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Mesmo não sendo uma ciência exata, a prospecção de negócios 
é essencial para garantir perpetuidade e crescimento dos negócios. 
Quem trabalha com vendas, provavelmente já deve ter se perguntado 
sobre quais ações tomar para prospectar de forma mais eficiente. 
Independentemente se a empresa vende produtos e soluções de alta 
escalabilidade ou um serviço consultivo e customizado, para alcançar 
resultados satisfatórios é essencial ter acesso às empresas certas, no 
momento oportuno e conversar com quem tem o poder de decisão.  

Crédito à mão acende alerta para 
superendividamento

Ter clientes satisfeitos sempre foi um dos objetivos de qualquer 
organização. Mas, antigamente, não se levava em conta que, quando 
se trata de pessoas, todo o cuidado e atenção ainda são poucos para 
mantê-las felizes e engajadas com sua marca, produto e serviço. An-
tes da tecnologia, existia um distanciamento entre as empresas e os 
clientes que dificultava qualquer comunicação, as únicas opções eram 
telefone e fax - meios nada ágeis e práticos, usados por todos, sem 
qualquer personalização ou diferenciação para se atingir qualidade no 
atendimento.  

Consumidor satisfeito é utopia?

Após as grandes mudanças que a pandemia trouxe ao mundo do 
trabalho, algumas tendências são unanimidade entre os especialistas 
na área. Entre elas, a principal dentro da estratégia de retenção e 
valorização das equipes talvez seja a de oferecer maior flexibilidade 
aos colaboradores. Nesse sentido, temos visto muitas empresas anun-
ciarem que a escolha pelo trabalho presencial ou remoto agora está 
nas mãos dos funcionários.  

esta é a nova realidade: o trabalho híbrido  
veio para ficar
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negócios em pauta

200 milhões de doses de vacinas
Considerada a 6ª maior empresa de carga aérea no mundo, a Turkish 

Cargo tem um papel fundamental no transporte e na distribuição de vacinas 
contra a Covid-19. A transportadora entregou mais de 200 milhões de 
doses de imunizantes até agora, o que representa cerca de 1.000 toneladas 
de vacinas. Foram realizados mais de 500 voos para destinos como São 
Paulo,  Roma, Copenhague, Beirute, Miami, Cidade do México, Belgrado e 
Baku. Além das 25 aeronaves da Turkish Cargo, cerca de 50 aeronaves da 
Turkish Airlines foram reconfiguradas para atender à demanda global de 
carga desde o início do processo de distribuição das vacinas. A companhia 
transportou sete tipos de vacinas, inclusive aquelas que necessitam de 
contêineres com sistema de resfriamento customizado (www.gvanoticias.
com).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Martin Siepmann

news@ti

Webinar discute uma das carreiras mais 
promissoras e disputadas: o ethical Hacker

@Considerado o quinto país do mundo em ciberataques, atrás apenas 
dos EUA, Reino Unido, Alemanha e África do Sul, o Brasil acumula 

prejuízos em todos os setores. Só em 2021, e em todo planeta, os danos 
financeiros chegam a US$ 6 trilhões. Esses dados são da consultoria 
alemã, Roland Berger, revelando ainda que, só nos seis primeiros me-
ses deste ano, os casos já superaram o total de ocorrências de 2020. 
As empresas – principais alvos desse tipo de crime, estão de olho na 
formação dos “hackers do bem”, ou seja, profissionais indispensáveis 
da área da Tecnologia da Informação. Chamados de Ethical Hacker, os 
salários chegam a passar dos R$ 50 mil por mês, e a procura por esses 
talentos tem aumentado em todo mundo e, também, no Brasil. Diante 
dessa nova realidade, e com o objetivo de contribuir com dados e na 
profissionalização desses profissionais, a Elleve, fintech de crédito 
estudantil, em parceria com a Acadi-TI, escola especializada no desen-
volvimento de profissionais de tecnologia e TI, realiza webinar online e 
100% gratuito "Entenda como se tornar um Ethical Hacker reconhecido 
internacionalmente". na próxima segunda-feira (4), às 21h (https://
lp.elleve.com.br/webinar-acadiTI-ethical-hacker/#inscricao).    leia a coluna completa na página 2

https://lp.elleve.com.br/webinar-acadiTI-ethical-hacker/#inscricao

Como o “Grátis”  
pode impulsionar  
a sua empresa?  
(efeito preço Zero)

Yuri Lazaro de Oliveira Cunha

empreendedorismo

   
leia na página 6

nos últimos anos, tem sido 
possível observar a entrada 
de uma grande quantidade de 
empresas à era digital. 

não por acaso, afinal as contribuições 
ligadas à automatização de processos 

são numerosas e justificam um investimen-
to conciso na inovação. 

O próprio conceito de Indústria 4.0, 
em que tendências tecnológicas acabam 
convertidas em práticas modernizadas no 
ambiente de trabalho, vai de encontro ao 
prestígio do assunto atualmente. Porém, é 
importante nos atentarmos que uma parce-
la considerável de organizações brasileiras 
ainda caminha a passos vagarosos para a 
automatização, por diversos motivos. 

O primeiro passo para reverter esse cenário 
é abordar o tema, com clareza e objetivida-
de. Sem dúvida, o avanço tecnológico é um 
movimento inevitável, capaz de impactar 
setores variados dentro de uma empresa. 
Portanto, o gestor deve compreender as 
razões e os meios de se transformar a rea-
lidade operacional por meio da Inteligência 
Artificial (IA) e suas vertentes.

 
O que significa se enquadrar à Quarta 

Revolução Industrial? - Em resumo, 
participar do fenômeno 4.0 é reunir práticas 
avançadas de conectividade e digitalização 
em prol de resultados melhores, sob espec-
tros variados, a exemplo de modelos pro-
dutivos, de gestão e prestação de serviços. 

Geralmente, para organizações com 
pouca expertise no tema, é natural que 
se identifique dificuldades para abraçar 
novos sistemas digitais. Isso não deve ser 
encarado como um empecilho irreversível, 
afinal, existem empresas no mercado que 
atuam diretamente na implementação de 
ferramentas inovadoras, orientadas ao 
suporte de especialistas e uma estrutura 
de TI consolidada.

indústria 4.0: por que construir uma 
empresa orientada à inovação?
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Mais do que um investimento secundário, 
contar com a participação da tecnologia no 
dia a dia das operações é um diferencial 
competitivo que não deve ser descartado. 
Ganhos de cibersegurança, eficiência e 
agilidade são alguns exemplos do quão 
relevante a automação de processos pode 
se mostrar a companhias de tamanhos e 
segmentos diversificados.

 
Dessa forma, enquadrar as atividades 

internas dentro do que entendemos por 
Indústria 4.0 vai além de uma tendência 
passageira ou até mesmo opcional, trata-se 
de uma medida praticamente obrigatória 
para os que buscam alavancar seus níveis 
competitivos, ante um mercado dinâmico 
e exigente quanto à maturidade digital das 
organizações.

 
Presença tecnológica beneficia gover-

nança como um todo - Com a automati-
zação de etapas operacionais repetitivas 
e padronizadas, o gestor poderá redire-
cionar seus profissionais para finalida-
des mais estratégicas, que os desafiem 
e estimulem o engajamento de todos. 
Isso posto, será possível construir um 
plano de fundo seguro e ágil para que as 
pessoas, maiores protagonistas do meio 
empresarial, priorizem suas principais 
capacitações, deixando tarefas exausti-
vas a cargo da máquina.

Outra influência extremamente positiva 
recai sobre o uso e armazenamento dos 
dados. Além de garantir que esses mate-
riais estarão depositados em um ambiente 
funcional e com um alto nível de segurança 
digital, os insights extraídos com base nas 
informações coletadas poderão servir de 
parâmetro para melhores decisões, reduzin-
do a ocorrência de iniciativas equivocadas. 

