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O que não passava de uma previsão, se tornou parte da rotina das 
empresas. O crescimento do trabalho remoto, amplificado pela pan-
demia, trouxe necessidades para as corporações. De acordo com uma 
pesquisa feita pelo IDC, 39% dos CIOs de empresas da América Latina 
afirmaram que vão investir em computação em nuvem para melhorar 
o desempenho e garantir a escalabilidade dos negócios.   

cloud computing: escalabilidade dos negócios em 
empresas de ti

O planejamento financeiro contribui para que a rotina da área se 
torne mais precisa, com otimização dos recursos e avaliação do de-
sempenho. Em entidades do terceiro setor, ele viabiliza que a organi-
zação corresponda às exigências legais e atraia financiadores. Gestão 
orçamentária, previsões de cenários e automatização estão na rotina 
do profissional financeiro do terceiro setor. O Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa recomenda que o planejamento financeiro seja 
feito anualmente, envolvendo todas as áreas, com revisões periódicas 
e seja dividido em duas etapas.  

Aspectos importantes do planejamento financeiro 
para o terceiro setor

O segmento da saúde nos oferece um perfeito exemplo do poder 
transformacional exercido pela tecnologia da informação, afinal de 
contas, em poucos anos, a medicina evoluiu em grande escala no 
que se refere ao atendimento e às práticas médicas. No entanto, foi 
exatamente essa propensão para inovações voltadas ao paciente que 
limitou outras soluções, especialmente ligadas ao gerenciamento 
hospitalar e à gestão da saúde como um todo.  

A tecnologia para a gestão da saúde nas instituições 
do setor

Witthaya Prasongsin_CANVA

negócios em pauta

Carro com certificado de arte digital
Pouco mais de seis meses após chegar ao mercado com muitas novi-

dades de estilo, segurança e conforto, o Novo Nissan Kicks inova mais 
uma vez. O crossover ganha sua primeira série especial com edição 
limitada, o Kicks XPlay, com visual diferenciado, itens exclusivos e um 
presente para seus compradores: um NFT (Non Fungible Token) de uma 
peça de criptografia feita pelo artista digital brasileiro Fesq com base 
nos desenhos de esboços do design da novidade. A Nissan vai produzir 
mil unidades em seu Complexo Industrial de Resende, que começam a 
chegar às concessionárias no início de outubro. Além do inédito NFT, os 
compradores levarão um carro único para sua garagem. A assinatura do 
nome da edição limitada estará nas soleiras das portas, acima da placa 
na tampa do porta-malas e nos bancos dianteiros. No teto, um aerofólio 
esportivo preto foi desenhado especificamente para a novidade.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: nissannews/reprodução

news@ti

congresso médico online e gratuito tem  
inscrições abertas até esta sexta-feira

@Nomes relevantes do cenário da saúde no Brasil nos últimos meses 
estarão reunidos para discutir quais os próximos passos e desafios 

da vacinação no país, durante a segunda edição do SanarCon, um dos 
maiores congressos médicos online e totalmente gratuito, que acontece 
neste sábado, 18, das 9h às 18h. As inscrições ainda estão abertas e podem 
ser feitas pelo site do evento (https://sanarcon.sanarmed.com/). Entre os 
palestrantes estão a doutora em microbiologia Natalia Pasternak, uma das 
especialistas ouvidas pela CPI da Covid neste ano, e que vai apresentar a 
palestra A ciência do Cotidiano; o médico infectologista Álvaro Furtado, 
um dos nomes que lideraram o combate à pandemia no Brasil, com uma 
conversa sobre Desafios da Vacina para o HIV; o médico cardiologista José 
Alencar, autor do Manual da Medicina Baseada em Evidências e que vai 
debater sobre como interpretar criticamente um artigo científico. Por fim, a 
participação especial da budista Monja Coen, que tem mais de meio milhão 
de livros vendidos e vai fazer o encerramento do evento.    Leia a 
coluna completa na página 2

Reprodução: https://sanarcon.sanarmed.com/

AmpLiAr A visão

A segunda fase de implementação 
do open Banking teve início em 
agosto e envolveu o principal ativo 
desta novidade do setor financeiro, 
que é o compartilhamento dos 
dados pessoais entre os bancos 
participantes, desde que haja o 
consentimento do cliente. 

o chamariz deste novo modelo é o 
acesso a produtos customizados, 

como operações de crédito, empréstimos e 
financiamentos, ou seja, a competição entre 
quem tem a melhor proposta sairá à frente 
conquistando clientes de seus concorrentes. 
E estamos falando de mais de 90 instituições 
financeiras participantes desse movimento. 

A novidade é muito atrativa para que o con-
sumidor não fique refém de poucas opções de 
crédito e de condições, mas quando se trata 
de transferência de dados, já sabemos que há 
um vilão nesse processo: os cibercriminosos, 
que buscam brechas de segurança para come-
terem suas fraudes. Muitos sistemas estarão 
conectados transferindo dados pessoais, como 
número de cartão de crédito e informações 
sobre consórcios e seguros, por exemplo. 

Numa segunda fase, além dos dados 
cadastrais, haverá acesso às informações 
sobre transações direcionadas à conta 
corrente, de poupança e pré-pagas. Isso 
significa que todo cuidado é pouco. E quais 
são os riscos e cuidados que devem ser 
considerados nesse novo sistema? 

Para responder algumas dessas questões, 
destaquei abaixo três principais aspectos 
que devem ser considerados quando, de 
fato, o Open Banking entrar em operação: 

1. - Como cliente de uma instituição 
financeira, corro mais risco de ser 

cuidados que você precisa ter 
com o open Banking
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hackeado? Como em qualquer outra ino-
vação tecnológica, junto com todas as van-
tagens que chegam com o Open Banking, 
também irão chegar novas oportunidades 
e tentativas de fraudes, algumas utilizando 
métodos já conhecidos, como os phishing e 
vishing, ou seja, a famosa pescaria digital, 
por meio de páginas maliciosas, assim como 
novos tipos de golpes surgirão. 

As instituições precisam estar preparadas 
e possuírem diversas camadas de controles 
de segurança. Hoje, o cliente pode contar 
com as regulamentações existentes, tal 
como a LGPD e as regras do Banco Central 
(BC), que o protegem em relação aos seus 
dados, enquanto esses mesmos órgãos po-
dem autuar a instituição cobrando multa 
e suspendendo o serviço. 

2. - Meus dados podem ser divulgados 
indevidamente? - A principal premissa do 
Open banking é que os dados dos clientes 
serão compartilhados apenas mediante 
o consentimento. Por isso, é muito im-
portante ao dar essa permissão, que seja 

autorizado apenas o dado para a transação 
em questão e não para todos os dados. Já 
as instituições envolvidas precisam voltar 
sua atenção às questões de segurança em 
seus sistemas realizando testes de invasão. 

Adequar as políticas de segurança, moni-
torar em tempo real as movimentações para 
uma tomada de ação imediata, assim como 
analisar as vulnerabilidades do ambiente 
tecnológico para que se descubra o pro-
blema antes de um ataque serão premissas 
que devem estar na agenda como um dos 
requisitos mais importantes. 

3. Quais os cuidados devo ter na era 
do Open Banking? - Escolher muito bem 
as instituições e fornecedores, pesquisar 
sempre o histórico, e a autorização do BC, 
assim como as certificações que possam 
trazer confiança antes de apresentar in-
teresse por alguma oferta é um primeiro 
cuidado a ser tomado. 

Com a abertura de ofertas, certamente 
aparecerão diversos aplicativos falsos se 
passando pelas instituições e que ofere-
cerão propostas que, aparentemente são 
extremamente competitivas, mas não 
passam de golpes. 

Por fim, mas não menos importante, é 
preciso cada vez mais desenvolver a cultura 
de segurança e privacidade, seja ao clicar 
em links enviados, compartilhamento de 
dados via telefone sem confirmação pré-
via, como números de cartão de crédito 
e senhas, assim como evitar responder 
mensagens estranhas via SMS e WhatsApp, 
são algumas dicas para evitar fraudes. 

(Fontes: Matheus Jacyntho é diretor associado 
de cibersegurança. Cristiano Bernardi Junior é 

consultor sênior de cibersegurança, ambos da ICTS 
Protiviti, empresa especializada em soluções para 

gestão de riscos, compliance, auditoria interna, 
investigação, proteção e privacidade de dados). 

Previsão de 5,3% para o PIB 
O Ministério da Economia man-

teve a projeção para o crescimento 
da economia este ano e elevou a 
estimativa para a inflação, de 5,9% 
para 7,9%, por influência da alta 
nos preços dos combustíveis e 
energia elétrica. A estimativa para 
o crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) permaneceu em 5,3% 
em 2021, em relação ao último 
boletim, divulgado em julho (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/as-tendencias-para-inovacao-e-criatividade-no-mundo-dos-negocios/
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-tecnologia-para-a-gestao-da-saude-nas-instituicoes-do-setor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/aspectos-importantes-do-planejamento-financeiro-para-o-terceiro-setor/
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Coluna do Heródoto

O governo quer pôr a 
culpa do alto preço do 
combustível na tensão 
no Oriente Médio. 

As divergências entre 
nações e empresas 
petrolíferas são tão 

antigas como os motivos que 
levaram o mundo à I Guerra 
Mundial. No entanto, de 
lá para cá as nações que 
tem planejamento e visão 
do futuro se organizaram 
para enfrentar uma crise de 
petróleo que pode ocorrer 
a qualquer momento. Uns 
países optam por diminuir 
o consumo. 

Outros por procurar alter-
nativas que no futuro serão 
chamadas de sustentáveis 
como a energia elétrica 
proveniente da água, sol 
ou vento. O cidadão não 
pode ver o sonho de ter 
um carro ser impedido de 
passear no campo ou levar 
a família para um final de 
semana na praia porque os 
combustíveis escasseiam 
no Brasil. 

Todos sabem que o país 
importa petróleo e se os 
produtores fecharem as 
torneiras ninguém vai esca-
par da crise. A parte mais 
visível dela é o aumento do 
combustível na bomba de 
gasolina. O governo não pode 
reclamar dos impostos que 
são gerados na indústria au-
tomotiva. Um carro de classe 
média paga quase a metade 
do preço em imposto. 

O mesmo se dá com a 
gasolina. Cria-se um oil way 
of life em que o petróleo 
abundante e barato é o 
combustível do crescimento 
rápido. Isto mudou. É quase 
um pecado ter um carro 
próprio para uso tanto no 
trabalho como no lazer. Afi-
nal de contas, a instalação 
da indústria automotiva no 
Brasil teve um alto preço, 
entre eles o sucateamento 
das ferrovias para beneficiar 
as fábricas de caminhões. 

O país já produz, trans-
porta, exporta, importa, 

compra, vende em cima 
de pneus. O que mais o 
presidente quer do cidadão 
brasileiro ? Ninguém podia 
prever que a moeda na-
cional despencasse diante 
do dólar ao mesmo tempo 
que o preço do barril de 
petróleo subisse. O óleo se 
transforma em uma arma 
política. Este é  um fato novo 
e que não está no radar de 
nenhum grupo de estudo 
geopolítico de qualquer 
governo. 

O preço dos barris de 
petróleo disparam no mer-
cado mundial. Isto é um 
fato e não uma narrativa. 
Os países produtores se 
organizam em um cartel 
internacional para peitar 
as chamadas Sete Irmãs, 
empresas ocidentais gigan-
tescas que têm o oligopólio 
de extração, transporte e 
venda do petróleo. 

Inicia-se uma nova rea-
lidade no Oriente Médio, 
fonte de maior parte da com-
modity, com o acúmulo dos 
petrodólares. Ao presidente 
não resta outra alternativa 
senão partir  drasticamente 
para a contenção do con-
sumo. 

Ernesto Geisel edita um 
decreto que proíbe o fun-
cionamento dos postos de 
combustíveis das 23 horas 
às seis da manhã do dia se-
guinte, de segunda a sexta. 
Fechamento total dos pos-
tos nos sábados, domingos 
e feriados nacionais. 

Uma medida radical. O 
que fazer com os poderosos 
carrões nacionais de oito 
cilindros que consomem 
a cada 4 quilômetros um 
litro de gasolina? Isto pode 
iniciar a atividade ilícita 
e perigosa de venda de 
combustíveis no mercado 
paralelo. O que fazer para 
voltar para a casa se a gaso-
lina acabou em uma cidade 
distante?

