condição do sono, por isso, desligue o 
celular meia hora antes de dormir. Pratique alguma ativi-
dade relaxante e prazerosa, como ler um livro ou meditar, 
assim você avisa para seu organismo que já está na hora 
de ir para a cama. Tente não alterar esse hábito de ter o 
mesmo horário para dormir e despertar aos finais de se-
mana, para que o seu organismo se acostume e venha a se 
tornar um hábito. 

Tenha horários para as refeições - Se alimentar to-
dos os dias no mesmo horário cria no corpo uma rotina. O 
seu corpo tem ciência que em determinado momento vai 
precisar trabalhar para digerir a comida. A Sociedade Bra-
sileira de Obesidade lista como uma das principais causas 
da obesidade a alimentação desregulada, principalmente 
durante a madrugada. 

Faça atividades físicas - O melhor horário para ativi-
dades físicas é das 09h às 11 horas da manhã. O corpo está 
descansado e neste horário o baço e o pâncreas aceleram 
o metabolismo colocando em ritmo e dando a energia 
necessária para realizar as demais atividades. Como nesse 
horário normalmente estamos trabalhando e/ou estudando, 
crie uma rotina de exercícios antes das suas atividades do 
dia, ou após a elas. 

O ideal é você se exercitar no período que você for mais 
produtivo e evitar se exercitar duas horas antes de dormir, 
pois os exercícios deixam o corpo com muita energia e a sua 
mente mais acelerada. O Cebrac, rede de cursos profissio-
nalizantes, com mais de 80 escolas pelo país, desenvolveu 
um sistema virtual que auxilia a descobrir qual o melhor 
horário para estudar. 

"Nós temos um sistema virtual que permite através do teste 
Horne-Ostberg, que o aluno possa descobrir seu cronotipo 
e se matricular no horário que será mais assertivo para ele, 
além disso nossa plataforma tem trilhas de aprendizagem 
personalizadas que conseguem ler as dificuldades e montar 
para cada aluno testes que possam qualificá-lo", finaliza 
Rogério Silva, CEO do Cebrac. No link: (https://www.cebrac.
com.br/blog/1-veja-qual-periodo-voce-e-mais-produtivo-
-matutino-ou-vespertino-faca-o-teste) faça o teste e des-
cobra qual o período do dia acontece a sua produtividade! 

Fonte e outras informações: (www.cebrac.com.br).
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ritmo da luz do sol e da lua. Ou seja, começamos a despertar 
às 5h da manhã e já nos preparamos para dormir às 19h. 
É interessante observar essa mudança de comportamento 

Tem pessoas que despertam de manhã e sentem na mente, e no corpo, uma disposição diferente da parte da tarde e da noite. 
Conseguem fazer exercícios físicos, resolver os problemas mais desafiadores do trabalho, e meditar logo nas primeiras  

horas da manhã. Outros, demoram mais tempo para começar a trabalhar e tomar decisões no período matutino.  
Vários livros foram escritos sobre o tema, sendo um dos mais famosos, "O Milagre da Manhã",  de Hal Elrod. 

O autor esmiúça vários comportamentos e ações para 
os leitores fazerem ao despertar, e garante que 
acordar cedo e seguir essas pequenas ações diárias 

trará mais satisfação ao indivíduo. 

Mas, afinal quem está certo nesse dilema? O grupo de 
pessoas que despertam cedo e conseguem ser produtivos, 
ou os que demoram um pouco mais para conseguir lidar 
com os assuntos complexos do dia a dia? Para Orquist, 
pesquisador Sueco, que desenvolveu um questionário para 
quantificar o ciclo circadiano de cada pessoa, ninguém é 
perdedor ou ganhador nessa história. 

Há técnicas que podem ajudar as pessoas a serem mais 
produtivas e garantir mais qualidade de vida nos períodos 
do dia em que não são tão ativas. Orquist foi o grande pre-
cursor da ciência chamada Cronobiologia (Cronos, tempo. 
bio,vida. logia, estudo), em 1970. O questionário criado pelo 
cientista consegue mensurar o relógio biológico de cada 
pessoa (termo atribuído ao francês Julien-Joseph Virey) 
e quantifica o ciclo circadiano de cada indivíduo. Mede se 
a pessoa é mais matutina, vespertina, e/ou noturna. 