Não seria nenhum exagero afirmar que 
esse poder analítico, se empregado após 
um diagnóstico preciso sobre as deman-
das mais urgentes da empresa, terá todas 
as condições de indicar os métodos de 
trabalho mais promissores, bem como 
as metodologias mais adequadas para se 
construir vínculos com os clientes.

 
Para concluir, complementando a resposta 

à pergunta que intitula o artigo, entendo que 
a Indústria 4.0 nunca esteve tão presente 
em nossa sociedade e, especialmente, no 
âmbito corporativo. Apesar da complexi-
dade do assunto, a missão de reformular 
processos e atingir uma nova perspectiva 
estratégica está ao alcance de líderes e 
gestores brasileiros, que poderão colocar 
seus respectivos negócios em um patamar 
bem-vindo de aprimoramento contínuo.

 
(Fonte: Cleber Muramoto é Head de Pesquisa e 

Desenvolvimento na Nextcode. Possui Doutorado 
em Teorias de Gauge e experiência na área de TI 

(www.nxcd.com.br).

CresCimentO sustentável

setor de serviços 
O Índice de Confiança de Serviços, do 

Ibre/FGV, caiu dois pontos em setem-
bro, para 97,3 pontos, interrompendo a 
sequência de cinco altas consecutivas. 
Em médias móveis trimestrais, o índice 
ainda manteve o resultado positivo, 
avançando 1,2 ponto. Segundo o eco-
nomista Rodolpho Tobler, o resultado 
ainda não parece sugerir uma reversão 
da tendência positiva, mas demonstra 
que os empresários ligaram o sinal de 
alerta (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cliente-fiel-empresa-saudavel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-30-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-30-09-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/como-o-gratis-pode-impulsionar-a-sua-empresa-efeito-preco-zero/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/consumidor-satisfeito-e-utopia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/credito-a-mao-acende-alerta-para-superendividamento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/esta-e-a-nova-realidade-o-trabalho-hibrido-veio-para-ficar/
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OpiniãO
Consequências da 

economia desequilibrada

Onde encontrar 
democracia que 
funciona bem? 

O problema não está 
na democracia, mas 
nos seres humanos, 

que como em qualquer outro 
sistema de governo se deixam 
levar pela mania de grandeza, 
um mal que pode grudar em 
qualquer pessoa, seja militar, 
militar reformado, professo-
res, economistas etc. Hoje 
isso é dominante. 

É lamentável a situação 
geral da humanidade que 
após tantos milênios para 
evoluir acabou decaindo no 
nível abaixo das tribos antigas 
que só conheciam a natureza; 
hoje nem isso é conhecido, 
o que resulta em ignorância 
maior ainda, pois conhecer a 
natureza e suas leis já é um 
avanço que deveria conduzir 
ao reconhecimento das leis 
que regem a vida.

No passado, a economia se 
baseava na produção de bens 
essenciais, trabalho e consu-
mo. O comércio expandiu e, 
com isso, surgiu a necessida-
de de um meio para facilitar as 
trocas diretas. Uma das alter-
nativas foi utilizar o ouro que 
deu origem ao banco, que por 
sua vez deu origem ao papel 
que valia ouro. Enfim, surgiu 
o dinheiro em papel que se 
distanciou da finalidade de 
produzir bens essenciais, 
passando o “dinheiro fazer 
dinheiro”. 

Fazendo uma analogia, a 
situação poderia ser compa-
rada com um edifício, com 
alicerce frágil e cuja cons-
trução continua subindo, 
ficando a cargo da engenharia 
financeira fazer remendos. 
Muitas pessoas continuam 
comprando ativos financeiros 
na esperança de vender por 
mais e obter ganho, mas pou-
cos estão conseguindo.  Para 
evitar acidentes, os engenhei-
ros não podem interromper 
o reforço. Pergunta-se: com 
isso, a situação não vai ficando 
mais complicada?

Causa estranheza a forma 
displicente com que au-
toridades governamentais 
de vários países deixaram 
crescer o passivo. Qualquer 
administrador sabe que a 
constituição irresponsável de 
um passivo financeiro poderá 
levar o país à ruína. Os países 
retardatários da periferia não 
dispunham de acumulação de 
capitais. Por isso, deveriam 
programar as suas contas e o 
desenvolvimento de tal forma 
que não cavassem um abismo 
para as suas populações nem 
caíssem na grande armadilha 
da dívida.

Quando muito dinheiro é 
emitido surge a inflação e 
o dinheiro perde poder de 
compra pela falta de produ-
ção. Quando se combate a 
inflação, a produção se retrai. 
Ou seja, há um desequilíbrio 
geral na economia. O BCA 
Research, instituto de pesqui-
sas de investimentos, explica 
a desaceleração da China 
devido à queda da demanda. 
A paralisação imposta pela 
pandemia levou à perda de 
renda e mudança no estilo 
de vida. 

Caiu a renda das famílias, 
os supérfluos foram postos 
de lado e o consumo se 
concentrou em alimentos e 
remédios, o que acabou afe-
tando a China como o grande 
fornecedor, e seus satélites 
asiáticos. Em decorrência, 
cai o consumo de matérias 
primas. Quanto maior a de-
pendência dos países a esse 
ciclo, maior será o efeito so-
bre a economia. O Brasil tem 
de estar atento à produção 
agrícola, exportação, consu-
mo interno, e saber aproveitar 
e produzir mais manufatura, 
reduzindo a dependência 
externa.

Como resolver a questão 
da sobrevivência condigna? 
Era previsível que o surgi-
mento de grandes grupos 
de pessoas refugiadas das 
condições hostis de vida iria 
acabar acontecendo no pla-
neta inteiro. Essa população 
não pode viver de esmolas 
de forma passiva; precisa 
de atividades e atendimento 
das necessidades. O sistema 
econômico tradicional não 
apresenta soluções com tra-
balho, renda, consumo. 

Com tantos pesquisadores, 
há que se encontrar solução 
que permita a essas pessoas 
conseguir trabalho e apren-
dizado, pondo em prática o 
próprio esforço, sem cair no 
imobilismo do comunismo. As 
novas gerações representam 
o futuro do planeta. Homens e 
mulheres têm de ser respon-
sáveis ao gerar filhos, dando-
-lhes cuidados e preparo para 
a vida. Os modelos que são 
dados às crianças são muito 
importantes. 

Desde cedo elas estão sen-
do expostas ao que de pior 
o homem é capaz de fazer. 
Reúnam-se com as crianças, 
conversem com elas, estabe-
leçam vínculos de amizade e 
confiança, mostrem que o real 
significado da vida é a evolu-
ção espiritual e material.

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
coordena os sites  

(www.vidaeaprendizado.com.br) 
e (www.library.com.br). E-mail: 

bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

News@
Stone abre vagas de emprego na cidade de 
São Paulo

@A Stone, empresa de tecnologia em serviços financei-
ros, tem novas oportunidades de emprego abertas na 

cidade de São Paulo e Grande SP para pessoas que queiram 
transformar o setor de meios de pagamentos no Brasil. As 
vagas são para o time comercial externo da fintech e, para se 
candidatar, basta acessar os links abaixo:ina e implantação de 
produção para inferência em escala. Não há data limite para 
realizar a inscrição no portal. As vagas contam com salário fixo 
+ variável relacionada ao cumprimento de metas. Além disso, 
a empresa oferece vale alimentação e refeição, vale transporte, 
seguro saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche 
e auxílio academia. Além dessas oportunidades, a empresa 
tem vagas abertas em outras cidades e áreas, todas listadas 
no portal Jornada Stone: https://jornada.stone.com.br/.

TI

China proibe transações 
com criptomoedas

Na sexta feira 27 de setembro, o Banco Central da China declarou ilegais todas as transações relacionadas às 
criptomoedas, aumentando a pressão sobre essa indústria que movimenta trilhões de dólares. Outras medidas 
restritivas, embora de menor impacto, já haviam sido tomadas anteriormente.