(*) - Jornalista do R7, Record News  
e Nova Brasil fm  

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Queremos 
gasolina!
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Agronegócio usa jogos digitais 
e aposta nas startups ‘agtechs’

Tecnologias digitais são aliadas importantes da agricultura; o Brasil conta, atualmente, com mais de 1.500 startups 
de agronegócios, chamadas agtechs

Plataformas e conceitos de games 
têm sido cada vez mais utilizados 
para aprimorar os processos de 

conhecimento, produção e venda no 
campo. E o empreendedorismo digi-
tal nessa área está em crescimento 
acelerado. Segundo levantamento da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa), existem mais de 
1500  startups de agronegócio no país, 
chamadas de agtechs.

Esses são dois dos temas que o 
AGROFUTURE SUMMIT vai discutir, 
entre os dias 6 e 8 de outubro. O en-
contro, totalmente virtual e gratuito, 
vai reunir especialistas de várias áreas 
e mostrar, além de cenários do futuro 
do agronegócio, como as tecnologias 
estão e podem ajudar do micro ao 
grande produtor agrícola. O objetivo 
do evento é fazer com que as ações e 
as melhores práticas nessa área sejam 
difundidas entre profissionais de todo 
o Brasil.

Matheus Ferreira, palestrante do 
AGROFUTURE e coordenador de 
inovação do sistema CNA/SENAR e do 
Instituto CNA, a digitalização é quase 
uma questão de sobrevivência. “Quanto 
mais houver automação de processos, 
melhor vai ser o sistema de produção. 
Não é só luxo e capricho, como pode 
pensar algum produtor, e a gente vê 
resultados muito positivos. É algo que 
veio para ficar”, destaca Ferreira.

Segundo o especialista,  a linguagem e 
as tecnologias por trás dos jogos digitais 
têm sido bastante usadas em aplicativos 
e suportes técnicos no agronegócio. 
“Telas mais amigáveis, textos usados 
no dia-a-dia e a lógica de “fases” são 
elementos que ajudam a agricultura 
para dois usos principais: o treinamento 
dos produtores e trabalhadores rurais 
em várias áreas e também a interação, 
principalmente, com o consumidor “da 
cidade”, bem  distante da rotina “do 
campo”.

“É importante a comunicação com 
a sociedade porque, diversas vezes, 
sofremos ataques inverídicos e dis-
torcidos da realidade, como o uso de 
defensivos químicos . E a gamificação 

agrícolas, economia compartilhada, 
conectividade e telecomunicação; e 
o Depois, armazenamento, logística, 
alimentação, venda, marketplace, res-
taurantes, por exemplo.

Atendimento virtual
Outra contribuição do mundo digital 

para a agricultura é a possibilidade de 
atendimento virtual. Matheus Ferreira 
analisa que a demanda por alimentos 
é crescente e o Brasil tem capacidade 
de atender esse mercado em ascensão. 
“Independente da pandemia [da Co-
vid-19], o mercado vai crescer bastante, 
a demanda vai crescer e o que vai ficar 
de positivo é a maior aceitação, pelos 
produtores, das ferramentas digitais. A 
metodologia de atendimento virtual deu 
muito certo e estamos trabalhando ago-
ra em um modelo híbrido, envolvendo 
redes sociais e marketplace para vender 
os produtos, por exemplo”, comenta.

Agrofuture Summit
Em sua primeira edição, o Agro Futu-

re Summit é um dos maiores eventos do 
país voltado para inovação e tecnologia 
para o agronegócio. Realizado pelo Sis-
tema FAEMG/SENAR/INAES, o evento 
terá encontros simultâneos, webinars, 
cursos, conteúdo ao vivo, encontros e 
seminários. Todo o conteúdo poderá 
ser acessado por meio da plataforma, 
pelo computador, celular ou tablet. As 
inscrições, que são gratuitas, podem ser 
feitas neste link: https://www.sympla.
com.br/agro-future-summit-2021-pre-
-inscricao__1322832
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é uma das melhores formas para en-
trar na realidade do jovem da cidade. 
O desenvolvimento de games para o 
agro deixa a linguagem mais palatável”, 
afirma. O processo serve também como 
capacitação das pessoas, para formar 
produtores e trabalhadores rurais 
com um conteúdo mais profundo, mas 
usando uma plataforma mais amigável. 

Agtechs
Um suporte importante para o agro-

negócio são as agtechs, startups de 
tecnologia aplicada à agricultura. O 
Radar Agtech 2020/2021, pesquisa feita 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), identificou 
1.574 agtechs, sendo 62,5% no Sudeste e 
25,2% no Sul do país. Somente o estado 
de São Paulo representa 48,1% do total 
nacional. O Paraná vem em segundo, 
com 9,6% das empresas e Minas Gerais 
em terceiro, com 8,8% das agtechs.

Ainda de acordo com o levantamento, o 
investimento em novos empreendimen-
tos tecnológicos no Brasil cresceu 17% 
em 2020, em relação a 2019, e chegou ao 
montante de US$3,5 bilhões. Desse valor, 
as agtechs receberam US$70 milhões. O 
cenário é de otimismo com as startups 
voltadas para o agronegócios.

No estudo da Radar, as empresas 
estão classificadas em três segmentos: 
Antes, Dentro e Depois da Fazenda. O 
Antes considera insumos, defensivos e 
conhecimento como nutrição vegetal; 
o Dentro considera gestão de resíduos 

News@TI
usuário), permitirá que o cliente final dessas empresas utilize serviços 
de voz conectados à internet com segurança e flexibilidade por meio de 
telefonia fixa digital (VoiP via SIP-Trunk). Desse modo, a proposta é que 
elas possam fortalecer seus portfólios, oferecendo combos mais completos 
para fidelizar sua base. Além disso, ao contratar o pacote, operadoras e ISPs 
terão telefonia fixa como serviço com toda a capilaridade da infraestrutura 
da Algar Telecom, interconectada às principais operadoras e presente 
em mais de 3.200 municípios espalhados por todo o território nacional.

WebSIA e Yellow.ai fornecem mais de 100 
chatbots para automação empresarial

@ A WebSIA, um e-Marketplace de soluções de inovação em nuvem, 
lidera iniciativas de transformação digital para empresas no Brasil 

e na América Latina, juntamente com a Yellow.ai, líder mundial em 
Automação de IA e Experiência do Cliente (CX). A Yellow.ai permite 
que as empresas aproveitem seu motor e plataforma NLP própria para 
construir chatbots e bots de voz. Isso é feito em mais de 100 idiomas, em 
mais de 35 canais que automatizam funções como Suporte e Engajamento 
ao Cliente, Comércio Conversacional e Experiência dos Funcionários.  
Essas inovações permitem que as empresas tenham uma economia de 
tempo ao entregar 60% de automação nos primeiros 30 dias de go-live 
do projeto. “Além de distribuirmos as soluções Yellow.ai no Brasil e na 
América Latina, contamos com a expertise necessária para criar e im-
plementar soluções de automação com inteligência artificial integradas 
com plataformas de negócios”, destaca Rodrigo Santos, Vice-Presidente 
de Inovação da WebSIA (www.websia.com.br).

BossaBox aposta em squads-as-a-service e 
agiliza inovação dentro de grandes empresas

@A BossaBox, primeira empresa a operar por squads-as-a-service no 
Brasil, tem se tornado cada vez mais essencial, já que, em média, 

70% dos processos de transformação digital nas empresas falham e ainda 
apresentam um gap de 67% na contratação dos talentos necessários para 
iniciar essa transformação. Fundada em 2017, por André Abreu, Eduardo 
Koller, Giovanni Salvador e João Zanocelo, a startup monta squads de 
profissionais freelancers de diversos cargos - como desenvolvedores(as), 
gerentes e designers de produto, entre outros - para desenvolver produtos 
digitais e promover a inovação dentro de grandes companhias de maneira 
ágil e qualificada (https://bossabox.com/para-profissionais).

Solidworks 2022

@A Dassault Systèmes lança o SOLIDWORKS 2022, a novidade mais 
recente de seu portfólio de aplicações de design e engenharia 3D 

utilizado   por milhões de inovadores em todo o mundo. O SOLIDWORKS 
2022 oferece centenas de novos aprimoramentos direcionados ao usu-
ário que aceleram a inovação e agilizam o processo de desenvolvimento 
de produtos, desde o conceito até a manufatura. Com uma variedade 
de soluções personalizadas e flexíveis, o SOLIDWORKS 2022 aprimora 
os recursos e fluxos de trabalho utilizados   todos os dias para projeto, 
documentação, gerenciamento de dados e validação. Novos fluxos de 
trabalho, novos recursos e melhorias de performance, inspirados na 
comunidade de usuários  SOLIDWORKS, permitem que os inovadores 
trabalhem de maneira mais inteligente e rápida, criando produtos me-
lhores em menos etapas e em menos tempo (https://www.solidworks.
com/product/whats-new).

De cada 10 empresas, apenas 3 estão aptas a 
responder a ataques cibernéticos

@O ano de 2021 está sendo marcado por diversos eventos de inci-
dentes cibernéticos, como ataques de hackers tanto em empresas 

particulares quanto em órgãos públicos. O fenômeno não é recente, 
tende a ser cada vez mais comum e já estava no radar, como ameaça de 
risco altíssimo no curto prazo, de acordo com um dos mais respeitados 
levantamentos mundiais sobre o assunto: o 16ª Relatório de Riscos 
Globais 2021, feito pela Zurich e outras entidades e que foi divulgado 
na mais recente conferência do Fórum Econômico Mundial, ocorrida 
em janeiro (https://www.zurich.com/en/knowledge/topics/global-risks/
the-global-risks-report-2021).

Algar Telecom lança Voz na Nuvem para 
operadoras e ISPs

@A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do Grupo Algar, 
está lançando uma solução de telefonia fixa como serviço para aten-

der as necessidades de pequenas operadoras e ISPs. O Voz na Nuvem foi 
desenvolvido pelo Brain, centro de inovação fundado pela Algar Telecom, e 
marca o primeiro lançamento de um squad criado com o objetivo de evoluir 
as ofertas da companhia para o mercado de altos volumes. A tecnologia, 
vendida no modelo white label (sem a marca da Algar Telecom para o 

ricardosouza@netjen.com.br

Gamificação e empreendedorismo digital no campo

Entenda como utilizar o dinheiro 
do Pronampe sem criar dívidas

Desde a criação, o Pronampe 
atendeu mais de 500 mil empre-
sas, sendo microempresas com 
faturamento de até R$ 360 mil 
por ano e empresas de pequeno 
porte com até R$ 4,8 milhões 
de faturamento anual, conside-
rando a receita bruta de 2019. 
Nas três fases do programa, 
foram liberados mais de R$ 37,5 
bilhões, de acordo com balanço 
do Ministério da Economia.

Para continuar ajudando as 
micro e pequenas empresas, 
no dia 4 de junho de 2021, o 
Pronampe foi instituído como 
um programa de crédito per-
manente, após a publicação 
no Diário Oficial da União, da 
Lei 14.161.

Atento as novidades ofere-
cidas aos empreendedores, 
como forma de orientar os 
gestores das micro e pequenas 
empresas, Ricardo Santos, es-
pecialista e CEO da ConsulFis 
Contabilidade Consultiva, fala 

que escolher este modelo de 
empréstimo é interessante, 
porque o prazo de pagamento 
é mais longo e a taxa de juros 
é bastante atrativa.

“Atualmente a taxa de juros é 
de 5,25%, referente a SELIC + 
6% de acréscimo. Outro ponto é 
que o prazo de pagamento é de 
até 48 meses e a empresa ainda 
terá até 11 meses para pagar a 
primeira parcela”, explica.

Em relação ao tempo ideal 
para recorrer ao programa, 
o CEO salienta que o melhor 
momento de solicitar o Pro-
nampe é quando a empresa 
necessita de capital de giro, 
ou mesmo, momento em que 
o gestor percebe a necessidade 
de fazer aquisição de máquinas 
ou expansão do negócio.

Para mais informações sobre 
o Pronampe, sugestões de 
pautas e entrevistas, acesse o 
Instagram @consulfis ou o site 
consulfis.com.br
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D - Geração de Energia
A Telite , fabricante de telhas plásticas com 100% de material reciclado, 
produz as telhas mais leves do mundo. O produto pesa cerca de 5,5 kg. 
Além disso, já estão avançados os estudos para que, brevemente, elas 
saiam da fábrica já com o grafeno acoplado, o que garante a captação de 
energia solar, mesmo nos dias chuvosos. A inovação é muito bem-vinda, 
haja vista que já estamos vivendo a pior estiagem dos últimos 91 anos 
e, em contrapartida, o consumo não para de crescer. Mais do que uma 
escolha sustentável, a energia limpa se tornou uma alternativa viável 
diante da crise energética que elevou a taxa de luz no Brasil. Outras 
informações: (www.telite.com.br).