O termo relógio biológico é considerado por alguns cien-
tistas como ultrapassado, à medida que os estudos da cro-
nobiologia avançam. Em 1976, Horne e Ostberg, traduziram 
a obra para o inglês e criaram a versão conhecida como 
questionário de Horne-Ostberg. Em 1981 a USP, criou o 
Grupo Multidisciplinar de Desenvolvimento e Ritmos Bio-
lógicos e traduziu para o português as questões. O grupo 
foi responsável por inserir na grade curricular de ciências e 
biologia do ensino fundamental e médio, respectivamente, 
o estudo sobre os diferentes ciclos circadianos. 

Para os cronobiólogos, a maioria dos seres humanos teve 
que se adaptar a rotinas intermediárias, dado ao horário dito 
"comercial", das 09hrs às 18hrs. "Há 200 anos,as pessoas 
dormiam 10 horas por dia, depois passaram a descansar 09 
horas, depois oito e, atualmente, dormimos 6 horas por dia", 
afirma o professor Menna-Barreto precursor dos estudos 
no Brasil e professor da EACH-USP. 

"Quando acampamos e ficamos sem rede de celular, nossos 
corpos e mentes, após alguns dias na mata, se adaptam ao 
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QuAl peRíOdO 
vOcê é MAis 
pROduTivO: 

MATuTinO Ou 
vespeRTinO?

RelógiO biOlógicO



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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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, profissão: assistente de seguro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 10/04/1998, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sergio Vieira da 
Silva e de Erika dos Santos Silva. A pretendente: HANNAH KASPERAVICIUS CAMARA, 
profissão: auxiliar técnica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 01/05/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Marcelo Andrade Camara e de Priscila Kasperavicius.

O pretendente: RAMON SCHREIER DE LIMA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Praia Grande, SP, data-nascimento: 03/10/1996, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcelo de Lima e de Maria Aparecida 
Francisco Schreier. A pretendente: DOMENIQUE DE FREITAS DESTRI, profissão: exten-
sionista de cílios, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
16/06/1994, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Luis Marcelo 
Destri e de Vanubia Marques de Freitas Destri.

O pretendente: BRUNO ALECRIM SANTOS, profissão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Irecê, BA, data-nascimento: 28/02/1994, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luis Carlos Silva Santos e de Eliana Alves Ale-
crim Santos. A pretendente: BIANKA DOMINGOS VILLAS BOAS, profissão: contadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 
15/01/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Alberto Villas Boas e de Nancy Carolina Domingos Villas Boas.

O pretendente: WAGNER LUIZ SOARES ALVES, profissão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/04/1986, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jose Osmar Alves e de Magali 
Gonçalves Soares Alves. A pretendente: SILVIA AURELIA DE OLIVEIRA, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: em Maringá, PR, data-nas-
cimento: 23/01/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Aldayr Alreliano de Oliveira e de Adelir Maria Lima de Oliveira.

O pretendente: GILSON BENTO DE OLIVEIRA, profissão: farmacêutico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 16/06/1976, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Geraldo Bento de 
Oliveira e de Erundina de Carvalho Oliveira. A pretendente: ROBERTA BICUDO MEDEI-
ROS, profissão: fisioterapeuta, estado civil: divorciada, naturalidade: em Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 01/10/1978, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de José 
Augusto Medeiros e de Fatima Bicudo Medeiros.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE, profissão: arquiteto, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 03/04/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edilson Conceição 
de Albuquerque e de Elaine Cristina da Conceição. A pretendente: CAROLINE MAR-
TINEZ FRANÇA, profissão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Indianópolis, SP, data-nascimento: 19/12/1992, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Eduardo França e de Regina Barbosa Martinez França.