Vivaldo José Breternitz (*)

Além de proibir que todas as ins-
tituições financeiras, empresas 
de pagamento e plataformas 

de internet façam qualquer operação 
com criptomoedas, o governo chinês 
também tornou ilegal a prestação de 
serviços envolvendo operações de 
câmbio no exterior, via internet, para 
residentes chineses.

O anúncio fez despencar as cota-
ções das criptomoedas, com o Bitcoin 
caindo abaixo do nível de US$ 42.000 
antes de se estabilizar, enquanto o 
Ethereum, a segunda maior cripto-
moeda, caiu abaixo da marca de US$ 
2.800. As cotações globais de crip-
tomoedas vêm apresentando grande 
volatilidade ultimamente, em parte 
devido às medidas do governo chinês, 
que busca reprimir o setor.

Segundo Pequim, o comércio de crip-
tomoedas perturba a ordem econômica 
e financeira, fomentando atividades   
criminosas, como jogos de azar, frau-
des, esquemas de pirâmide e lavagem 

longo prazo.

Também é interessante lembrar que 
a China   está buscando ser um dos 
primeiros países a lançar sua própria 
moeda digital, o e-yuan.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.
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de dinheiro, trazendo sérios riscos às 
pessoas. Além disso, o país tem mani-
festado   preocupações com   o consumo 
exorbitante de energia para mineração 
de criptomoedas, que já fora proibida 
em algumas regiões do país.

Profissionais da área dizem que ape-
nas nas próximas semanas se poderá 
sentir o impacto dessas medidas no 

O Brasil está enfrentando um dos 
piores cenários político, econômi-
co e sanitário dos últimos tempos. 
Diante de todos os acontecimentos, 
para as empresas pequenas, médias 
ou grandes, o momento ainda é de 
bastante incerteza e dúvida. Desde 
março de 2020 os gestores foram 
forçados a tomar decisões rápidas 
e decisivas, que certamente impac-
taram os negócios, tanto positiva 
como negativamente. 

Com o home office implantado em 
toda a pirâmide organizacional, não 
somente as dinâmicas corporativas 
sofreram mudanças. As pessoas 
foram as mais afetadas com todas 
essas alterações repentinas - as 
percepções e preferências agora são 
diferentes - surgindo nos colabora-
dores uma necessidade por boas e 
satisfatórias experiências no dia a 
dia de trabalho, que lhes permitam 
certa flexibilidade e direito de esco-
lha quando o assunto é presencial 
ou remoto. 

De acordo com um levantamento 
da Orbit Data Science, após alguns 
meses de home office integral, a 
satisfação de parte dos brasileiros 
caiu de 71,3% em fevereiro de 2020, 
antes da pandemia, para 45% em 
junho do mesmo ano. Nos meses 
seguintes houve uma adaptação de 
muitos profissionais, mas o percen-
tual dos insatisfeitos chegou a 43% 
em outubro do ano passado.

A mesma pesquisa aponta ainda 
que, enquanto alguns profissionais se 
adaptaram ao modelo 100% remoto, 
outros preferem o modelo híbrido, 
que permite estar no escritório alguns 
dias da semana, buscando, assim, por 
maior interação com seus colegas e 
menor sobrecarga de demandas. 

Um recente estudo da Deloitte fei-
to com 662 companhias brasileiras 
com faturamento entre 100 milhões 
a R$ 1 bilhão, antes da Covid-19, 
mostra que 24% das empresas 
ofereciam teletrabalho ou políticas 
flexíveis - após a pandemia esse 
número saltou para 98%.

Diante dos dados, como os C-levels 
e tomadores de decisão devem agir 
para se manterem ativos no mercado, 
gerando receita satisfatória? O que 
muitos ainda não sabem é que será 
preciso alterar o modelo de gestão 
para essa sobrevivência acontecer. 
Ser people–centric não é mais apenas 
um conceito, é uma palavra de ordem 
que garante o sucesso e a vantagem 
competitiva das companhias.

As empresas precisam se adaptar 
às mudanças que a sociedade vem 
realizando. Não há mais espaço para 
gestões centradas somente em re-
sultados, sendo que as organizações 
prosperam graças ao seu time de fun-
cionários. O sucesso está diretamente 
ligado ao engajamento e felicidade 
de quem faz parte de sua empresa. 
E a pergunta seguinte é: como fazer 
a gestão eficiente centrada em pes-
soas? A resposta é simples: por meio 
de dados.

Com as informações corretas sobre 
a rotina individual de cada colabora-
dor, os gestores conseguem fazer uma 
gestão assertiva do uso dos escritó-
rios e, inclusive, ir além - atingindo 
também o home office. Não basta a 
infraestrutura funcionar perfeita-
mente se as pessoas que usufruem do 

escritório não estiverem satisfeitas 
com o local. Se atente em saber se 
o escritório é realmente útil no dia 
a dia de trabalho.

Detalhes como flexibilidade no 
agendamento/cancelamento de sa-
las, mesas e refeitórios são alguns 
dos itens que merecem atenção da-
qui para frente. Optar pela dinâmica 
do mix entre o presencial e o remoto 
também é algo que os funcionários 
buscam bastante, por ser um modelo 
que propicia às pessoas conciliar o 
trabalho com as agendas pessoais - o 
que é visto hoje em dia como item 
crucial para se obter qualidade de 
vida e mais tempo com a família. Em-
presas que não se atentarem a isso 
certamente perderão talentos e isso 
impactará a receita. Funcionários 
felizes performam muito melhor do 
que aqueles que estão descontentes 
e desengajados por conta de uma 
cultura empresarial nada empática. 

A maturidade corporativa vem 
quando os CEOs, CFOs e todos os 
líderes conseguem enxergar as ne-
cessidades de mudanças e colocá-las 
em prática. De nada adianta manter 
o mesmo estilo de liderança e cul-
tura corporativa quando as pessoas 
criaram outras percepções e novas 
necessidades surgiram. É preciso 
entender que para se manter ativo no 
mercado será mandatório rearran-
jos nos escritórios, flexibilizações, 
políticas de RH que olhem com 
atenção para a saúde mental e o mais 
importante: investir fortemente em 
Employee Experience (EX). 

Lembre-se que um ambiente 
corporativo mais agradável, com 
colaboradores engajados e felizes, 
pode trazer clientes mais satisfeitos 
e, consequentemente, melhores 
resultados para sua empresa. Não 
é o momento de ignorar ou adiar 
essa forte tendência dentro de sua 
companhia. Invista no que seus fun-
cionários querem e veja o benefício 
retratado nos índices de crescimento 
do seu negócio.

(Fonte: Flávio Pimentel, CEO da Neowrk).

Maturidade corporativa para compreender as 
mudanças inevitáveis no modelo de gestão
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D - Mercado de Imóveis
De acordo com a Pesquisa do Mercado Imobiliário da cidade de São Paulo 
do Secovi-SP, agosto manteve o bom desempenho apresentado ao longo 
do ano, com crescimento tanto nas vendas quanto nos lançamentos de 
imóveis residenciais novos em relação a julho. No mês, foram comer-
cializadas 6.611 unidades. Os imóveis que se destacaram em vendas 
no mês foram os de 2 dormitórios (62,8% do total), com área entre 30 
m² e 45 m² (participação de 59,4%) e preços de até R$ 500 mil (82,3% 
de participação). Imóveis econômicos, enquadrados no programa Casa 
Verde e Amarela, responderam por 50,5% das vendas em unidades e 
participaram com 23,3% de VGV (Valor Global de Vendas).