E - Linhas Artística e Profissional
A Condor está lançando dois novos produtos da sua linha de pincéis: 
a Trincha Profissional de Cabo Curto 706 e o pincel artístico Rake 
631. Disponível nos tamanhos 14 e 18, o pincel Rake 631 possui 
filamento sintético irregular, resultado da combinação de filamentos 
curtos e longos, que promovem a criação de efeitos e de texturas 
diferentes. É ideal para pintar pelagem de animais, penas, cabelos, 
gramas e folhagens, por exemplo. Já a trincha 706 Profissional de 
Cabo Curto é a nova angular profissional que completa o portfólio 
das trinchas 704 e a 705. Disponível no tamanho 2, ela é ideal para 
recortes e locais de difícil acesso, possui filamentos sintéticos e é 
indicada para todos os tipos de tinta. Saiba mais em: (www.condor.
ind.br).

F - Sorvete Vegano
Kibon, marca sinônimo de felicidade da Unilever, apresenta mais uma 
novidade para os consumidores brasileiros ao desenvolver seu primeiro 
sorvete em pote vegano, o Kibon Deliciosamente Vegano, sabor cho-
colate com pedaços de avelã. O lançamento chega na versão 800ml, é 
zero lactose e conta com o selo da Sociedade Brasileira Vegetariana 
(SVB), garantindo que o produto é livre de ingredientes de origem 
animal. O novo sabor chega para democratizar as opções veganas no 
mundo do sorvete, assim como para atender a crescente demanda de 
consumidores que buscam por um estilo de vida mais equilibrado, sem 
abrir mão do sabor e cremosidade já conhecidos da marca. Irresistível, 
a novidade é perfeita para ser compartilhada a qualquer hora e lugar, 
seja para maratonar seu filme ou série favorito, ou mesmo como uma 
deliciosa opção de sobremesa.  

A - Pitstop para Motofretistas
O Detran.SP realiza neste sábado (19), das 9h às 16h, no Sambó-
dromo do Anhembi, o Pitstop Salva Vidas. É o pontapé inicial do 
departamento na Semana Nacional de Trânsito, cujo tema é “No 
Trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. Entre as atrações estão 
a demonstração de técnicas de frenagem segura e de como evitar 
o ponto cego desenvolvidas pelas empresas Honda e Yamaha, que 
entregarão ainda vouchers para troca de óleo gratuito. Haverá um 
espaço com uma série de dinâmicas voltadas aos condutores de mo-
tos, por meio de interações temáticas sobre segurança, com vídeos 
educativos, esclarecimentos de dúvidas técnicas sobre pilotagem 
defensiva, equipamentos de segurança, manutenção e legislação. 
Inscrições: (www.motofretistaseguro.sp.gov.br).

B - Cenário da Saúde
Nomes relevantes do cenário da saúde no Brasil nos últimos meses 
estarão reunidos para discutir quais os próximos passos e desafios 
da vacinação no país, durante a segunda edição do SanarCon, um 
dos maiores congressos médicos online e totalmente gratuito, que 
acontece neste sábado (18), das 9h às 18h. Presidente do SanarCon, a 
médica Tamiris Machado acredita que o encontro é uma oportunidade 
de levar conhecimento e enriquecer a mente de muitos profissionais 
de saúde espalhados pelo Brasil. Inscrições já estão abertas e são 
totalmente gratuitas. Devem ser feitas pelo site (https://sanarcon.
sanarmed.com/).

C - Casamento Gay
Cuba publicou na última quarta-feira (15) projeto há muito aguar-
dado de um novo código de família que abrirá as portas para o 
casamento gay ser aprovado. Ativistas dos direitos LGBT celebra-
ram de forma comedida, pois permanecem cautelosos sobre a real 
implementação. O novo código define o casamento como “união 
voluntária de duas pessoas” sem especificar o gênero, em oposição 
à definição atual de “união de um homem e uma mulher”. O pro-
jeto ainda precisa ir a um debate, e então receberá emendas para 
levar em consideração as opiniões dos cidadãos antes de seguir 
para um referendo. Ativistas dizem que o governo não deveria 
ter estipulado um referendo sobre o que são direitos humanos 
fundamentais. O governo diz que quer construir, em vez de forçar 
a aceitação da mudança (ABr). 

G - Cadeia do Aço
Já estão abertas as inscrições para o maior evento nacional da cadeia 
do aço, o Congresso Aço Brasil 2021, realizado pelo Instituto Aço Brasil. 
O evento será realizado no próximo dia 29, das 9h às 13h e, pela pri-
meira vez, será totalmente online e gratuito. Entre os temas: Indústria 
do Aço e a Sustentabilidade; e Futuro da Indústria Brasileira do Aço. 
O programa contará com  a abertura de Marcos Faraco - Presidente 
do Conselho Diretor do Aço Brasil e Vice-Presidente da Gerdau Aços 
Brasil, Argentina e Uruguai; além do ministro Tarcísio de Freitas, do 
Ministério da Infraestrutura. O programa completo e mais informações 
você encontra no site: (www.congressoacobrasil.org.br).

H - Quinta do Golfe 
A Rodobens, através do consórcio da Rodobens, é a patrocinadora do 
12º Aberto Quinta do Golfe, que será realizado entre os próximos dias 
23 e 25, em São José do Rio Preto/SP. O torneio, considerado um dos 
mais importantes do país, contará com a participação de 150 jogadores, 
que farão um circuito com 18 buracos, espalhados em um campo com 
padrão internacional. Uma excelente oportunidade para a marca, que 
participa com a cota Pitch, com exposição em toda a extensão do campo 
de golfe. O apoio a iniciativas esportivas já é uma tradição da Rodobens, 
que, além deste patrocina outros eventos esportivos, como o 10º Torneio 
de Golfe no Pará, a equipe X Rally Team e a Copa Intelbras do Brasil. 
Saiba mais em: (www.quintadogolfe.com.br). 

I - Inovação da Indústria
A CNI e o Sebrae realizarão, no dia 20 de outubro, o 9º Congresso Brasi-
leiro de Inovação da Indústria. O evento antecipa algumas das novidades 
do Congresso de Inovação, realizado a cada dois anos,  reunindo espe-
cialistas de cinco continentes. Eles vão refletir sobre como a inovação 
uniu o mundo a partir da pandemia da Covid-19, levando as experiências 
de suas regiões no enfrentamento aos grandes desafios globais, como 
a pobreza, as mudanças climáticas e as guerras. O evento virtual tem 
expectativa de público de 10 mil participantes e a grande atração será o 
norte-americano Steve Wozniak, engenheiro eletrônico e cofundador da 
Apple, que falará sobre o futuro da inovação. As inscrições estão abertas 
gratuitamente em: (www.congressodeinovacao.com.br). 

J - Fenasucro & Agrocana 
A principal feira de bioenergia e do setor sucroenergético da América 
Latina, a Fenasucro & Agrocana, está com o credenciamento gratuito 
aberto para sua 28ª edição, que será realizada presencialmente entre os 
dias 9 e 12 de novembro, no Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho 
(SP). O evento, reúne inovações e conteúdo de alto nível técnico voltados 
a toda cadeia de produção da indústria de bioenergia, além de profissionais 
dos principais pilares da matriz energética, dos setores de transporte 
e logística, papel e celulose, alimentos e bebidas, e distribuidoras e 
comercializadoras de energia para realização de negócios, networking 
e atualização profissional. Saiba mais em: (https://bit.ly/3tH5K59). 

TikTok x Reels: qual é o 
melhor para aumentar o 
engajamento da marca

O Tik Tok se 
popularizou entre 
os usuários e o 
Instagram investiu 
no Reels, um recurso 
da rede social que 
veio para concorrer 
diretamente com o 
aplicativo chinês

Mas pensando em es-
tratégia digital para 
marcas, qual das 

duas ferramentas é a melhor 
para investir? Teoricamen-
te, os dois possuem a mesma 
função. Ambos permitem 
criar micro vídeos criativos 
usando áudios e efeitos, e 
têm a finalidade de gerar 
mais engajamento na era 
do consumo de informação 
de forma rápida. 

O TikTok permite fazer 
vídeos de até 1 minuto - 
recentemente o aplicativo 
tem passado por uma fase 
de testes e está liberando 
até 3 minutos para alguns 
usuários, enquanto o Reels 
disponibiliza para cada 
vídeo o tempo máximo de 
30 segundos. Já quando o 
assunto é alcance de público 
são nítidas as vantagens do 
TikTok frente aos outros 
aplicativos. 

Por lá, a maioria dos usu-
ários afirma ser impactado 
com assuntos que se encai-
xam perfeitamente em suas 
preferências, comprovando 
um algoritmo muito mais 
assertivo. Mas, para isso 
acontecer, a produção e 
edição de vídeos devem ser 
feitas na própria ferramen-
ta - isso vale também para 
o Reels. Postar vídeos com 
marca d’água do aplicativo 
concorrente, faz com que 
o algoritmo não priorize o 
conteúdo.

Inclusão de músicas, fil-
tros e até o aumento da 
velocidade de gravação são 
ferramentas disponibiliza-
das aos usuários de ambas 
as plataformas. Em relação 
às músicas, para contas 
comerciais, tanto o Reels 
quanto o TikTok, possuem 
uma biblioteca onde podem 

ser consultadas as canções 
livres de direitos autorais. Po-
rém, nesse quesito o TikTok 
apresenta mais possibilida-
des, pois as contas comer-
ciais podem usar remix de 
músicas feitas por outros 
usuários, sempre linkando 
com o autor do áudio.

As redes sociais também 
possuem um lugar espe-
cífico para que o usuário 
receba todos os conteúdos 
— conhecido como “for you” 
no TikTok. Esse formato 
permite que eles consumam 
os temas personalizados de 
acordo com seus gostos, 
mesmo de contas que ainda 
não conheciam. Esse ponto 
é ótimo para as empresas e 
criadores de conteúdo, uma 
vez que possibilita a distri-
buição do post para o maior 
número de pessoas fora da 
sua base de seguidores.

E como saber qual rede 
social a marca deve prio-
rizar? Antes de mais nada, 
deve-se mapear e entender 
o perfil de seu público-alvo. 
Naturalmente o TikTok é 
uma plataforma que atrai 
mais jovens, então caso o 
negócio seja voltado para 
esse grupo, não deixe de 
postar por lá. Já as pessoas 
da geração X estão acos-
tumadas com o Instagram. 
Nesse caso, vale considerar 
a produção de conteúdos no 
Reels para atraí-las. 

No geral, a dica é sempre 
ousar nas temáticas e usar 
a criatividade. Esses são 
itens fundamentais para 
alcançar bons resultados 
e aumentar as chances do 
conteúdo viralizar entre os 
usuários do Reels e Tik Tok. 
Manter-se atualizado sobre 
as mudanças de dinâmicas 
dos algoritmos e o públi-
co-alvo de cada rede social 
também é o segredo para 
que as marcas consigam 
aproveitar todas as oportu-
nidades existentes.

(*) - Diretor Executivo na Agência 
Ecco, agência de publicidade com 

foco em conversão de vendas, é 
publicitário, designer, além de ser 

especialista em estratégias 360º para 
marcas e consumidores.

Gláucio Amaral (*)

Com isso, o imposto 
será de 3,2%, voltan-
do ao patamar do ano 

passado. Atualmente, esse 
imposto estava em 3,69%. A 
expectativa do governo é que 
250 mil estabelecimentos 
sejam beneficiados.

“A medida é resultado de 
muito diálogo do governo 
com o setor. A redução para 
3,2% significa a redução de 
13% do ICMS para o estado, 
uma renúncia fiscal de mais 
de R$ 100 milhões. Mas é 
uma medida muito necessá-
ria para a retomada do setor, 
que é grande empregador 
e gerador de renda”, disse 
o secretário de Fazenda e 
Planejamento de São Paulo, 
Henrique Meirelles.

Além da redução do ICMS, 

Com isso, o imposto será de 3,2%, 
voltando ao patamar do ano passado.
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A Secretaria do Tesouro 
Nacional informou que 12 
estados e o Distrito Federal 
apresentaram redução real na 
despesa de pessoal em 2020. 
Ainda assim, o total desses 
gastos teve aumento de 3,4%, 
ou R$ 14,9 bilhões, de 2019 
para 2020. Apesar do aumento 
dos gastos com pessoal, houve 
uma redução no ritmo em 
comparação ao 5,2% (R$ 21,7 
bilhões) de crescimento de 
2018 para 2019. O resultado 
também é menor do que a in-
flação do período, que fechou 
em 4,52%.