O pretendente: JOSÉ NETO DOS SANTOS, profissão: pintor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Porteirinha, MG, data-nascimento: 05/07/1982, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Almindo Rodrigues Santos e de Jandira Mar-
tinha Soares. A pretendente: SHEILA GOMES BEMFICA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 24/06/1987, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Edison Bemfica e 
de Gina Gomes Bemfica.

O pretendente: LEANDRO COSMO HADDAD, profissão: coordenador de comércio exte-
rior, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 
01/08/1985, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Elias 
Miguel Haddad e de Maria Aparecida Cosmo Haddad. A pretendente: TAMARA CRISTINA 
BORGES, profissão: analista de exportação, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 14/01/1991, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Carmen Borges e de Edelviss Rocha de Oliveira.

O pretendente: JARBAS ATALIBA DE SOUZA, profissão: militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Juiz de Fora, MG, data-nascimento: 30/01/1939, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Ataliba e de Augusta Souza Ataliba. A 
pretendente: SOLANGE MARQUES DE SOUZA, profissão: operadora de máquina, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/05/1975, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Sebastião Marques de Souza 
e de Isaura Pazini de Souza.

Com a grande trans-
formação da relação 
entre as pessoas e o 

ambiente de trabalho nos 
últimos meses, o formato 
híbrido (parte no escritório 
e parte em home-office) 
deverá se consolidar daqui 
em diante e a empatia irá 
se tornar algo imperativo 
dentro das corporações. 
Com ela, vem a necessidade 
de prezar ainda mais pela a 
saúde mental e a motivação 
dos colaboradores. 

De acordo com uma pes-
quisa da Willis Towers Wat-
son com 186 grandes em-
presas em atuação no Brasil, 
97% têm como prioridade 
o bem-estar emocional dos 
colaboradores para os próxi-
mos três anos. Nessa mesma 
pesquisa, 88% afirmam que 
a pandemia foi prejudicial 
para a saúde mental dos 
mesmos. No entanto, manter 
o time engajado e feliz em um 
modelo híbrido de trabalho 
não é um desafio apenas das 
grandes companhias. 

Mas sim de todo o mer-
cado brasileiro, inclusive 
dos micro, pequenos e 
médios negócios. Hoje, 
mais de 90% das empresas 
no país possuem menos de 
100 funcionários, segundo 
o IBGE. Segundo Gabriel 
Leite, cofundador da Feedz, 
plataforma completa para 
engajamento e desempenho 
de colaboradores, inde-
pendente do tamanho do 
negócio, seja uma grande 

O  RH deverá criar uma cultura de valores 
em que as pessoas são a prioridade.

Muitas empresas que demitiram 
durante a pandemia estão prevendo 
a necessidade de ampliar o quadro 
de funcionários para alavancar a re-
tomada econômica prevista para os 
próximos meses. Com isso, diversas 
oportunidade de emprego já estão 
sendo anunciadas para 2022. Entre as 
novas vagas abertas, profissionais da 
área digital são destaque na mira dos 
recrutadores coorporativos. 

“A demanda por especialistas da área 
digital vai seguir em alta, pois é uma 
tendência que já não voltará atrás. 
As empresas que não investirem em 
tornar a experiência de seus clientes 
um sucesso não terão espaço neste 
mundo altamente veloz”, aponta a 
professora de Soft Skills do ISAE 

Escola de Negócios, Cristiane Ribas. 
As áreas de marketing digital, vendas 
online, cadeia de fornecimento, supply 
chain, logística devem seguir em alta 
no próximo ano. 

“Profissionais de TI focados em infra-
estrutura, cloud solutions, softwares, 
e-commerce solutions e aplicativos 
também seguem com uma boa de-
manda”, afirma a especialista. Profis-
sionais com foco em desenvolvimento 
também serão muito requisitados nos 
próximos meses. “Robótica e finanças 
também estão no foco. RH cada vez 
mais especializados em recrutamento, 
retenção e desenvolvimento de pessoas 
e transformação cultural são algumas 
das vagas que possivelmente também 
irão abrir”, destaca Cristiane. 