E - Antecipando o 3º Turno  
A Toyota do Brasil vai antecipar em pouco mais de um mês o início do 3º 
turno em sua maior planta no país, a de Sorocaba. Com isso, a unidade 
que produz os modelos Yaris, Etios (somente para exportação) e Corolla 
Cross vai começar a operar 24 horas por dia a partir de 29 de novembro. 
A antecipação reforça o comprometimento da empresa com o Brasil e 
demonstra sua capacidade de contornar o momento difícil que o setor 
automotivo global enfrenta, principalmente devido à falta de insumos 
por conta da pandemia. Uma revisão do projeto fez a empresa alterar 
seu volume de produção anual, que passará das atuais 122 mil unidades 
para 158 mil, um incremento de 30%. 

F - Novos Empreendedores
A Escola Meu Negócio tem como proposta ajudar as pessoas que 
desejam iniciar a sua jornada no mundo do empreendedorismo. Para 
isso, a iniciativa está lançando o curso online “Meu 1º Negócio”, com o 
objetivo de ensinar todos os conceitos relacionados a ter uma empresa. 
O conteúdo é dividido em seis módulos, que são: 1 - O que eu preciso 
saber antes de abrir a empresa?; 2 - Impostos e contabilidade; 3 - Abrin-
do uma empresa na prática; 4 - Nota Fiscal, por que é importante? ; 
5 - Canais de venda, o que são e onde começar? e 6 - Como gerenciar o 
meu negócio. O curso é totalmente gratuito e os módulos serão liberados 
a partir do dia 06/10 e ficarão disponíveis na plataforma Sympla Play. 
Inscrições e mais informações em: (https://digital.escolameunegocio.
com.br/meu-1-negocio). 

A -Teatro para Executivos
O Núcleo de Artes Cênicas do Teatro FAAP oferece há 12 anos o curso 
Teatro para Executivos. A instituição já está com inscrições abertas 
para as duas próximas edições, que ocorrerão em outubro, retomando 
o formato presencial, com turmas restritas a 20 alunos. O curso é minis-
trado por Yara de Novaes, professora e diretora de teatro, que também 
faz preparação de atores para o cinema, e por Nany di Lima, psicóloga, 
diretora artística de eventos e coach de speech com vasta experiência 
no teatro e televisão, além de Débora Gomez, atriz formada em teatro 
e psicologia, com experiência em teatro e televisão, com passagens em 
novelas da Globo, Record e SBT. Mais informações: (https://www.faap.
br/teatro-executivo/).   

B - Jornada Android
Cursos de Eletrônica, Linguagem Phyton, Impressão e Escaneamento 
3D e Jornada Android estão entre as 47 atividades gratuitas do Samsung 
Ocean em outubro. O programa de capacitação e inovação tecnológica 
está com as inscrições abertas para a programação do mês, com ativi-
dades que serão aplicadas por instrutores das sedes da iniciativa nas 
Universidades do Amazonas (UEA), de São Paulo (USP), de Campinas 
(Unicamp) e parceiros.  As atividades atendem estudantes, professores 
e profissionais em geral, de forma totalmente gratuita e com certifica-
do de participação. Interessados podem se inscrever pelo site (www.
oceanbrasil.com) ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para 
download na Play Store.

C - Programação para Mulheres 
Mulheres que estão cursando ou finalizaram o ensino médio recente-
mente podem se inscrever no curso gratuito de programação oferecido 
pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em 
São Carlos, interior do estado de São Paulo. O projeto é chamado de 
Meninas Programadoras. A intenção é estimular o ingresso de mulheres 
em carreiras relacionadas à computação. Ao todo são disponibilizadas 
120 vagas, divididas em três turmas. O curso tem duração de quatro 
semanas e será realizado online, com aulas ao vivo pela plataforma 
Google Meet. Inscrições: (https://sites.google.com/icmc.usp.br/meni-
nasprogramadoras).

G - Segurança de Dados
Entender as diretrizes e procedimentos para verificar a identidade, a 
idoneidade e os riscos envolvidos em uma relação comercial, é fundamen-
tal. Por isso a Plexi - plataforma de consulta a dados de portais públicos, 
promove um webinar gratuito, no próximo dia 5 (terça-feira), às 19h, para 
explicar como criar e implementar uma cultura de segurança de dados 
dentro da empresa. Segundo os especialistas,  a validação de identidade 
e gestão de riscos demandam, além de procedimentos específicos, como 
o Background Check, Due Dilligence e outros, uma grande variedade 
de dados, de acordo com as necessidades de cada empresa. Inscrições: 
(https://www.sympla.com.br/webinar-como-investigar-e-validar-infor-
macoes-de-parceiros-comerciais-atraves-da-tecnologia__1353360).

H - International Space
A Agência Espacial Americana (NASA) organiza, nos dias 2 e 3 de outubro, o 
International Space APPs Challenge. Trata-se de um hackathon 100% online, 
que objetiva trabalhar temas de tecnologia/desafios da Terra e do Espaço (se-
melhante às 17 ODS). Estudantes universitários e recém-formados (de todas 
as áreas) podem se inscrever no link. Os estudantes que apresentarem os 
melhores projetos serão convidados para assistir ao lançamento de um foguete 
da NASA. O evento será transmitido, a partir das 9h, no endereço eletrônico: 
(https://www.youtube.com/watch?v=1W4HRmfwipg). Inscrições: (https://www.
nasaspaceapps.org/). Mais detalhes pelo e-mail (voixthegame@gmail.com).

I - Promovendo o eSport
Em outubro o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE irá expandir 
novamente o seu leque de eventos. O eSport, que já tinha lugar garantido nas 
últimas edições da Expo CIEE, passa a ter evento próprio, o Torneio CIEE de 
eSports. Poderão participar do evento jovens e adolescentes a partir dos 14 
anos, divididos em equipes com até seis integrantes, sendo quatro titulares e 
dois reservas. O campeonato 100% online elegeu o Free Fire como jogo oficial 
e espera reunir 480 times de todo Brasil. As inscrições começam no dia 18 de 
outubro, o evento terá início em 14 de novembro e a final, ao vivo, está prevista 
para 5 de dezembro. Outras informações e inscrições: (www.ciee.org.br).

J - Segmento de Oncologia 
A Daiichi Sankyo Brasil, empresa farmacêutica sediada no Japão, anuncia 
oficialmente a entrada no setor de Oncologia no mercado brasileiro. O 
primeiro lançamento da área no país é indicado para o tratamento do 
câncer de mama em estágio avançado ou metastático, que acomete mais 
de 66 mil mulheres no Brasil, de acordo com dados do INCA - 2020. Com 
14 centros de pesquisa e desenvolvimento em 8 países, a companhia 
está comprometida em proporcionar tratamentos significativos para 
pacientes oncológicos. A ambição da Daiichi Sankyo é ser reconhecida 
como farmacêutica global inovadora e de referência no tratamento do 
câncer até 2025. Mais informações: (www.daiichisankyo.com.br).

Mulheres mudam a 
cara do networking

As mulheres 
já são maioria 
quando o assunto é 
empreendedorismo 
no Brasil, pelo menos 
em um segmento, o 
de iniciantes

Segundo a pesqui-
sa Global Entrepre-
neurship Monitor 

(GEM) 2016, realizada 
pelo Sebrae e o Instituto 
Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade – IBQP, a 
taxa de empreendedoris-
mo feminino entre novatos 
– aqueles que possuem um 
negócio com até 3,5 anos 
– é de 15,4%, enquanto a 
masculina é de 12,6%.

De acordo com uma 
pesquisa realizada pelo 
Sebrae em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas, 
as empreendedoras brasi-
leiras foram mais rápidas 
e eficientes ao implemen-
tar inovações em seus 
negócios durante a pan-
demia do que os homens. 
São 71% das mulheres 
que fazem uso das redes 
sociais, aplicativos ou in-
ternet para vender seus 
produtos, quando apenas 
63% dos homens usam as 
ferramentas. 

Além disso, 11% das 
mulheres inovam na oferta 
de produtos e serviços, 
contra 7% dos homens. É 
sabido que uma das coi-
sas mais importantes, e 
ao mesmo tempo difíceis, 
para quem está iniciando 
um empreendimento é 
fazer contatos, conhecer 
as pessoas certas, o famoso 
networking. 