A desaceleração se deve, 
segundo o Tesouro Nacional, 
às restrições de atos que pro-
voquem aumento da despesa 
com pessoal até o fim de 2021, 
instituídas na Lei Comple-
mentar nº 173, de 2020. A 
medida foi adotada em con-
trapartida à ajuda financeira 
do governo federal a estados 
e municípios para o combate 
aos efeitos da pandemia. Para 
o órgão, a reforma da Pre-
vidência também impactou 
no ritmo de crescimento das 
despesas, já que adiou parte 
das aposentadorias.

O Tesouro alerta que, como 
os efeitos dessas restrições 
terminam ao final deste ano, 

No total, essas despesas tiveram 
aumento de 3,4% de 2019 para 2020.

Intenção de 
consumo tem 
melhor resultado

De acordo com a apuração 
da Confederação Nacional 
do Comércio (CNC), o mês 
de setembro apresentou o 
melhor índice de Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) 
desde março, alcançando 72,5 
pontos. A série apresentou 
crescimento mensal de 1,9%, 
a quarta taxa positiva conse-
cutiva. O número também re-
presenta um aumento de 7,2% 
em relação ao mesmo período 
de 2020, quando apresentou 
67,6 pontos. O índice, porém, 
permanece abaixo do nível de 
satisfação (100 pontos), o que 
acontece desde abril de 2015 
(102,9 pontos).

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, avalia que, 
em setembro, a intenção 
de consumo das famílias 
continuou a trajetória de 
crescimento favorecida pela 
grande parcela da população 
já vacinada. No entanto, ob-
serva que, apesar dos resulta-
dos positivos, a recuperação 
econômica ainda não está 
garantida. “O aumento da 
inflação reduziu o poder de 
compra dos consumidores, 
principalmente em itens du-
ráveis, que obtiveram inflação 
acima do índice geral no últi-
mo resultado” (Gecom/CNC).

São Paulo reduz ICMS 
para bares e restaurantes
O governador de São Paulo, João Doria, anunciou a redução na alíquota do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) para bares e restaurantes do estado de São Paulo, um dos setores 
mais afetados pela pandemia da Covid-19

Com isso, trabalhadores, 
desempregados, estudantes 
e pequenos empreende-
dores que necessitam de 
auxílio, neste momento 
de retomada, poderão ter 
acesso a serviços oferecidos 
pelo governo, tais como o 
Banco do Povo, o Empreen-
da Rápido, o Bolsa do Povo 
e o Mutirão do Emprego. 
Mais informações sobre 
esse programa devem ser 
fornecidas na próxima sex-
ta-feira, segundo o governo. 
Já o Linha Nome Limpo vai 
oferecer, a partir de outubro, 
crédito especial de R$ 100 
milhões para empresários 
que ficaram com o nome 
sujo por causa da pandemia 
possam regularizar sua situ-
ação (ABr).

o governador anunciou tam-
bém o programa de investi-
mentos Retoma SP, para os 
setores mais afetados pela 
pandemia, e a criação da li-
nha de crédito Nome Limpo, 
que deve oferecer R$ 100 

milhões para empresários 
que ficaram com o nome sujo 
por causa da pandemia. O 
Retoma SP pretende ofertar 
serviços e programas para 
impulsionar a economia das 
cidades paulistas. 

Boletim mostra que 12 estados e o 
DF reduziram gastos com pessoal

haverá maior liberdade dos 
entes federativos em aumentar 
seus gastos com pessoal, ge-
rando incertezas quanto à tra-
jetória de redução dos gastos. 

Observando a despesa primá-
ria total empenhada, entre pes-
soal e outros gastos correntes, 
o aumento do gasto em 2020, 
no valor de R$ 39,4 bilhões, foi 
superior ao aumento de R$ 33,4 
bilhões do ano anterior.

Um dos estados que conse-
guiu reduzir o gasto real com 
pessoal foi Goiás, com queda 
de 7,9% se comparadas a 2019. 
O Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Sergipe, Maranhão, Distrito 
Federal, Mato Grosso, Ceará, 
Bahia, Pernambuco, Paraná 
e Piauí também registraram 
reduções. Por outro lado, Ala-

goas e Paraíba apresentaram 
aumentos de 10,1% e 9,6%, 
respectivamente, compa-
rados a 2019. No caso de 
Alagoas, a explicação é pela 
contratação de servidores de 
concursos homologados antes 
da pandemia e a regularização 
de despesas com pessoal 
dentro do próprio exercício. 

Na Paraíba, por sua vez, 
houve a extinção de contratos 
com organizações sociais que 
prestavam serviços terceiriza-
dos e o pessoal foi contratado 
pelo governo do estado. Com 
isso, houve o deslocamento 
de parte das despesas an-
teriormente registradas em 
“outras despesas correntes”, 
que reduziram 11,9% em 2020 
comparadas a 2019, para a 
despesa com pessoal (ABr).
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Publishers e empresas: 
junção que vem se 
tornando comum

Nós, que trabalhamos 
com marketing, 
costumamos comparar 
a jornada do cliente 
a um funil que vai 
desde o aprendizado 
e descoberta, até a 
decisão de compra

Essa primeira etapa re-
fere-se ao brand awa-
reness, quando o in-

divíduo toma conhecimento 
da marca e seu produto. Em 
seguida, reconhece-se a 
existência de um problema, 
então o indivíduo considera 
a solução e, buscando fechar 
essa lacuna, toma a decisão 
de compra, se tornando, de 
fato, um cliente. 

Logo, para as marcas, 
é essencial saber atrair a 
atenção de seu público-alvo. 
Hoje em dia, o melhor cami-
nho para isso são as redes 
sociais. No entanto, sim-
plesmente estar presente 
em todas as plataformas de 
mídia social não é o suficien-
te. Para ganhar a atenção 
e incentivar o processo de 
aprendizado e descoberta 
de seus produtos, a marca 
deve apresentar um conte-
údo atrativo que prenda a 
audiência, seja por vídeo, 
foto ou texto. 

A presença nas redes so-
ciais envolve uma série de 
objetivos: educar o público 
sobre os produtos, conven-
cê-lo de que a compra é 
realmente necessária, apre-
sentar os valores da marca e 
criar um senso de comuni-
dade entre a empresa e seus 
seguidores. Antes, poucas 
companhias disputavam a 
atenção das pessoas, mas 
com a democratização de 
equipamentos e programas 
de edição de vídeo e fotos, 
vivemos em um mundo 
onde todos podem produzir 
conteúdo, ou seja, os feeds 
das redes sociais estão for-
temente saturados. 

Para se destacar é neces-
sário apresentar um conteú-
do que não seja só atraente, 
mas que principalmente 
se conecte, agregue valor, 
que faça parte daquele 
contexto e gere algum tipo 
de experiência e relevância 
para a vida de quem é im-
pactado por ele. É por isso 
que hoje, constatamos uma 

transformação do setor com 
a chegada dos influencers e 
empresas de mídia. 

Antigamente era mui-
to mais nítido e fácil de 
identificar quais eram as 
empresas de comunicação, 
como os grandes grupos 
tradicionais, e quais eram as 
empresas que vendiam pro-
dutos propriamente ditos. 
Hoje já não é mais assim. Os 
caminhos se encontraram 
e a nova tendência é quase 
irreversível, como é o caso 
do Jovem Nerd e Magalu, 
Centauro e Desimpedidos, 
BTG e Exame, XP e Infomo-
ney, Carrefour e Cybercook. 

O conteúdo deixou de ser 
um caminho à parte e hoje 
também participa da gama 
de produtos que as empresas 
oferecem. Mais do que isso, 
o conteúdo, muitas vezes, é 
o que gera essa conexão e 
essa empatia entre marca 
e consumidor. Hoje, num 
mercado tão competitivo, 
quem mais se identifica com 
o público e proporciona ex-
periências, leva. 

Todos os caminhos preci-
sam levar para um mesmo 
fim: experiência do cliente 
e uma comunicação asser-
tiva. Por isso, muitas com-
panhias buscam encontrar 
nos publishers, o gap que 
faltava para se destacar no 
mercado. Mas sabemos que 
essa decisão de comprar 
uma empresa é sempre 
difícil, ainda mais quando 
ela não faz parte do core da 
compradora. 

Um dos principais pontos 
é analisar se a audiência des-
se publisher faz sentido para 
a marca e se ela é composta 
por possíveis consumidores. 
Se a resposta para ambas as 
perguntas for sim, então a 
empresa compradora estará 
fazendo uma boa escolha. 
O publisher traz inovação 
e melhora a percepção da 
marca. Além disso, sua au-
diência engajada gera dados 
e atenção para o produto 
dessas empresas. Dessa 
forma, a companhia passa 
a investir menos em mídia 
externa e consequentemen-
te aumenta as suas receitas. 

E é por isso que, hoje, cada 
vez mais empresas estão 
comprando “criadores de 
conteúdo”. 

(*) - É Head de Vendas e Parceria de 
Marcas da Tastemade Brasil e LatAm.

Bruno Gomes (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 17 de setembro de 20214

Cristina Maya (*)

Para o brasileiro entrar em Portugal ou 
qualquer outro Estado-membro da União 
Europeia não é necessário um visto de 
turismo. Simplesmente pelo fato de não 
haver visto de turismo para brasileiros! 
No entanto, existem outros vistos, como o 
temporário e o de residência. Os cidadãos 
brasileiros que desejam ir a Portugal para 
turismo, negócios, cobertura jornalística 
e missão cultural, podem permanecer no 
país por até 90 dias sem a necessidade de 
um visto específico. 

Ainda assim, é fundamental ter atenção ao 
passaporte, pois para entrar nos países da 
UE é importante estar de 3 a 6 meses com o 
documento em vigência, sem o risco de ex-
pirar durante a estadia. Caso seja necessário 

Os brasileiros que desejam ir a Portugal para 
turismo, negócios e missão cultural, podem 

permanecer no país por até 90 dias.

Segue em ascensão tam-
bém o surgimento de 
novos marketplaces. 

Em 2020, esse modelo de 
negócio foi responsável por 
78% do faturamento do e-
commerce no país. 

Naquele ano, para se ter 
uma ideia, enquanto os 
e-commerces tiveram um 
crescimento de 41%, o dos 
marketplaces foi de 52%, 
movimentando R$ 73,2 
bilhões e 148,6 milhões de 
pedidos, 38% a mais do que 
em 2019. Também conhe-
cido como shopping center 
virtual, o marketplace reúne 
diversas marcas e lojas em 
um só lugar, facilitando a 
procura pelo melhor pro-
duto e melhor preço. Muitas 
empresas conhecidas traba-
lham nesse formato, como 
Mercado Livre, Amazon, 
Shoptime, Magazine Luiza, 
entre outras. 

“Se você tem, por exemplo, 
uma loja virtual de sapatos, 
mas enxerga que seus clien-
tes buscam outros produtos, 
como meias e palmilhas, vale 
pensar em incluir esses itens 
na sua plataforma, mas sem 
ter que buscar outros forne-
cedores para você mesmo 
vendê-los. Isso é possível 
transformando o seu e-com-
merce em um marketplace. 

O objetivo é ampliar seu portfólio e ganhar em cima das vendas 
feitas dentro da sua plataforma.

É preciso se reinventar e compreender a audiência 
para garantir sucesso nas estratégias voltadas para as 
plataformas digitais. Em um cenário de profusão de infor-
mações, é essencial entender o público para a produção 
de conteúdos de qualidade e no volume adequado, com 
o objetivo de alimentar uma base de fãs cada vez mais 
assídua nas redes sociais. 

Trata-se de uma equação simples: ou as marcas se 
tornam creators ou elas vão competir, em desvantagem, 
com creators que viraram marcas. De acordo com  Gian 
Martinez, Co-fundador & CEO da Winnin, uma empresa 
que transforma marcas em creators através de dados, 
traz quatro dicas relevantes para quem busca um ca-
minho de sucesso para a comunicação das marcas no 
universo online: 
 1) Defina seu nicho cultural - Não se trata apenas 

de criar conteúdo com o tom de voz da marca. 
É importante equalizar o que a audiência deseja 
consumir e a estratégia do negócio. Até mesmo 
dentro de um nicho cultural existem “sub-nichos” 
que demandam personalização do conteúdo. 