Para alcançar essas e outras oportu-
nidades entrarão como pré-requisitos 
algumas habilidades sociais, além da 
especialização nas áreas citadas. “Al-
gumas competências foram agregadas 
à lista de mais procuradas pelas em-
presas, como flexibilidade, liderança 
remota, empreendedorismo e visão 
sistêmica”, afirma. 

“Além disso, com a possibilidade do 
trabalho remoto, empresas globais 
estão aumentando sua demanda por 
profissionais em outros países. Hoje não 
há mais barreiras físicas e as mentais 
também estão altamente voláteis. Nos-
sa forma de enxergar as coisas precisa 
ser cada vez mais prática e objetiva, é 
o que o mundo está buscando”, con-
clui. - Fonte: (www.isaebrasil.com.br).

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: RENATO PRESCINOTTO, estado civil divorciado, profissão médico, 
nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 25/03/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Dionisio Prescinotto e de Tania Regina Ferri 
Prescinotto. A pretendente: DANIELLA CINTRA MARTINS, estado civil divorciada, 
profissão médica, nascida nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 01/10/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Dorival Miguel Martins e de Maria 
Christina Cintra Martins.

O pretendente: ADSON PHIDAMONT, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido no Haiti, no dia 23/10/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Assoule Phidamont e de Annaise Dagene. A pretendente: NA-
DEIGE MERRON, estado civil solteira, profissão serviços gerais, nascida no Haiti, 
no dia 29/12/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Orassaint Merron e de Jesuna Sanon.

O pretendente: EDUARDO RIELLO PEREIRA, estado civil solteiro, profissão médico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 05/02/1993, residente e domiciliado em Arujá, SP, 
filho de Eduardo da Silva Pereira e de Márcia Riello Pereira. A pretendente: GABRIELLE 
GOMES DE SOUZA, estado civil solteira, profissão médica, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 08/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Valdir 
Pereira de Souza e de Ivone da Conceição Gomes de Souza. Obs.: Edital de Proclamas 
recebido do Oficial de Registro Civil de Arujá, SP.

O pretendente: RODRIGO MARQUES MIORIM, estado civil solteiro, profissão ser-
vidor público, nascido em Dracena, SP, no dia 15/03/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Élio Miorim e de Márcia Gonçalves Marques 
Miorim. A pretendente: LILIAN LIEMI FIGUTI, estado civil solteira, profissão servidora 
pública, nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 16/02/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Kengi Figuti e de Amélia 
Sueko Umeki Figuti.

O pretendente: LINECKER KUREBAYASHI PIMENTEL, estado civil solteiro, 
profissão técnico em eletrônica, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 
25/11/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de 
Robson Pimentel de Carvalho e de Debora Faceto Kurebayashi. A pretendente: 
CAROLINE YUKARI HIRAI, estado civil solteira, profissão analista de recursos 
humanos, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 02/04/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Milton Kiyoshi Hirai e de 
Cristina Reiko Oshiro Hirai.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA CARDOSO, estado civil solteiro, profissão 
gráfico, nascido em Senhor do Bonfim, BA, no dia 08/07/1984, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Celio da Silva Cardoso e de 
Maria de Lourdes Silva Cardoso. A pretendente: LAÍS ALVES BATISTA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de farmácia, nascida nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 
17/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Vera 
Lucia Alves Batista.

O pretendente: MARIO DE OLIVEIRA AGUIAR JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
diretor de tecnologia da informação, nascido nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 
03/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Mario de 
Oliveira Aguiar e de Sandra Barbosa de Oliveira Aguiar. A pretendente: JENIFFER CA-
VALHEIRO RIBEIRO, estado civil solteira, profissão metroviária, nascida nesta Capital, 
Butantã, SP, no dia 31/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Sandro Antonio Ribeiro e de Bárbara Cavalheiro.