E isso é mais desafiante 
para as mulheres, já que 
os grupos profissionais e 
de negócios ainda são es-
paços predominantemente 
masculinos, o que causa 
uma certa intimidação. 
As dificuldades não param 
por aí, já que muitas em-
preendedoras são também 
mães e têm jornada dupla 
de trabalho. 

A falta de tempo para 
ir a happy hours, clubes 
sociais e eventos em geral 
soma-se à falta de abertura 

para a participação femi-
nina nesses ambientes e o 
resultado é negativo para 
todo o ecossistema em-
preendedor. Dentro deste 
cenário, muitos grupos 
de networking exclusivos 
para mulheres têm surgido 
nos últimos anos no Brasil, 
o que é positivo. 

No entanto, esta sepa-
ração traz também per-
das, já que quanto mais 
íntegro e diverso é um 
ambiente, maiores são 
as suas possibilidades de 
expansão. Prova disso é o 
BNI – Business Network 
International, uma rede 
de relacionamentos mun-
dial, com mais de 280 mil 
profissionais em mais de 
80 países, 

No Brasil, já está presen-
te em 13 estados, são 7,8 
mil membros locais, além 
de 213 unidades (grupos) 
e 461 mil referências de 
membros nos últimos 
doze meses.Sua visão é 
justamente em busca de 
construir um mundo onde 
a confiança colaborativa é 
a moeda mais valiosa nos 
negócios, nos relaciona-
mentos e na vida. Em meio 
a esse cenário, o empreen-
dedorismo feminino ganha 
ainda mais força. 

Isto porque as mulheres, 
seja por questões naturais 
ou culturais, costumam 
colocar a serviço do siste-
ma características muito 
importantes para o desen-
volvimento de negócios. 
Vale ressaltar sua maior ha-
bilidade para estabelecer 
conexões, se comunicar e 
criar vínculos, bem como 
para acolher, harmonizar 
conflitos e colaborar.

Um ambiente de ne-
tworking onde há espaço 
para que o feminino se ma-
nifeste de maneira mais li-
vre, como o proporcionado 
pelo BNI, é radicalmente 
transformado e gera trans-
formações positivas em 
todos os seus integrantes, 
tornando-os mais potentes 
e prósperos em todos os 
sentidos.

(*) - É PhD e VP BNI Brasil - Business 
Network International, a maior e 

mais bem-sucedida organização de 
networking de negócios do mundo.

Mara Leme Martins (*)

A medida consta de 
resolução publicada 
ontem (28) pelo Ban-

co Central (BC), com medi-
das adicionais de segurança 
para o sistema instantâneo 
de pagamentos. Os limites 
de R$ 1 mil para transações 
noturnas entre pessoas fí-
sicas, aprovado na semana 
passada,  entra em vigor no 
próximo dia 4.

Segundo o BC, o bloqueio 
preventivo permitirá que a 
instituição financeira faça 
uma análise mais cuidado-
sa de fraude em contas de 
pessoas físicas, aumentando 
a chance de recuperação 
dos recursos por vítimas de 
algum crime ou extorsão. 
O bloqueio será imediata-
mente comunicado ao usu-
ário recebedor. A resolução 
também torna obrigatória a 
notificação de infração, por 

Recursos poderão ser bloqueados por 72 horas em 
suspeitas de fraude.
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CPF 
como único 
número de 
identificação

O Senado aprovou na ter-
ça-feira (28), em votação 
simbólica, o projeto que 
estabelece que o Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF) 
será o “número único e sufi-
ciente” para identificação do 
cidadão em todos os bancos 
de dados do poder público. 
O relator do projeto, senador 
Esperidião Amin (PP-SC), 
acatou duas emendas apre-
sentadas ao texto e, com a 
mudança, o texto retorna à 
Câmara dos Deputados para 
nova análise.

Amim explicou que o 
projeto não invalida os 
demais documentos de 
identificação. “O objetivo 
da proposição é estabelecer 
um único número ao cida-
dão para que ele possa ter 
acesso aos seus prontuários 
no SUS [Sistema Único de 
Saúde]; aos sistemas de 
assistência e previdência so-
cial, tais como Bolsa Famí-
lia, Benefício de Prestação 
Continuada e registros no 
INSS; às informações fiscais 
e tributárias; ao exercício 
das obrigações políticas, 
como alistamento eleitoral 
e voto”, disse (ABr).

Em agosto, a inadimplên-
cia das micro e pequenas 
empresas teve uma retra-
ção de 0,9%, na compara-
ção com o mês anterior. No 
período, ocorreram 5,33 
milhões de negócios desse 
porte com o nome no ver-
melho. A informação é da 
Serasa Experian. 

Para o economista da 
Serasa Experian Luiz Rabi 
a disponibilização de linhas 
de crédito para micro e 
pequenas empresas ne-
gociarem suas dívidas, a 
partir de julho deste ano, 
impactou favoravelmente 
no índice.

“Os donos de negócios 
estão em busca de auxílio 
para lidar com suas pen-
dências financeiras. Por 
isso, o recuo observado 
não reflete uma melhora 
para as empresas, mas sim 

A maior parcela de empresas negativadas é do setor de serviço 
(51,2%), seguido pelo comércio (38,7%) e indústria (8,0%).
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Banco Central aprova medidas 
adicionais de segurança para Pix
A partir de 16 de novembro, as instituições financeiras poderão bloquear o recebimento de transferências via 
Pix a pessoas físicas por até 72 horas, caso haja suspeita que a conta beneficiada seja usada para fraudes

tar as notificações de fraudes 
vinculadas a usuários finais 
mesmo em procedimentos 
não vinculados diretamente 
ao sistema de pagamentos 
instantâneos, como abertura 
de contas.

A resolução obrigou que os 
mecanismos de segurança 
adotados pelas instituições 
sejam no mínimo iguais aos 
procedimentos do BC. Casos 
de excessivas consultas de 
chaves Pix que não resul-
tem em liquidação ou de 
consultas a chaves inválidas 
deverão ser identificados e 
devidamente tratados. O BC 
também determinou que as 
instituições que oferecem o 
Pix serão responsabilizadas 
caso fique comprovado que 
a fraude decorreu de falhas 
nos mecanismos de segu-
rança e de gerenciamento 
de riscos (ABr). 

meio da qual as instituições 
registram eventuais irregu-
laridades e compartilham 
as informações com as 
demais instituições sempre 
que houver consulta a uma 
chave Pix. 

Atualmente, essa notifi-
cação é facultativa. O BC 
também ampliou o uso do 

mecanismo para transações 
em que pagador e recebedor 
tenham contas no mesmo 
banco e para operações 
rejeitadas por suspeita fun-
dada de fraude. O uso de 
informações vinculadas às 
chaves Pix será ampliado 
para prevenir fraudes. As 
instituições poderão consul-

Inadimplência das micro e 
pequenas empresas caiu 0,9%

um alívio temporário, já que 
os empreendedores ainda 
devem encontrar muitos 
desafios diante do quadro 
econômico do país”, disse 
Rabi.

Considerando-se os ne-
gócios de micro, pequeno, 
médio e grande porte, foram 

registrados 5,83 milhões de 
empresas insolventes em 
agosto, ante 5,87 milhões 
em julho. A maior parcela 
de empresas negativa-
das é do setor de serviço 
(51,2%), seguido pelo co-
mércio (38,7%) e indústria 
(8,0%) (ABr).

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



Uma análise sobre o 
Drawback no fomento 

a exportação

A busca por mais 
competitividade, sem 
dúvida, está presente 
na grande maioria 
das empresas

No Comércio Exterior 
não é diferente. Des-
te modo, as empre-

sas buscam movimentar-se 
rumo à inovação, mas, por 
outro lado, ainda é comum 
encontrar organizações que 
não conhecem as inúmeras 
possibilidades de benefícios 
aduaneiros a serem apli-
cadas no âmbito interno. 
Isso posto, acredito que o 
primeiro passo é começar 
a interagir com eles.