  As marcas tendem a comunicar de dentro para 
fora, usando suas estratégias de negócio como o 
grande ativo para falar externamente. Mas o que 
essas empresas podem absorver do universo dos 
creators? A comunicação de fora para dentro, com 
uma escuta ativa, compreendendo o que a base de 
fãs deseja e necessita. 

 2) Abrace formatos nativos - Com uma ampla gama 
de plataformas digitais, é importante olhar para os 
seus formatos nativos para garantir uma estratégia 
assertiva. Um exemplo é o TikTok: para impactar a 
base de seguidores, é essencial reproduzir vídeos, 
músicas e desafios em detrimento de uma publici-
dade tradicional como as que vemos na televisão. 

  Ou também, não necessariamente, o Youtube pre-

É essencial entender o público para a produção de conteúdos 
de qualidade e no volume adequado.

Marketplaces crescem e 
potencializam ganhos de lojistas
O comércio eletrônico no Brasil bateu novo recorde de vendas no primeiro semestre. Segundo levantamento 
mais recente da Ebit/Nielsen, foram movimentados mais de R$ 53 bilhões de reais, 31% a mais do que no 
semestre anterior

varejista ou marca acelere 
o seu comércio eletrônico, 
oferecendo mais produtos 
e serviços de terceiros com 
seu próprio marketplace”, 
conta Coelho. 

Estar inserido em um 
marketplace pode trazer 
diversas vantagens para 
o negócio. Há um alcance 
maior de clientes, devido 
ao fluxo maior de consumi-
dores e visitantes no site, 
o que também acarreta em 
aumento das vendas. Outro 
benefício é uma gestão fa-
cilitada do negócio, já que 
o volume de dados sobre 
vendas e desempenho que 
os lojistas conseguem ter 
permite planejamentos mais 
assertivos de ações, promo-
ções e precificação. 

A diversificação de público 
também é importante para 
as vendas, porque aumenta 
a base de clientes. “Uma das 
principais vantagens para o 
lojista é alcançar quem ele 
não imaginava que poderia. 
O alcance é maior, o investi-
mento em marketing e publi-
cidade apresenta um retorno 
melhor, a visibilidade no 
mercado tende a crescer e os 
índices de vendas também”, 
reforça o executivo. - Fonte e 
outras informações: (https://
omnik.com.br/). 

Yo
za

yo
_C

A
N

VA

Assim, você amplia seu port-
fólio e ganha em cima das 
vendas feitas dentro da sua 
plataforma”, explica Thiago 
Coelho, Head da OmniK, 
empresa do Grupo FCamara 
que atua na transformação 
de e-commerces em marke-
tplaces. 

O gestor ou dono do 
marketplace pode receber 
em cima de cada venda 
realizada ou ainda cobrar 
uma mensalidade fixa de 
cada parceiro. E para que 
essa dinâmica funcione, um 
marketplace possui três 
tipos de acesso: aquele em 
que os vendedores ou pro-
fissionais possam cadastrar 

seus produtos ou serviços, 
o acesso do administrador 
para que ele possa geren-
ciar todos os vendedores e, 
por fim, o acesso dado aos 
clientes, para que façam 
suas compras ou contratem 
serviços. 

Importante também é 
contar com a infraestrutura 
necessária para o bom fun-
cionamento da plataforma 
e para uma gestão eficiente 
que traga os resultados es-
perados. “O marketplace não 
é apenas para as gigantes 
do mercado e é pensando 
nisso que a Omnik apresenta 
essa solução para o varejo 
e possibilita que qualquer 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que nos termos do artigo 56 da Lei 6.015/73 e Capítulo XVII-Seção III, 
Item 35 das NSCGJ-SP que: PIETRO REMLINGER MATTOS, brasileiro, nascido aos 
26/11/2002 em São Paulo-SP, filho de Rodrigo de Queiroz Nogueira Mattos e Elke 
Remlinger Nogueira Matos, passou a chamar: PIETRO SCHLOGEL REMLINGER 
NOGUEIRA MATTOS.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Oficial

Registro Civil de PessoasRegistro Civil de Pessoas

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

Jornal Empresas & Negócios

Quatro dicas para transformar sua 
marca em creator

cisa ser um repositório de vídeos de propaganda 
padrão. Ele pode ter um conteúdo adequado ao 
que o público consome dentro da plataforma. 

 3) Volume e velocidade importam - É importante 
produzir conteúdo de qualidade, mas, também, é 
essencial que haja uma frequência alta de publica-
ções. Além disso, a quantidade também precisa ser 
vista com olhar apurado para que esteja em linha 
com o que o consumidor espera e para que ele se 
mantenha abastecido de conteúdo. 

 4) Otimize e escale a tecnologia - Hoje, existem 
ferramentas que podem ajudar quem deseja trans-
formar sua marca em creator. Essas plataformas 
fornecem dados relevantes para uma estratégia 
de comunicação funcional e alinhada à audiência, 
traduzindo os números e evidenciando os possíveis 
caminhos para um planejamento cada vez mais as-
sertivo. - Saiba mais: (https://youtube.com/youpix).
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Documentos essenciais para visitar Portugal como turista
estender o período da visita além dos 90 dias, 
deve ser solicitada a prorrogação da permanên-
cia mediante a formalização no site (https://
imigrante.sef.pt/prorrogar-permanencia/) e o 
pagamento de uma taxa extra. 

Apenas após o deferimento, é possível ficar 
em Portugal e, normalmente, o organismo 
responsável pela imigração permite mais 
três meses de permanência. No entanto, 
devido à alta demanda dessas solicitações, 
o resultado pode levar estender esse prazo. 
Ao chegar no país, é essencial apresentar 
alguns documentos, sendo o passaporte  o 
principal deles. Caso seja pedido, também 
é importante apresentar o seguro-viagem, 
seguro-saúde ou o CDAM (PB-4), documento 
gratuito expedido pelo governo brasileiro que 
permite algumas regalias. 

O turista também deve viajar com uma data 

documento que pode ser pedido durante a 
entrevista é o comprovante de alojamento, ou 
seja, o endereço do hotel, hostel ou da casa 
onde o turista irá ficar. O meio de subsistência 
ou meios financeiros para suportar a estada, 
devem ser equivalentes a 75 euros por cada 
entrada em território nacional e 40 euros para 
cada dia de permanência. 

Esses valores podem ser comprovados com 
dinheiro em espécie, cartões de crédito ou 
contas bancárias. Nesses casos, também pode 
ser apresentada a carta-convite, termo de 
responsabilidade que um anfitrião fornece 
ao visitante, tornando-se responsável pelo 
alojamento e meios de subsistência enquan-
to estiver no país, fazendo desnecessária a 
apresentação de diversos comprovantes. - 
Fonte e outras informações, acesse (https://
vamuver.com/).

de retorno para o Brasil, por isso é interessante 
ter em mãos a passagem de volta caso seja 
solicitada pelo agente imigratório, lembran-
do que dentro do período de 90 dias. Outro 
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Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Luis Pacheco (*)

Recentemente, o Banco Central do Brasil implan-
tou o Sistema Open Banking, para que tanto os 
investidores quanto os tomadores de empréstimos 

possam acessar taxas e condições ofertadas pelos diversos 
atores do Sistema Financeiro Nacional, mesmo que não 
sejam clientes dessas instituições.

Por meio desse sistema, o cliente pode simular ope-
rações e receber ofertas de muitos agentes financeiros, 
podendo comparar as condições ofertadas, gerando maior 
transparência ao sistema e permitindo maior diversidade 
de escolha para o consumidor de serviços bancários.

É notório que os grandes bancos de varejo têm acesso à 
maior parte desses consumidores e naturalmente são tam-
bém os mais lembrados ao se buscar esse tipo de serviço. 
Enquanto isso, centenas de empresas, menores e/ou mais 
jovens, que também compõem o mercado financeiro, têm 
muita dificuldade para competir com os grandes players, 
ainda que possam ofertar condições de operações muito 
mais atraentes para o mercado consumidor.

O Open Banking tem como missão equalizar esse acesso, 
permitindo que o cliente coloque as ofertas lado a lado, 
propiciando assim, uma participação mais justa e equâ-
nime entre os players.

O problema começa no fato de que as ofertas não po-
dem ser as mesmas para todos os consumidores, pois 
dependem de informações inerentes à operação pre-
tendida, assim como dependem de informações comple-

mentares, sobre o cliente que está realizando a cotação.
Dessa forma, o cliente que possui mais riscos ao con-

trair um empréstimo, terá que enfrentar taxas mais altas, 
menores prazos e mais garantias, ao passo que um cliente 
com menor risco, poderá se beneficiar de menores taxas, 
valores de parcelas mais baixos, maior limite, maior prazo 
e menos garantias exigidas.

Fica claro que não é possível para esses players apresentar 
taxas e condições de prateleira, que sejam adequadas para 
todos os tipos de clientes. Então, só é possível fazer com que 
esse sistema funcione, se os agentes financeiros conhecerem 
o perfil do cliente que está efetuando a cotação.

Estou dizendo que mais de mil empresas do Sistema Finan-
ceiro Nacional, terão acesso às informações financeiras de 
todos os consumidores de serviços bancários que solicitarem 
cotações, para que possam gerar as respectivas ofertas.

Esse é um compartilhamento de dados inédito no sistema 
financeiro, o qual deverá seguir as regras da Lei Geral de 
Proteção aos Dados (LGPD), mas que poderá inundar o 
mercado de informações valiosas sobre os clientes de uns 
e potenciais clientes de outros.

Funciona assim: você é cliente do Banco A, possui conta 
corrente e alguns serviços adicionais. Você ouviu dizer que 
a FinTech B está com ótimas taxas para financiamento de 
veículos. Então você entra em contato com essa FinTech e 
autoriza o Banco A que envie suas informações para eles, 
a fim de gerarem a cotação personalizada. Essa autoriza-

ção é válida por doze meses. Se você fizer o mesmo com 
as empresas C, D e E, todas terão seus dados por doze 
meses, ainda que você só feche negócio com uma delas, 
ou com nenhuma delas.

Dessa forma, você passa a ser o maior investimento em 
inteligência de mercado de uma empresa financeira, pois 
ao fazer essa autorização, estará entregando para essa 
empresa, dados que antes eram de conhecimento apenas 
do Banco A.

Ainda que você possa revogar essa autorização, quem 
vai se lembrar de fazer isso, uma por uma, após cotar com 
meia dúzia de empresas. Então, expandindo esse efeito 
para milhares de cotações sendo realizadas todos os dias, 
em breve os agentes que receberem esses pedidos de 
cotação, terão os dados de milhões de clientes, incluindo 
seus perfis financeiros, scores e tudo que precisam para 
ajustarem suas ofertas.

O lado bom: mais transparência e maior concorrência 
deve trazer melhores condições para os clientes. O lado 
ruim: seus dados e tornam muito mais vulneráveis à va-
zamentos ou a algum desrespeito ou simples negligência 
em relação à LGPD. Por isso, fique de olho!

(*) Com graduação em Engenharia, pós-graduações em Marketing e 
Computação Aplicada à Educação, Mestrado em Educação Matemática e 
Doutorado em andamento na mesma área, Luis Pacheco tem experiência 

no mercado financeiro e em empresas digitais, atua como professor no 
ensino superior, como pesquisador, mentor de startups, autor de conteúdo 

especializado e YouTuber (youtube.com/c/LuisFernandoPachecoPereira).

Open Banking 
ou Open Data?

TEXTIL ALGODOEIRA SATA LTDA - CNPJ 57.509.150/0001-42 - NIRE 35210780729 - Convocação para Assembleia 
de Sócios Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Textil Algodoeira Sata Ltda., a se reunirem em assembleia 
dos sócios quotistas, no dia 29 de setembro de 2021, às 11:00 hrs, na sede social, na avenida Paulista nº 352, 11º andar, 
sala 116, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Autorizar o cancelamento do usufruto 
gravado sobre as quotas sociais em nome de Brasilina Giorgi Pagliari; 2. Deliberar sobre alteração no contrato social da 
sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais deixadas pela falecida sócia Brasilina 
Giorgi Pagliari, e também as pertencentes a P.N.P Participações Ltda., Corpus Publicidade e Participações Ltda., Groenlândia 
Participações Ltda. Ana Maria Pagliari Gonçalves e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, aos sócios Espólio de Roberto Aze-
vedo Soares Giorgi e Guilherme Azevedo Soares Giorgi e, no mesmo ato, deste último para a sócia Goivos Participações Ltda., 
com simultânea admissão e retirada do citado Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão somente retirada dos demais sócios 
cedentes; 3. Alterar as regras relativas à administração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação da 
sociedade por procuradores com poderes específicos; 4. Destituição e eleição de novo administrador; e 5. Outros assuntos 
de interesse social. São Paulo (SP.), 15 de setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.