O pretendente: MÁRCIO CAMPOS CASTANHEIRA, estado civil divorciado, profissão 
corretor de imóveis, nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 26/08/1980, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Fernando José Castanheira e 
de Maria do Nascimento Campos Castanheira. A pretendente: ROBERTA HELEN DE 
QUEIROZ, estado civil solteira, profissão administradora, nascida nesta Capital, Belen-
zinho, SP, no dia 26/02/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Claudete Batista de Queiroz.

O pretendente: KAIMY DE ALMEIDA DOMINGUES, estado civil solteiro, profissão repre-
sentante comercial, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 15/06/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Osiris Pinhel Domingues e de 
Nair Angelica de Almeida Domingues. A pretendente: FULVIA REGINA SARRO PIZO-
NE, estado civil solteira, profissão advogada, nascida nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 
12/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcio 
Jorge Pizone e de Katia Regina Sarro.

O pretendente: DIOGO RAMOS DA COSTA ARREBOLA, estado civil solteiro, profissão 
auditor, nascido nesta Capital, Saúde, SP, no dia 31/07/1995, residente e domiciliado na Vila 
Gumercindo, São Paulo, SP, filho de Marcos Arrebola e de Maria Amelia Ramos da Costa. A 
pretendente: BRUNA PASCUALIN TONON, estado civil solteira, profissão administradora, 
nascida nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 27/11/1997, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Tonon e de Geni Penna Pascualin. Obs.: Edital 
de Proclamas enviado ao Oficial de Registro Civil próximo do endereço do contraente.

O pretendente: RODRIGO MENDES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
consultor de negócios, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, no dia 07/12/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Oliveira Mendes dos 
Santos e de Laurentina Pereira de Araujo Santos. A pretendente: ANGELICA DE SOUZA 
IZIDIO, estado civil solteira, profissão bacharel em direito, nascida em Santo André, SP, 
no dia 14/03/1994, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, filha de Orlando 
Carlos Izidio e de Zelia de Souza Izidio. Obs.: Edital de Proclamas enviado ao Oficial de 
Registro Civil próximo do endereço da contraente.

O pretendente: UERIQUE DE MACENO GARCIA, estado civil solteiro, profissão motorista 
de diretoria, nascido em Francisco Morato, SP, no dia 03/06/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jose Roberto Martins Garcia e de Maria Benedita de 
Maceno Garcia. A pretendente: ALANE MACEDO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão cabeleireira, nascida em Diadema, SP, no dia 05/07/1997, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Ribamar do Nascimento e de Maria José Macedo.

O pretendente: CAIO TADEU DE MESQUITA, estado civil divorciado, profissão empresá-
rio, nascido nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 16/04/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Soares de Mesquita e de Arlete Aparecida 
Ribeiro de Mesquita. A pretendente: REJANE DAVID RIBEIRO, estado civil divorciada, 
profissão bancária, nascida em São Paulo, SP, no dia 05/10/1978, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Malva Ribeiro e de Maria das 
Graças David Ribeiro.

Anna Beatriz Machado Coelho – Labrador – Profis-
sional de marketing numa grande corporação, percebeu , 
do alto de sua juventude que estava entrando num túnel 
caótico, sem volta a sua própria vida. Muitos entendem 

isso, quando já é muito tarde! Decidiu reclassificar suas prioridades, 
sem perder foco em sua carreira. Bingo! Com bastante equilíbrio 
conseguiu coadunar sua vida pessoal com a profissional, dando à 
sua existência qualidade inigualável, exitosa. Toda sua experiência 
está relatada na obra, bem como valiosas dicas para implementar 
trajetos pessoais e profissionais. Nada contra ser subordinado no 
trabalho, tudo a favor do comando da sua vida. Valioso!

O Subordinado: Guia para mostrar 
o seu valor e alcançar objetivos de 
carreira

Osvaldo Gomes Jr – Scortecci – Trinta e um 
poemas, nenhum nomeado, dessa forma, obriga o 
leitor à sua própria denominação, criando assim uma 
certa intimidade com a autoria. Uma bela inovação. 