Deste modo, vamos abor-
dar um importante e repre-
sentativo regime especial, 
o Drawback, que já tem 
mais de meio século de 
existência. Este regime 
foi instituído em 21 de 
novembro de 1966, pelo 
decreto lei nº 37/66, tendo 
como principal objetivo o 
fomento das exportações 
brasileiras. Atualmente, o 
benefício ocorre na suspen-
são ou isenção dos tributos 
incidentes nos insumos 
importados ou adquiridos 
no mercado interno, a qual 
possui vinculação a produto 
exportado.

Considerando a fonte 
do próprio governo, cerca 
de 21% das exportações 
nos anos de 2019 e 2020 
foram amparadas Drawba-
ck. Neste mesmo período, 
as empresas brasileiras 
importaram cerca de R$ 
11,8 bilhões que auferiram 
o benefício, representando 
3,5% de todas as impor-
tações realizadas nos dois 
últimos anos.  

Muitas companhias bus-
cam ser mais competitivas e 
um dos caminhos pode ser a 
desoneração da carga tribu-
tária por meio do Drawback. 
Mesmo com todo este tempo 
de existência, ainda é pos-
sível encontrar empresas 
que não utilizam ou até não 
conhecem esta importante 
alternativa para aumento da 
competitividade em cenário 
nacional e mundial. 

De forma simplificada, 
para usufruir do Drawback, 
a empresa dever realizar um 
pedido por meio do AC – Ato 
Concessório, utilizando ca-
nais WEB que, por sua vez, 
será analisado pela SUEXT – 
Subsecretária de Operações 
de Comércio Exterior. Após 
validar as informações, a 
SUEXT poderá deferir ou 
realizar novas exigência.

Pensando nisso, busca-
rei explanar as três das 
modalidades existentes do 
Drawback:
 1) Drawback suspen-

são integrado - Tam-
bém é conhecido no 
mercado como “Com-
promisso de Expor-
tação Futura”. Esse 
nome nasceu baseado 
no princípio opera-
cional do regime, que 

consiste em abrir um 
AC que suspende os 
tributos (II, IPI, PIS, 
COFINS, AFRMM e 
ICMS, que atualmente 
é restrito a modalida-
de suspensão aplica-
das as importações), 
porém, nesta moda-
lidade, a empresa as-
sume o compromisso 
de exportar produtos 
industrializados com 
estes insumos suspen-
sos, podendo incorrer 
em juros e multa caso 
não cumpra esse com-
promisso.

 2) Drawback Isenção 
- Também conhecido 
no mercado como “Re-
posição de Estoque” 
– nome que também 
nasceu baseado no 
princípio operacional 
do regime, parte da 
vinculação de insu-
mos importados ou 
adquiridos com pa-
gamentos de tributos 
(II, IPI, PIS, COFINS 
e AFRMM), vincu-
lados a produtos já 
exportados, que por 
sua vez amparam a 
abertura de AC de 
isenção, permitindo 
que a empresa reali-
ze a reposição deste 
insumo, ou insumo 
similar, com isenção 
dos tributos.

 3) Restituição - Por 
fim, vamos falar da 
Drawback restituição 
que, de forma resu-
mida, tem o mesmo 
princípio da isenção, 
mas nesta situação a 
empresa não impor-
tará novamente o item 
similar ou igual, im-
possibilitando, assim, 
a reposição. Como 
alternativa a este ce-
nário, a empresa deve 
solicitar a restituição 
dos valores pagos.

  Como indica a Recei-
ta, esta modalidade 
praticamente não é 
mais utilizada. Um dos 
motivos deste desuso 
é o processo burocrá-
tico de restituição dos 
valores, que passarão 
pela avalição da RFB, 
garantindo, assim, a 
correta aplicabilida-
de do regime para 
que seja concedido o 
benefício e liberado a 
restituição dos valo-
res.

 
Para finalizar, aos gestores 

e interessados, reforço que 
é essencial aprofundar-
se nos regimes especiais, 
sendo um dos temas mais 
promissor para o Comércio 
Exterior. Deste modo, sugi-
ro iniciar com o Drawback, 
que oferece uma gama de 
possibilidades operacionais 
para tornar a sua empresa 
mais competitiva.

 
(*) - É Líder da Unidade Tax Saving 
na eComex NSI, especializado em 

Logística e RECOF, com mais de 25 
anos de experiência profissional 

(www.ecomex.com.br).

Marlon Ferreira (*)
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Uma pesquisa divulgada pelo Banco Nacional de Empre-
gos (BNE) em junho último, apontou que o setor logístico 
brasileiro registrou um aumento de 37% em vagas abertas 
nos primeiros cinco meses de 2021. A boa notícia é um 
reflexo do que acontece na área: o PIB do transporte cres-
ceu 3,6% em volume de serviços no primeiro trimestre de 
2021 em relação ao trimestre anterior, segundo o IBGE. 
Mas muito ainda precisa ser feito para melhorar ainda 
mais o desempenho do setor. 

Com dores como lentidão, atraso ou erros na entrega, 
processamento manual de documentações e dificuldades 
na troca e devoluções de produtos, as empresas da área 
de logística precisam, cada vez mais, cortar custos e fazer 
mais com menos. 

São muitos os gargalos: processos manuais, erros no esto-
que, roteirização manual e coleta ineficiente, entre outros. 

Para melhorar o desempenho e garantir uma operação 
mais assertiva, a Indigosoft, fabricante de plataformas tec-
nológicas de alta performance, disponibiliza uma solução de 
automatização de processos específica para a área de logística. 
“As organizações de transporte e logística são boas candi-
datas para adotar a RPA, pois possuem processos manuais 
e complexos, bem como diversas documentações exigidas 
pelo governo”, explica Fabrício Martins, CEO da Indigosoft. 

RPA é a sigla para Robotic Process Automation, e, na 
prática essa tecnologia é capaz de: 
	 •	Simplificar	as	integrações	de	sistemas	legados;	
	 •	Facilitar	a	auditoria;	
	 •	Rastrear	as	cargas	em	tempo	real;	
	 •	Automatizar	a	roteirização;	
	 •	Melhorar	a	experiência	do	cliente.	

Dentro das empresas logísticas a solução da Indigosoft 
é capaz de transformar a gestão ao automatizar diversas 
tarefas: 
	 •	Requisições,	ordens	de	pagamento	e	de	serviço:	Um	

robô auxilia no preenchimento automático de formu-
lários	e	campos	do	sistema;	

Igor Castro (*)

Apenas no Brasil, foram 
registrados cerca de 
8,3 milhões de tenta-

tivas neste canal no primeiro 
trimestre de 2021, segundo 
dados da Kapersky. 

Quando bem-sucedidas, 
podem prejudicar não ape-
nas o consumidor final, 
especialmente por meio de 
extorsões financeiras, mas 
inclusive as empresas e suas 
relações com os clientes, 
com danos sérios à sua ima-
gem no mercado. Seja qual 
for o crime cibernético, as 
tentativas de golpe organi-
zadas pelos criminosos vêm 
se tornando impressionan-
temente criativas. 

A cada canal, os métodos 
e estratégias são adaptados 
para que consigam obter 
informações ou extrair di-
nheiro de suas vítimas, assim 
como ocorre no WhatsApp 
– onde a grande maioria 
dos crimes decorrem dos 
vazamentos de dados.

Com o número em mãos, 
os hackers costumam criar 
contas falsas em um telefone 
fake, se passando pelo usu-
ário para extorquir alguma 
quantia financeira. 