EMBALAGENS AMERICANA LTDA. - CNPJ 61.323.085/0001-33 - NIRE 35.212.02056-0 - Convocação para Assem-
bleia de Sócios Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Embalagens Americana Ltda., a se reunirem em 
assembleia dos sócios quotistas, no dia 28 de setembro de 2021, às 11:00hrs, na sede social, na av. Paulista, 352, 11º 
andar, sala 111, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Deliberação sobre alteração no 
contrato social da sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais pertencentes aos 
sócios, P.N.P Participações Ltda., Corpus Publicidade e Participações Ltda., Groenlândia Participações Ltda., Ana Maria Pa-
gliari Gonçalves e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, aos sócios Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi e Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e, no mesmo ato, deste último para a sócia Goivos Participações Ltda., com simultânea admissão e 
retirada do citado Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão somente retirada dos demais sócios cedentes; 2. Alterar as 
regras relativas à administração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação da sociedade por procu-
radores com poderes específicos; 3. Destituição e eleição de novo administrador; e 4. Outros assuntos de interesse social. 
São Paulo (SP.), 13 de setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.

COTONIFÍCIO GIORGI DE MINAS GERAIS LTDA - CNPJ 21.566.096/0001-20 - NIRE 35210793073 - Convocação para 
Assembleia de Sócios Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Cotonifício Giorgi de Minas Gerais Ltda., a se 
reunirem em assembleia dos sócios quotistas, no dia 28 de setembro de 2021, às 10:00 hrs, na sede social, na avenida 
Paulista nº 352, 12º andar, sala 121-A, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Deliberar sobre 
a alteração no contrato social da sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais deixa-
das pela sócia falecida Edith Azevedo Soares Giorgi, assim como as pertencentes a P.N.P Participações Ltda., Corpus Publicida-
de e Participações Ltda., Groenlândia Participações Ltda. Ana Maria Pagliari Gonçalves e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, 
aos sócios Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi e Guilherme Azevedo Soares Giorgi e, no mesmo ato, deste último para 
a sócia Goivos Participações Ltda., com simultânea admissão e retirada do citado Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão 
somente retirada dos demais sócios cedentes; 2. Autorizar o encerramento da filial localizada à rua Halfeld nº 828, 4º andar, 
sala 402, cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.566.096/0002-00 e NIRE Provisório nº 
31999192294; 3. Alterar as regras relativas à administração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação 
da sociedade por procuradores com poderes específicos; 4. Destituição e eleição de novo administrador; e 5. Outros assuntos 
de interesse social. São Paulo (SP.), 13 de setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.

BRASIL VISCOSE LTDA - CNPJ 61.513.800/0001-09 - NIRE 35212019626 - Convocação para Assembleia de Sócios 
Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Brasil Viscose Ltda., a se reunirem em assembleia dos sócios quo-
tistas, no dia 28 de setembro de 2021, às 09:00 hrs, na sede social, na avenida Paulista nº 352, 12º andar, sala 125, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1. Deliberação sobre alteração no contrato social 
da sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais pertencentes aos sócios, P.N.P 
Participações Ltda., Corpus Publicidade e Participações Ltda., Groenlândia Participações Ltda., Ana Maria Pagliari Gonçalves 
e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, aos sócios Espólio de Roberto Azevedo Soares Giorgi e Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e, no mesmo ato, deste último para a sócia Goivos Participações Ltda., com simultânea admissão e retirada do citado 
Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão somente retirada dos demais sócios cedentes; 2. Alterar as regras relativas à ad-
ministração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação da sociedade por procuradores com poderes 
específicos; 3. Destituição e eleição de novo administrador; e 4. Outros assuntos de interesse social. São Paulo (SP.), 13 de 
setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.

LABOR SERVIÇOS GERAIS LTDA. - CNPJ 61.339.099/0001-45 - NIRE 352.1180617-9 - Convocação para Assembleia 
de Sócios Quotistas - Ficam convocados os senhores sócios da Labor Serviços Gerais Ltda., a se reunirem em assembleia 
dos sócios quotistas, no dia 29 de setembro de 2021, às 10:00hrs, na sede social, na avenida Paulista nº 352, 12º andar, 
sala 122-A, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Autorizar o cancelamento do usufruto 
gravado sobre as quotas sociais em nome de Brasilina Giorgi Pagliari; 2. Deliberar sobre alteração no contrato social da 
sociedade contemplando a possibilidade de autorizar transferências de quotas sociais deixadas pela falecida sócia Brasilina 
Giorgi Pagliari, e também as pertencentes a P.N.P Participações Ltda., Corpus Publicidade e Participações Ltda., Groenlândia 
Participações Ltda. Ana Maria Pagliari Gonçalves e Maria Amélia de Lacerda Soares Papa, aos sócios Espólio de Roberto Aze-
vedo Soares Giorgi e Guilherme Azevedo Soares Giorgi e, no mesmo ato, deste último para a sócia Goivos Participações Ltda., 
com simultânea admissão e retirada do citado Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi, e tão somente retirada dos demais sócios 
cedentes; 3. Alterar as regras relativas à administração para, na Cláusula Sétima, inserir a possibilidade de representação da 
sociedade por procuradores com poderes específicos; 4. Destituição e eleição de novo administrador; e 5. Outros assuntos 
de interesse social. São Paulo (SP.), 15 de setembro de 2021. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Administrador.

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

Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária
Realizada em 23/06/2021, às 14 h. por meio de plataforma digital devido a pandemia do
Covid-19. Presença: Totalidade do Capital Social. Mesa: Presidente, Roberto Amaral de
Almeida; Secretário, Clayson Thiago Engler Pereira. Deliberação: - Aprovar o remanejamen-
to do Diretor de Riscos, Jamil Hirata Vassão para Diretor Administrativo; - Designar os dire-
tores Clayson Thiago Engler Pereira como responsável pelas Resoluções 3.568/08, 3.954/
11 e 4.539/16, respectivamente, Operações de Câmbio, Contratação de Correspondentes
Cambiais e Política de Relacionamento com clientes; Dorival Lourenço da Silva Neto como
responsável pelas Resoluções 4.557/17, artigos 47 e 56A, 4.677/18, 69/21, 55/20, 3.197/
04, 3.198/04, 4.753/20, respectivamente, Gerenciamento de Capital, Divulgação Informa-
ção Requerimento Prudencial, Limites Máximo de Exposição por clientes, Apuração Limites
e Padrões Mínimos, Assuntos do Selic, Operações Empréstimos e troca de títulos, Área
Contábil e Contas de Depósitos, e Circular 3.281/05 Assuntos relativos ao SPB; Roberto
Amaral de Almeida como responsável pelas Resoluções 4.327/14 e 4.860/20, respectiva-
mente, Cumprimento da PRSA e Ouvidoria e a Circular 3.504/10 Fornecimento de Informa-
ções, bem como aprovar a eleição da Sra. Anna Tereza Guidolin Kanamaru como Diretora de
Riscos responsável pelas Resoluções 4.193/13, 4.557/17, artigo 44 e 4.658/18, respectiva-
mente Apuração Montante RWA, PR e Capital Principal, Gerenciamento de Riscos (CRO) e
Política de Segurança Cibernética, e Circulares 3.978/20, 3.347/07, 3.165/02, 3729/14, res-
pectivamente, Prevenção à lavagem de dinheiro, Cadastro Cliente SFN - CCS, Atualização
dos dados no UNICAD e Responsável pelo Sistema RDR. Acionista: Novo Mundo Holding
Financeira S.A., representada por Roberto Amaral de Almeida. Assinaturas: Presidente,
Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Clayson Thiago Engler Pereira. São Paulo, 23/06/
2021. JUCESP nº 426.300/21-0, em 26/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 064/2021; Objeto: 
Contratação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais - Entrega das Propostas: 
a partir de 17/09/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.
br/ - Data de Abertura das Propostas: 29/09/2021 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

LJA Engenharia S.A.
CNPJ: 24.940.808/0001-17 - NIRE: 35300492048

Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
Realizada em 25 de Março de 2021 “Lavrada em forma de Sumário”

Data e Horário: 25 dias do mês de março de 2021, às 10:00 horas. Local: Rua Vergueiro, nº 875, Edifício 
Manhattan Office Center, sala 113 (parte), Liberdade, São Paulo/SP, CEP 01.504-001. Convocação: Ficam 
dispensadas as formalidades de convocação, em virtude de presença dos acionistas representando a totalidade 
do capital social, conforme o que faculta o parágrafo 4º do Artigo 124, Lei 6.404/76. Presença: Acionistas repre-
sentando 100% do Capital Social, a saber: Couvin Participações Ltda, neste ato representada pelo seu diretor 
Luiz Paulo Mattos Oliveira, CPF 947.530.755-91, e o acionista Luiz Paulo Mattos Oliveira, CPF 947.530.755-
91. Mesa: Luiz Paulo Mattos Oliveira: Presidente; e Alan dos Santos Barbosa: Secretário. Ordem do Dia: a) 
Deliberar acerca da Reeleição do Diretor Sr. André Luiz Seixas Oliveira, portador da cédula de identidade RG 
nº 02.195.135-70-SSP/BA e inscrito no CNPJ nº 313.038.205-44, residente e domiciliado na Rua Professora 
Guiomar Florence, nº 74, Edifício High Tower, apartamento 105, Bela Vista, Salvador/BA, CEP: 40.279.750 e da 
Eleição da Diretora Sra. Klaudia Dias Gonzaga Brandão, portador da cédula de identidade RG nº 08.367.121-
88-SSP/BA e inscrito no CPF nº 959.191.805-44, residente e domiciliado na Rua Leonor Calmon, nº 385  apar-
tamento 802, Torre ``A’’ - Cidade Jardim, Salvador/BA, CEP: 40.296-210, em substituição ao Sr. Gilson Batista 
de Jesus, portador da cédula de identidade RG nº 01.789.559-65-SSP/BA e inscrito no CPF nº 354.035.275-91, 
residente e domiciliado na Rua dos Bandeirantes, nº 26, Matatu, Salvador/BA, CEP: 40.255-120. Deliberação 
Tomada: Por unanimidade de votos, foi aprovada a matéria constante na ordem do dia, conforme segue: 1. Apro-
vação da Reeleição do Sr. André Luiz Seixas Oliveira e da Eleição da Sra. Klaudia Dias Gonzaga Brandão 
para compor o quadro da Diretoria da Sociedade pelo período de 2 anos. 2. A declaração de desimpedimento dos 
sócios, ficam arquivado na sede da companhia, conforme anexo 1. Outros Assuntos: Foi oferecida a palavra 
aos Srs. Acionistas e, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente declarou encerrada a Reunião, suspen-
dendo-a pelo tempo necessário à lavratura da ata respectiva, com a expedição de certidão assinada apenas 
pelo Secretário da Mesa, para fins de arquivamento no Órgão de Registro do Comércio e publicação na forma 
da lei. Assinaturas: Couvin Participações Ltda e Luiz Paulo Mattos Oliveira. São Paulo, 25 de março de 
2021. “Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.” Couvin Participações Ltda; 
Luiz Paulo Mattos Oliveira: Presidente; Couvin Participações Ltda; Alan dos Santos Barbosa: Secretario. Luiz 
Paulo Mattos Oliveira. JUCESP nº 186.870/21-8 em 22/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

De acordo com o Relatório 
da Felicidade Mundial, 
elaborado pelo Instituto 

de Pesquisas Gallup em parceria 
com a ONU, a população está 
mais triste e sofrendo mais do que 
nunca com depressão e ansieda-
de. No Brasil, os dados são mais 
alarmantes: o país que ocupava a 
22ª posição no Ranking Mundial 
de Felicidade em 2017 caiu para 
o 41º lugar em 2020, com a menor 
média desde 2005. 

Um quadro crítico para uma 
nação que já ostenta o vergonhoso 
título de vice-campeã em casos 
de depressão nas Américas, com 
5,8% da população – perdendo 
somente para os Estados Unidos 
–, além de ter 9,3% das pessoas 
diagnosticadas com síndromes 
relacionadas à ansiedade. Os 
dados são da OMS. Uma dessas 
síndromes relacionadas é o 
burnout, também chamado de 
esgotamento profissional, ou seja, 
é um estado de estresse extremo 

O Brasil ostenta o título de vice-campeã em casos de depressão 
nas Américas, com 5,8% da população.