Todos voltados à ode ao amor, com seus (des) encantos e fris-
sons. Suas linhas são para poucos de bom entendimento e fino 
gosto. Apropriado ao tempo recluso que vivemos.

Sombra Absoluta

Luiz Eduardo de Carvalho – Patuá – Uma “inve-
jinha” da Semana de Arte Moderna, levada a efeito em 
1922, por parte de quatro personagens, é o escopo desse 
livro/script. Quatro diferentes personalidades reuniram-
se com o intuito de não só rebater o evento literário como 

também serviriam para antever suas sequelas. Diálogos empolgantes, 
com uma carga cultural absolutamente relevante sem perder uma 
verve de bom gosto e humor, é o que o leitor encontrará em suas 
páginas, aliás, muito bem impressas. Num misto de reflexão e bom 
tom, fará o leitor, mesmo que não seja apaixonado por teatralidades, 
fixar-se até o final. Evoé!! Que seja logo encenado.

Evoé, 22

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Como colocar o bem-estar emocional 
dos colaboradores como prioridade

De acordo com uma pesquisa da Willis Towers Watson com 186 grandes empresas em atuação no 
Brasil, 97% têm como prioridade o bem-estar emocional dos colaboradores para os próximos três anos

métodos estão funcio-
nando se perguntar. 
Incentivar rotinas para 
trocas de feedbacks é 
essencial para manter 
o time engajado e feliz. 
Mas fique atento: a 
liderança deve pre-
zar por um ambiente 
acolhedor, em que o 
colaborador se sinta à 
vontade para compar-
tilhar inseguranças e 
sugestões de melhoria 
para a empresa. 

 4) Segurança acima 
de tudo - Da mesma 
forma que as empresas 
precisam cumprir as 
normas de segurança 
no ambiente físico 
de trabalho, como as 
regras sanitárias de 
prevenção à Covid-19, 
por exemplo, também 
é necessário investir na 
segurança emocional 
dos colaboradores. 
Para isso, é essencial 
construir relações de 
confiança e desenvol-
ver uma cultura de 
diálogo e acolhimento. 

Desenvolver uma cultura de 
bem-estar, focada na criação 
de cenários de felicidade para 
os colaboradores, não é fácil. 
Para a liderança, há o dever 
de compreender a pessoa sem 
perder de vista que ela é um 
ser humano que contribui para 
o andamento dos negócios. 
- Fonte e mais informações: 
(www.feedz.com.br).

companhia ou uma PME, o 
RH deverá criar uma cultura 
de valores em que as pessoas 
são a prioridade. 

Ou seja, a saúde mental e a 
felicidade dentro das organi-
zações estarão no centro das 
decisões. Pensando nisso, 
Gabriel elencou algumas 
dicas para construir uma cul-
tura organizacional forte, na 
qual os valores da empresa 
estão totalmente focados nas 
pessoas. O resultado é um 
time mais motivado e feliz. 
 1) Seja, acima de tudo, 

humano - O conta-
to social restrito aos 
meios digitais pode ser 
um dos principais fato-
res da desmotivação. 
Então, uma das solu-
ções é criar ambientes 
em que as pessoas se 
sintam acolhidas e se-
guras. Por exemplo, in-
centivar momentos de 

descontração, pausas 
durante o expediente e 
garantir que o trabalho 
não se sobreponha à 
vida pessoal. 

 2) Reconheça tanto as 
conquistas em grupo 
quanto as individu-
ais - Sucessos coletivos 
são incríveis e devem 
ser reconhecidos, mas 
uma maneira de man-
ter todos motivados 
é pensar também nas 
conquistas individuais. 
O simples ato de fazer 
o reconhecimento do 
trabalho e desempe-
nho pode aumentar a 
produtividade, dimi-
nuir a rotatividade de 
funcionários, inspirar 
lealdade e aumentar o 
engajamento. 

 3) Peça feedback direto 
dos colaboradores - 
Você só saberá se seus 
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Mercado de trabalho em 2022: Quais empregos estarão em alta?
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