No caso das pessoas fí-
sicas, já se tornou comum 
bloquear fotos para contatos 
desconhecidos, o que auxi-
lia, de certa forma, a proteger 
nossos conhecidos contra 
este crime. No caso das 
empresas, contudo, se torna 

Os golpes no WhatsApp prejudicam 
as relações entre empresas e clientes
O WhatsApp se tornou um dos aplicativos de conversação mais utilizados no mundo. Ao mesmo tempo, 
contudo, vem sendo um dos meios mais utilizados para ataques cibernéticos

de mensagens para os usu-
ários, com grandes chances 
de extorsão de dados ou 
dinheiro. Por isso, sempre 
deixe claro no site da orga-
nização os canais oficiais uti-
lizados na comunicação com 
o cliente, assim como todas 
as promoções feitas para 
que, em caso de suspeitas, 
consiga denunciar o ocorri-
do, comunicar seus clientes 
e, bloquear o número o mais 
rápido possível.

Para auxiliar, a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) 
veio para tentar amenizar 
esses casos, agora com a 
aplicação de multas, caso as 
empresas não cumpram com 
o dever de proteger, ao má-
ximo, os dados de seus usu-
ários. Sempre desconfie do 
excesso de sorte, promoções 
mágicas e mirabolantes. Não 
pague boletos de números 
desconhecidos, clique em 
links suspeitos ou forneça 
dados no WhatsApp para 
números com os quais nunca 
tinha conversado antes. 

Por mais que a tecnolo-
gia venha para facilitar e 
otimizar diversas tarefas, 
também abre espaço para 
técnicas diversas e criativas 
de golpes. Viveremos em 
uma corrida sem fim, em 
prol da segurança de nossas 
informações.

(*) - É Diretor de Produtos e 
Tecnologia na Pontaltech, empresa 
especializada em soluções de voz, 

SMS, e-mail, chatbots e RCS 
(www.pontaltech.com.br).

As tentativas de golpe organizadas pelos criminosos vêm se 
tornando demasiado criativas.

muito mais fácil se passar por 
elas, uma vez que mantém 
seus perfis abertos para que 
consigam se comunicar. 

Por mais que seja uma 
ação plausível para manter 
um bom relacionamento com 
os clientes, acaba possibili-
tando uma maior facilidade 
de sucesso nos crimes ci-
bernéticos. 

Mensagens comunicando 
promoções ou oferta de 
benefícios, como exemplo, 
são algumas das mais co-
muns, nas quais reforçam a 
solicitação de dados como 
CPF, RG, conta bancária ou, 
até mesmo, transferência 
por meio de um boleto em 
troca da liberação. Diante 
de inúmeras possibilidades 
de golpes via WhatsApp, 
a melhor prevenção é a 
atenção permanente. É im-
portante que as companhias 

estejam sempre de olho em 
suas redes sociais e sites 
de reclamação, verificando 
se algum tipo de crime está 
sendo desenvolvido. 

Se possível, invistam em 
profissionais específicos 
para essa tarefa para garantir 
o máximo de cuidado – caso 
contrário, a imagem do seu 
negócio pode ser prejudi-
cada. Afinal, uma vez dis-
seminado e compartilhado 
na internet, se torna mais 
difícil recuperar os danos 
causados. Principalmente no 
caso de empresas, onde caso 
um criminoso tenha acesso 
ao número oficial, poderá 
encontrar a lista inteira de 
contatos da companhia. 

Mesmo que o aplicativo de 
conversação tenda a bloque-
ar rapidamente a tentativa 
de golpe, em pouco tempo é 
possível disparar uma série 
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Como reduzir custos e erros nos 
processos de entrega

	 •	Abastecimento	de	dados:	Os	 robôs	da	solução	RPA	
podem extrair, agrupar e associar dados e documentos 
como recibos, notas fiscais e planilhas de forma rápida 
e	precisa;	

	 •	Integração	 de	 documentos:	 Com	 o	 RPA	 é	 possível	
extrair, interpretar e processar as informações, in-
tegrando novos documentos ao sistema empresarial 
com mais rapidez e assertividade. 

Todas as funções acima acabam levando também ao 
aumento da segurança, outra grande necessidade das 
empresas logísticas. A ferramenta da Indigosoft disponi-
biliza relatórios gerenciais em tempo real que dão mais 
agilidade à tomada de decisão, levando à redução de 
prazos e despesas. 

“Isso sem dizer da mitigação de erros. Atrasos, re-
trabalho e não entregas estão descartados ao utilizar 
um robô que trabalha 24x7x365 dias por semana”, 
finaliza Martins. - Fonte e mais informações: (www.
indigosoft.com.br).

A automatização de processos específicos para a área de 
logística garante uma operação assertiva.
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O atual modelo de negócios da 
indústria automotiva, baseado em 
produzir e vender veículos, vai mudar 
radicalmente no Brasil nos próximos 
dez anos. Além disso, as montadoras 
passarão a gerar mais receitas com a 
prestação de serviços e menos com a 
venda de veículos na próxima década. 
Essas são algumas das conclusões da 
“Pesquisa Mobilidade 2021”, conduzi-
da por KPMG, SAE Brasil e AutoData 
com 942 respondentes, de diversas 
faixas etárias. 

Os resultados, apresentados têm 
como foco o cenário pós-pandemia, 
apresentam diversas análises compa-
rativas de executivos e consumidores 
sobre pautas relevantes para o setor e 
comentários de diversos presidentes 
da indústria automotiva. “A pesquisa 
revelou ainda que a oferta de serviços 
de assinatura é bem vista por uma 
parte expressiva dos entrevistados. 

Além disso, uma parcela dos consumi-
dores não conhece esse tipo de serviço, 
então esta é uma boa oportunidade de 

negócio para a indústria. Trata-se de 
uma modalidade interessante também 
para quem ainda não têm carro ou deseja 
experimentar novas marcas, modelos ou 
tecnologias”, afirma Ricardo Bacellar, 
Líder do setor de Industrial Markets e 
Automotivo da KPMG no Brasil. 

Entre os demais assuntos abordados 
na pesquisa, estão modelos elétricos 
híbridos (HEV), interesse dos entre-
vistados por carros novos, necessida-
des e preferências do consumidor, e 
importância da venda de veículos pela 

internet. O conteúdo também reúne 
dados sobre possíveis parcerias entre 
montadoras e operadoras de celular 
para oferta de serviços de conectivida-
de, aspectos de segurança e relevância 
do preço na decisão de compra. 

A “Pesquisa Mobilidade 2021” reúne 
dados, considerações e observações 
obtidas em 48 questões, divididas 
em cinco macro temas, respondidas 
entre maio e junho deste ano. Todas 
as regiões do país participaram, sendo 
a maioria do Sudeste. As faixas etárias 

foram bem distribuídas e, em termos 
de nível educacional, a maior parte é 
pós-graduado. 

No grupo dos executivos, a maior 
parte ocupa postos de comando, como 
presidente/CEO e diretoria, e atua 
em montadoras. Em suas empresas, 
o principal perfil de faturamento ficou 
em mais de R$ 1 bilhão no ano passado. 
O conteúdo está disponível no link: 
( https://home.kpmg/content/dam/
kpmg/br/pdf/2021/09/pesquisa-auto-
motiva-2021-f.pdf).

Modelo de negócios automotivo mudará radicalmente



Como lidar com a 
“pandemia de informações” 
estimulada pela Covid-19 

O novo Coronavírus 
proliferou por todo o 
mundo à velocidade 
da luz, estimulando 
uma explosão de novas 
informações médicas 
nos últimos 18 meses

As equipes de cuidados 
na linha de frente es-
tavam desesperadas 

para encontrar diretrizes 
mais recentes para tratar 
o fluxo de pacientes que 
passavam por seus depar-
tamentos de emergência, 
mas muitas vezes também se 
deparavam com informações 
incorretas que poderiam 
prejudicar seus pacientes. 
Da mesma forma, os pa-
cientes se esforçavam para 
entender em quais fontes de 
informação podiam confiar 
para que pudessem proteger 
a si próprios e a seus entes 
queridos. 