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

Dicas para gestores ajudarem 
a evitar o burnout nos colaboradores

O mundo está doente e, segundo dados, não é só a pandemia que acende um alerta, mas também doenças relacionadas à saúde mental

 4) Forneça recursos sus-
tentáveis para apoio 
psicológico - Programas 
corporativos de saúde 
mental podem trazer inú-
meros benefícios para as 
pessoas e para a organiza-
ção, incluindo a redução de 
custos por afastamentos e 
aumento do engajamento 
e da produtividade. Ações 
isoladas não são suficien-
tes.

 5) Promova uma cultura 
emocional positiva - 
Ambientes com maiores 
níveis de ansiedade e 
estresse fazem as pessoas 
assumirem perspectivas 
mais negativas e prejudi-
cam a resolução de proble-
mas. Por isso, é importante 
manter uma cultura de 
“segurança psicológica”. 
Fonte e outras informa-
ções: (www.beetouch.
com.br).
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por sobrecarga ou excesso de 
trabalho. 

O termo em inglês significa 
“queimar algo até o fim”, portanto, 
quem sofre com a condição perde 
suas energias físicas e emocionais, 
por conta de uma rotina profissio-
nal desgastante. Mas, segundo a 
psicóloga, CEO e fundadora da 
Bee Touch - mental healthtech 
que mensura digitalmente riscos 
psicossociais que geram vulnera-
bilidade ao estresse e a problemas 
de saúde mental em empresas 
-, Ana Carolina Peuker, é uma 
doença evitável. 

“Recentemente nós vimos 
empresas como a Nike, Citibank 
e Bumble, por exemplo, adotando 
medidas importantes, como por 
exemplo, afastar os colaborado-
res ao identificar sinais claros de 
esgotamento e até a diminuição 
do tempo das reuniões”, explica. 
A especialista preparou orienta-
ções práticas para ajudar os ges-

tores a agir de forma preventiva 
para evitar danos irreparáveis aos 
colaboradores.
 1) Devolva o controle - Pe-

quenas flexibilizações na 
carga horária de trabalho 
e oferta de autonomia ao 
trabalhador sobre como 
gerenciá-la pode aumentar 
seus níveis de bem-estar 
e sensação de controle 

sobre as suas tarefas. 
Para a saúde mental, essa 
flexibilização é de extrema 
importância.

 2) Permita que as pessoas 
recarreguem - Ajude 
seus colaboradores a des-
conectarem do trabalho, 
após o fim do expediente. 
Mensagens no whatsapp 
fora do horário de trabalho, 

demandas de última hora 
ao final do dia, entre outras 
ações que impedem o des-
canso, devem ser evitadas. 
Ajude-os a se conectarem 
com suas famílias e seus 
momentos de lazer, pois 
isso terá, certamente, um 
impacto positivo na vida 
laboral e pessoal deles.

 3) Crie uma cultura de cui-
dado emocional - Em vez 
de esperar que as pessoas 
se esgotem, é melhor en-
corajá-las ao autocuidado 
e fornecer canais para que 
possam buscar ajuda pre-
coce, antes de chegarem 
no estágio de exaustão. 
Conversar com os cola-
boradores, entender os 
problemas, até mesmo 
pessoais e profissionais 
é muito importante para 
identificar os primeiros 
sinais de burnout e depres-
são, por exemplo.
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 17 de setembro de 20216

Peshkova_CANVA

Com a ajuda da inteligência artificial, as lutas ganham novos 
gráficos, como por exemplo: a condição física dos atletas, 
o número de golpes e defesas, entre outros. 

Além disso, o entretenimento ganha espaço e audiên-
cia com a presença de youtubers. "O mundo do YouTube 
entendeu que existe uma plataforma de entretenimento 
quando se fala de luta", relata Eduardo Grimaldi, fundador 
da Naja Extreme; 

7Experiência do cliente e diferenciação são 
essenciais para ganhar performance digital -  Hoje 
em dia, quando se fala em empreender, uma das primeiras 
abordagens é o marketing digital. É preciso pensar em es-
tratégias inovadoras para se diferenciar no digital, já que 
é um ambiente altamente competitivo. 

"Para crescer no digital é preciso atentar-se a diversos 
fatores: aproveitar o melhor de cada plataforma e formato, 
conhecer muito bem o seu público e tornar a experiência 
de compra o mais agradável possível", explicou Camila 
Renaux, Especialista em Marketing Estratégico; 

8O futuro é de quem sabe utilizar o caos como 
aliado -  Segundo Luiz Candreva, um dos maiores futuristas do 
Brasil, quanto mais incerteza temos, mais caos enfrentamos - e 
esta é uma grande oportunidade. Cada vez mais empresas vão 
se deparar com o caos e situações inesperadas - a pandemia 
é só um exemplo disso. Conseguir enfrentar esses períodos 
de forma estratégica e até mesmo prever as crises é essencial 
para a sobrevivência dos negócios."O futuro é de quem sabe 
navegar no caos e fica confortável nele", comentou. 

9É preciso desgourmetizar o empreendedorismo 
-  No Brasil existe uma glamourização do empreendedo-
rismo. Mas para criar uma empresa, de fato, é necessário 
trabalhar ainda mais do que no modo convencional. Deh 
Bastos, fundadora da iniciativa @CriandoCriançasPretas, 
fez uma reflexão muito importante: 

"O ponto de partida coloca a gente em lugares diferentes 
nessa corrida. É preciso dar suporte para que as pessoas 
possam empreender com qualidade." Renato Mendes, 
fundador da Orgânica 10.4.3, ainda destacou três caracte-
rísticas essenciais para ser um bom empreendedor nessa 
nova era: criatividade, foco e resiliência. 

10O Futuro dos Negócios é mais flexível para 
a inovação - O futurista Luiz Candreva começou o painel 
fazendo uma provocação: como enxergamos um mundo em 
que o propósito central das pessoas não é mais o trabalho? 
"Nós precisamos nos enxergar na ótica de três níveis: ter, 
fazer e ser", comentou Paula Harraca, Diretora de Estratégia, 
ESG, Inovação e Transformação do Negócio da ArcelorMittal. 

Leticia Rueda Setembro, Fundadora e Diretora de Foresight 
na IF.FUTURE Consulting, finalizou o debate como uma grande 
reflexão: "Durante a pandemia as pessoas tiveram tempo de se 
olhar, antes estavam muito ocupadas. Muita gente empreendeu, 
descobriu seu propósito, e isso muda as empresas, porque elas 
são formadas por pessoas. Tudo isso abre precedente para um 
futuro com maior flexibilidade para a inovação", concluiu. - Fonte 
e outras informações: (https://netshow.me).
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mil opções de investimento, entre eles o NFT (sigla inglesa 
que significa non-fungible token). 

O NFT é como um verdadeiro autenticador digital, ou 
seja, é tudo aquilo adquirido digitalmente e que possui um 
código único que garante sua autenticidade, seja um meme, 
uma música ou uma fotografia. "Tudo o que é memorável, 
que significa algum laço emocional para alguém, pode ser 
convertido em NFT", conta a Anna Flávia Ribeiro, filósofa 
e pesquisadora da Associação Polímata; 

4Espontaneidade vende mais - Muito engajada na 
edição do reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo, e 
utilizando bem as estratégias de marketing, a Avon apare-
ceu dez vezes nos trending topics do twitter, o que ajudou 
a triplicar o faturamento via e-commerce. "Era crucial 
capturar momentos espontâneos. Existia um olhar muito 
atento 24 horas ao programa, para detectar os momentos 
chave para ativar fora dele", relatou Juliana Barros, diretora 
executiva de marketing da Avon; 

5É possível ganhar dinheiro com modelos de 
negócios que fazem o bem - Cada vez mais empreen-
dedores têm o desejo de criar negócios que fazem o bem, 
mas que também sejam lucrativos. Em uma conversa sobre 
empresas e projetos que nascem com o propósito de fazer 
o bem, Vicente Carvalho, Fundador e CEO do Razões para 
Acreditar, comentou sobre a necessidade de desmistificar 
a ideia de que negócios que fazem o bem não têm dinheiro 
envolvido.

 "Um negócio bom é aquele que resolve um problema, 
que emprega pessoas e que gera impacto positivo na vida 
delas. Se você tem uma empresa e é honesto, com certeza 
seu negócio também é bom", explicou; 

6Novos formatos de entretenimento no Universo 
das Lutas - Segundo pesquisa realizada pelo Ibope Repu-
con, 30 milhões de brasileiros se autodeclaram fãs de MMA. 

Quando se fala em negócios, é preciso ampliar a visão e unir a tecnologia para transformar conteúdo em conexão. Atualmente, muitas 
pessoas têm acesso à internet e possuem algum aparelho ou tela eletrônica nas palmas de suas mãos. Por esse motivo,  

às vezes é difícil escolher o melhor caminho a seguir com tanta informação disponível. 

Organizado pela Netshow.me, o Flow Experience 
2021 contou com 15 horas de conteúdos ao vivo e 
mais de 50 speakers de referência no mercado para 

discutir os assuntos mais atuais do mundo dos negócios e 
tendências tecnológicas. Confira as tendências e insights, 
diretamente do maior evento online de inovação no mundo 
dos negócios: 

1Mercado de E-Sports em alta e mais forte do 
que nunca -  Cada vez mais pessoas jogam ou assistem 
a campeonatos virtuais. Segundo o relatório Juniper Re-
search, este mercado terá um crescimento de 70% até 
2025 e, em quatro anos, a audiência das competições de 
games e esportes digitais ultrapassará a marca de 1 bilhão 
de espectadores. 

A América Latina é tida como uma região-chave para este 
crescimento. "Hoje, as pessoas podem crescer querendo 
ser jogador profissional de esportes eletrônicos. Antes, 
trabalhar com videogame era impensável", disse Matheus 
Trentini, Produtor na Riot Games; 

2Transparência e responsabilidade com o uso 
de dados é essencial -  A forma como o algoritmo e a 
internet influenciam comportamentos e decisões do mundo 
real é indiscutível. Os dados são coletados para justamente 
entregarem cada vez mais informações segmentadas e 
personalizadas, mas é necessário transparência por parte 
das empresas com o uso dessas informações.

É preciso falar da responsabilidade de quem constrói o 
algoritmo. "Responsabilidade e transparência combatem 
fake news e deep fakes", explica Tânia Cosentino, presi-
dente da Microsoft Brasil; 

3NFT e Criptoeconomia: a era dos ativos digitais 
revolucionando experiências online -  Com valoriza-
ção de 1.212.666%, a criptomoeda, criada em 2008, não é 
o único ativo digital disponível. Na verdade, são mais de 9 

AS TEndênciAS pArA 
inOvAçãO E criATividAdE 
NO mUNdO dOs NEgóCiOs

    Leia na página 6
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Empresas falham 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 cliente 
detém conhecimento máximo 
sobre determinados produtos 
e, em alguns casos, acabam 
entendendo mais das carac-
terísticas e detalhes do que o 
próprio vendedor. 

O novo comportamento do 
consumidor, acelerado pela 
pandemia, acende um alerta 
em todo o mercado, que muitas 
vezes não consegue se adaptar 
adequadamente para atender à 
expectativa de quem compra.

Tal consenso fez com que 
empresas corressem para 
repensar suas estratégias de 
lançamentos, atendimento 
e consumer experience, in-
vestindo cada vez mais em 
recursos inteligentes e capa-
zes de atender esse “novo” 
consumidor. Ponto chave na 
relação empresa-cliente, os 
vendedores se tornaram o foco 
dos gestores. 

Isso porque esse tipo de 
profissional, além de influen-
ciar diretamente na decisão 
de compra, é reconhecido 
pelo cliente como um repre-
sentante da marca. Entre-
tanto, não são raras as vezes 
em que os consumidores se 
deparam com o despreparo 
e a falta de qualificação dos 
vendedores nos dias de hoje. 
Isso acontece por uma série 
de fatores. 

Além do cliente estar mais 
ciente sobre o que busca, 
depois de ter visto inúmeros 
reviews e feito diversas pesqui-
sas sobre determinado produto 
na internet, a metodologia 
utilizada para o treinamento 
dos representantes de vendas 
é, na maioria das vezes, ultra-
passada.

Baseado em um sistema 

educacional utilizado no co-
meço do século passado, esse 
modelo de treinamento não 
estimulava e nem engajava os 
profissionais, além de ser de-
satualizado, monótono e levava 
dias - até semanas - para ser 
concluído, o que demandava 
muito tempo de gestores e 
profissionais da área. 

Por sua vez, em alguns casos, 
ao concluir esta etapa, o vende-
dor tinha mais dúvidas, pouco 
tempo para se adaptar e não se 
sentia engajado para executar 
tal função. Esse modelo de 
capacitação profissional não 
atendeu às dores do mercado e 
não acompanhou as evoluções 
tecnológicas que acompanham 
todo o ecossistema, que sur-
giram para otimizar tempo e 
levar informação com mais 
precisão e agilidade.

Em um mundo cada vez 
mais dinâmico e interativo, 
essa nova realidade vivida por 
diferentes setores impulsionou 
tendências e atraiu investi-
mentos em soluções efetivas e 
ágeis, que capacita vendedores 
mais atentos às necessidades 
e comportamento do consu-
midor atual. 

Dessa forma, empresas estão 
optando por treinamentos 
mais didáticos, que transmitam 
a mensagem com mais clareza 
e desenvolvam características 
cognitivas, que ajudam a arma-
zenar o conteúdo no cérebro 
por mais tempo.

Sem os treinamentos presen-
ciais, a pandemia, sobretudo, 
pôs em evidência 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 corporativos 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 
Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, é  CEO e sócio-fundador da 
Play2sell - plataforma especializada 

no treinamento de vendedores por 
meio de games no Brasil.

Felipe dos Santos (*)

www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 17 de setembro de 2021 7

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/08/2021 a 31/08/2021
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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.
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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: VINICIUS THADEU BORGES FAUSTINO, estado civil solteiro, profissão 
assistente de cobrança, nascido nesta Capital, Vila Maria, SP, no dia 25/10/1995, residente 
e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, filho de João Faustino Filho e de Regina Celia 
Borges Faustino. A pretendente: FERNANDA RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão professora, nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 10/11/1996, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Crispiniano Costa 
da Silva e de Célia Aparecida Ribeiro da Silva. Obs.: Edital de Proclamas enviado ao 
Oficial de Registro Civil próximo do endereço do contraente.

O pretendente: DIEGO NICOTARI TREVISAN, estado civil solteiro, profissão especia-
lista de marketing, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 10/02/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Devanildo Silvestre Trevisan e de 
Lucilena Nicotari Silvestre Trevisan. A pretendente: VIVIAN DINIZ CARVALHO ALVES, 
estado civil divorciada, profissão consultora de intercâmbio, nascida nesta Capital, Mooca, 
SP, no dia 09/04/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
José Alves e de Eleni Carvalho Alves.

O pretendente: ILMÉRIO OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil divorciado, profissão 
empresário, nascido em Bacabal, MA, no dia 24/07/1975, residente e domiciliado nes-
te Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Vieira Rodrigues e de Zuleide Oliveira 
Rodrigues. A pretendente: ANDRESSA CRISTINA AMORIM CARVALHO, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em Bacabal, MA, no dia 22/03/1996, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Joan Moura Carvalho e de Aleusa 
Amorim de Carvalho.

O pretendente: JOSE ADALVIC DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em Tobias Barreto, SE, (Registrado em Itapicuru, BA), no dia 09/07/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Irani Raimunda dos 
Santos. A pretendente: CÁSSIA GOMES RIBEIRO, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de compras, nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 17/07/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP filha de Amaro dos Santos Ribeiro e de 
Maria Lucia Gomes Ribeiro.

O pretendente: DOUGLAS CERETO RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
funcionário público estadual, nascido nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 07/11/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Odair Rodrigues e de 
Rosemary Cereto Rodrigues. A pretendente: FABIANA AMARAL CLAUDIANO, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Diadema, SP, no dia 28/01/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Claudiano Filho e de Vilma 
Amaral Claudiano.

O pretendente: CAIO CARVALHO DE MORAIS, estado civil solteiro, profissão médico, 
nascido nesta Capital, Mooca, SP, no dia 17/02/1983, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de José Avelino de Morais e de Maria das Graças Carvalho de 
Morais. A pretendente: MARIANA ALVES SOUTO, estado civil solteira, profissão médica, 
nascida em Itajubá, MG, no dia 05/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Benedito Teixeira Souto e de Maria das Graças Alves Souto.

O pretendente: GUSTAVO MOLLINA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquina, nascido em Guarulhos, SP, no dia 28/01/1998, residente e do-
miciliado em Guarulhos, SP, filho de Amauri Pinto do Nascimento e de Rosana Mollina 
do Nascimento. A pretendente: ANGELA STEFFANI CHAMBI MARCA, estado civil 
solteira, profissão empresária, nascida em São Paulo, SP, no dia 18/11/1997, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jaime Chambi Rojas e de Elisa-
beth Marca Ticona. Obs.: Edital de Proclamas recebido do Oficial de Registro Civil do 2º 
Subistrito de Guarulhos, SP.

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

André Brunetta (*)         

Os avanços da tecnologia, aliados ao 
novo comportamento de consumo da 
sociedade, incentivam um mercado cada 
vez mais competitivo. O fato, por exem-
plo, de passarmos progressivamente 
mais tempo conectados a smartphones, 
computadores e tablets, fez com que a 
experiência do usuário se tornasse um 
recurso necessário para aproximar marca 
e público-alvo. 

Agora, o relacionamento com o cliente 
inicia-se antes mesmo da compra e perma-
nece até mesmo depois da transação estar 
concluída. Com tantos concorrentes em 
disputa, os consumidores têm se tornado 
cada vez mais exigentes. Atualmente, não 
basta apenas fornecer um bom produto, 
mas também proporcionar um atendimen-
to diferenciado e personalizado. 

Enquanto uma experiência ruim repre-
senta a perda de uma (ou mais) vendas e o 
risco de informações negativas circulando 
a respeito de sua marca, oferecer uma 
experiência personalizada é o caminho 

ideal para a fidelização do seu cliente. A 
sensação de que o atendimento é voltado 
especificamente para aquilo que se pro-
cura faz com que o consumidor se sinta 
especial e motivado para realizar uma 
nova compra. 

Podemos dizer que a experiência do 
usuário é basicamente a soma de três 
fatores: o que ele espera ao adquirir um 
produto ou serviço, se o que ele está 
adquirindo atendeu sua necessidade ou 
vontade e o caminho que ele percorreu 
durante sua compra. O primeiro passo 
para proporcionar uma boa experiência 
em toda a jornada do consumidor é que 
as marcas entendam e equilibrem esses 
três pontos. 

E é dentro desse contexto que a tecno-
logia pode se tornar uma grande aliada na 
gestão do relacionamento com o cliente 
e consequentemente influenciar positiva-
mente nos resultados da empresa. Com 
ela é possível personalizar o atendimento 
para cada perfil de cliente, proporcionar 
maior rapidez e eficiência nos processos, 
monitorar o comportamento dos usuários, 

analisar abandonos, gerir conversas por 
chats e outras interações pelas redes 
sociais. 

É por isso que a estratégia ideal, junto 
às melhores ferramentas, garantem o 
sucesso do seu negócio. Outra coisa que é 
fundamental é dar retornos e demonstrar 
importância pelo que seus clientes têm 
a dizer, seja uma crítica ou um elogio. 
Quando o feedback é dado de forma ge-
nuína, ele gera engajamento espontâneo 
por parte do consumidor. Por isso, se 
engana quem acredita que o atendimento 
termina quando o usuário realiza a compra 
do produto ou serviço de uma empresa. 

De nada adianta conquistar a atenção 
do cliente e fazer com que ele conclua 
a compra, se não houver uma atenção 
importante no pós-venda - momento que 
você descobre se o cliente está ou não 
satisfeito. 

Lembre-se que tão importante quanto 
atrair novos clientes é cultivar os antigos. 

(*) - É co-criador e CEO do app Zul+, 
a principal AutoTech da América Latina, 

com mais de 2 milhões de usuários.

Focada no segmento 
imobiliário comercial 
“built-to-suit” do mo-

delo “triple-net”, no qual o 
locatário é o responsável 
pelas despesas operacionais 
do imóvel (impostos, manu-
tenção e seguro), a Alliance 
Capital Management opera-
cionaliza em um tema que 
vem despertando cada vez 
mais interesse de brasileiros 
e demais investidores inter-
nacionais. Destacam-se nes-
te segmento, por exemplo, 
desde as redes de farmácias 
como Walgreens, lancho-
netes como Burger King e 
Starbucks até as grandes 
redes de varejo como Dollar 
General. 

É destinada a clientes 
“high net-worth”, e pro-
porciona aos investidores a 
oportunidade de participar 
do ciclo completo de de-
senvolvimento destes ativos 
comerciais, lucrando com o 
diferencial entre os custos de 
aquisição, desenvolvimento 
do terreno/construção e o 
valor de venda. Tradicional-
mente, o investimento em 
oportunidades imobiliárias 
do modelo “Triple-Net” esta-
va fora do alcance da maioria 
dos investidores devido ao 
alto custo de entrada e as 
complexidades associadas 
ao negócio. 

A Alliance tem como mis-
são reduzir essas barreiras 
de entrada, através do 
desenvolvimento de uma 
plataforma escalonável e 
“turn-key” para investir 

O objetivo é a criação de valor imediato através da incorporação 
do ativo, sem depender de futura apreciação do mercado.

Como investir na aquisição e 
venda de projetos “built-to-suit”

O ciclo total do investimento entre a aquisição, construção e venda é curto; 
geralmente 24 meses, aproximadamente
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VA captação do segundo fundo 
de desenvolvimento com um 
total de 58 milhões de “equi-
ty” em aportes, oferecendo 
um retorno preferencial de 
15% para o investidor, além 
de participação de 50% do 
lucro de cada operação. 

Até o momento o novo 
Fundo já investiu em 13 
projetos, diversificados em 9 
estados e 8 setores diferen-
tes. Apesar de ainda estar no 
início, o Fundo já tem 3 lojas 
de supermercados Hy-Vee, 
todas ainda em construção, 
sob contrato de venda. 
Igualmente ao antecessor, o 
novo fundo tem um foco em 
ativos à prova de recessão 
e de negócios considerados 
essenciais (tais como redes 
de supermercados, centros 
médicos e até agência do 
governo americano). 

Com um aporte mínimo 
de US$250 mil, a plataforma 
atualmente é mais segmenta-
da para o público “ultra-high”, 
porém a Alliance tem planos 
de médio-prazo para criar 
mais possibilidades a inves-
tidores do Brasil, com um 
ticket menor. 

Investidores brasileiros de 
modo geral não tem acesso 
a grandes incorporadores 
americanos ou mesmo uma 
estrutura de eficiência fiscal 
robusta. Através da Alliance, 
referência neste mercado 
de “net-lease”, esta oportu-
nidade se abre ao Brasil, de 
forma segura e real. - Fonte 
e outras informações: (www.
alliancemg.com). 

na aquisição e venda de 
projetos “built-to-suit” com 
marcas reconhecidas na-
cionalmente nos Estados 
Unidos. O primeiro fundo de 
desenvolvimento de ativos 
“triple-net” da Alliance ob-
teve uma captação de US$25 
milhões em investimentos e 
é composto por uma cartei-
ra de 42 ativos espalhados 
por 8 estados norte-ameri-
canos, diversificado entre 
mais de 10 marcas e em 10 
setores diferentes com um 
valor total de mercado em 
aproximadamente US$180 
milhões. 

Destacam-se, por exem-
plo, algumas vendas como 
três lojas Dollar General, um 
centro automotivo Bridge-
stone/Firestone e um posto 
de gasolina Shell os quais 
somaram, em média, um 
retorno superior à 40% 
para o Fundo. O modelo de 
negócios consiste no de-
senvolvimento e construção 

“built-to-suit” de imóveis 
para grandes redes nacio-
nalmente reconhecidas e de 
diversos segmentos em troca 
de contratos de aluguéis 
longo-prazo, geralmente 15 
ou 20 anos. 

Esses contratos são fir-
mados antes mesmo do 
início da construção e os 
ativos são imediatamente 
colocados à venda no mer-
cado varejo, o qual tem uma 
enorme liquidez, buscando 
alcançar ao menos 150bps 
de compressão entre o custo 
total da obra e o valor da 
venda. O objetivo principal 
é a criação de valor imediato 
através da incorporação do 
ativo, portanto sem depen-
der de futura apreciação do 
mercado. 

O ciclo total do investi-
mento entre a aquisição, 
construção e venda é curto; 
geralmente 24 meses, apro-
ximadamente. A Alliance 
fechou recentemente a 

O avanço da tecnologia e a melhor experiência do usuário
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