A OMS identificou esse 
dilúvio de informações, ou 
“pandemia de informações”, 
como um grande problema 
para a saúde global. A defi-
nição de uma pandemia de 
informações é “o excesso 
de informações, incluin-
do informações falsas ou 
enganosas em ambientes 
digitais e físicos durante o 
surto de uma doença, o que 
pode causar confusão e com-
portamentos de risco que 
podem prejudicar a saúde, 
além de gerar desconfiança 
nas autoridades de saúde, 
prejudicando a resposta ao 
público”.

Considere que, em 31 de 
janeiro de 2020, foram pu-
blicados 50 estudos sobre 
Coronavírus em 20 dias 
— um progresso notável. 
Atualmente, existem mais 
de 150 mil estudos, com 
algumas estimativas de 
até 400 mil, se incluirmos 
jornais pré-impressos e 
outras literaturas indefi-
nidas. É fundamental que 
alguém dê sentido a todas 
essas informações para que 
sejam úteis no tratamento 
de pacientes, pois há uma 
margem de erro significa-
tiva quando se considera a 
imensa pressão para fazê-lo 
o mais rápido possível para 
salvar vidas.

Embora grande parte 
da minha carreira tenha 
sido focada em colocar as 
informações mais recentes 
baseadas em evidências nas 
mãos da comunidade médica 

para promover melhores cui-
dados em todos os lugares, 
não podemos esquecer que 
os pacientes são uma parte 
extremamente importante 
da equipe de cuidados de 
saúde. 

Eles também precisam das 
informações corretas — e 
essas informações devem 
estar alinhadas com as evi-
dências que suas equipes 
de cuidados estão usando 
para tomar decisões de 
tratamento. Felizmente, há 
um caminho claro para com-
bater a desinformação - que 
pode levar a uma pandemia 
de informações - e é funda-
mental que a comunidade de 
saúde o entenda e o aceite 
agora, para mitigar ocorrên-
cias futuras:
	 •	Ouça	as	comunidades	—	

de médicos e pacientes 
— para saber quais são 
suas dúvidas e preocu-
pações específicas.

	 •	Coloque	 os	 fatos	 nas	
mãos dessas comunida-
des para que elas possam 
avaliar o risco com preci-
são, sobretudo em torno 
das novas vacinas para 
combater a Covid-19.

	 •	Promova	 uma	 compre-
ensão ampla da capa-
cidade da Internet de 
produzir informações 
boas e ruins para cons-
truir resiliência à desin-
formação.

	 •	Forneça	 ferramentas	
que capacitem as co-
munidades a agir, como 
instruções sobre como 
distinguir o que é fato e 
o que é ficção e tudo o 
que for indefinido.

Ao redor do mundo, todas 
as pessoas, desde funcioná-
rios do governo e de saúde 
pública a profissionais de 
saúde, líderes comunitá-
rios e pacientes, precisam 
de ajuda para determinar 
quando é apropriado agir 
(ou não agir) com base nas 
evidências científicas.Todos 
devem ter acesso a informa-
ções baseadas em evidências 
que informam suas decisões 
e a tecnologia deve ajudar a 
facilitar, e não impedir, esse 
acesso.

Podemos	 e	 devemos	
aprender com a pandemia 
de informações sobre a 
Covid-19 para melhorar a 
resposta futura da saúde 
pública.

(*) - É CEO de Eficácia Clínica da 
Wolters Kluwer, Health.

Denise Basow (*)
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/08/2021 a 31/08/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Mercúrio Participações S.A. - (em constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição 

Aos 03/01/16, às 10 h., na sede, Rua Cardeal Arcoverde, 2.365, 
Conjunto 64, Pinheiros, SP/SP, com a totalidade. Mesa: Presidente: 
Maximiliano José Ranzani Garcia, Secretário: Gustavo França 
Pianucci. Deliberações Unânimes: Aprovar a constituição de 
uma S.A. sob a denominação de Mercúrio Participações S.A., 
e Estatuto Social que se encontra arquivado na íntegra na sede 
da Companhia. Eleger: Maximiliano José Ranzani Garcia, RG 
34.715.849-3 SSP/SP e CPF 222.429.398-40, e Gustavo França 
Pianucci, RG 41.119.577-3 SSP/SP, CPF 362.762.708-30, para 
Diretores sem designação específica; todos com mandato de 2 
anos. Jucesp nº 3530048933-1 em 03/03/2016. Flávia Regina 
Britto - Secretária Geral em exercício.

 
29ª Vara Cível  Edital de Intimação com o prazo de 20 dias., expedido no processo de nº 0032712-
05.2021.0100 (apenso ao processo de nº 1069711-05.2021.8.26.0100) ação de Cumprimento de 
Sentença(Cobrança)A MM. Juíza de Direito da 29ªVC, do Foro Central Cível Comarca da Capital/SP 
de Franca, Estado de SP, Dra, Daniela Dejuste de Paula , na forma da Lei, etc. Faz Saber a Alco 
Ferramentas, Ferragens, Importação e Exportação ltda , C.N.P.J. nº 61.765.459/0001-70, , que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença (Cobrança ) movida por Condominio 
Edificio Garagem Automática Florencio De Abreu C.N.P.J. nº 54.199.351/0001-00 . Encontrando-se 
a Requerida em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 19.094,51, (dezenove mil e noventa e 
quatro reais e cinquenta e um centavos), acrescido da correção monetária pelos índices do TJSP, 
dos juros de 1% (um por cento) ao mês mais custas processuais, devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%(artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que a requerida , independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da Lei. 

O famoso leilão feito 
pela Anatel, que colo-
ca em disputa, pelas 

operadoras, mais de 1.200 
MHz de frequências é visto 
como a porta de entrada 
para a tecnologia no país. 
Entretanto, uma série de 
perguntas ainda estão sem 
respostas. E a primeira delas 
é: quais os benefícios reais 
para o consumido final? 

De acordo com o gerente 
técnico da Fibracem, indús-
tria brasileira especializada 
no setor de comunicação 
óptica, Sebastião Rezende, 
a principal mudança perce-
bida pelo consumidor será a 
velocidade de transmissão, 
que pode chegar até 20 vezes 
mais rápida que a tecnologia 
4G, utilizada atualmente. 

A partir do 5G também será 
possível ter uma abrangência 
ainda maior de cobertura 
de internet, passando de 
uma quantidade de 100 mil 
conexões por km2 [como é 
o caso do 4G] a uma den-
sidade que pode chegar 
a um milhão de conexões 
na mesma área, com o 5G. 
“Além disso, existem ainda 
inúmeros outros benefícios, 
que poderão ser percebidos, 
como a estabilidade de cone-
xão e uma maior quantidade 
de conexões simultâneas”, 
afirma. 

A velocidade de transmissão, que pode chegar até 20 vezes mais 
rápida que a tecnologia 4G, utilizada atualmente.

Básica Fornecimentode Refeiçóes Eireli
CNPJ n° 09.152.761/0001-33 - NIRE 35.603.055.647

Ata de Reunião de Sócios
Pelo presente instrumento particular a abaixo assinada, a saber Maria Leopoldina Constancia de Paula Milan 
Rosenthal, RG n.º 24.843.365-5 SSP/SP, CPF/ME 301.796.988-69, única sócia da Básica Fornecimento de 
Refeições Eireli, com sede, São Paulo/SP, Rua Canuto Saraiva, 214, Mooca CNPJ.ME 09.152.761/0001-33, 
JUCESP/NIRE 35.603.055.647. Deliberações Aprovadas pela Sócia: Redução do capital social da Socieda-
de em até R$ 1.950.000,00, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu objeto social. Em 
razão da referida redução de capital social da Sociedade, procederá o cancelamento em até 1.950.000 quotas, 
com valor de R$ 1,00 cada uma. O pagamento à Sócia se dará em moeda corrente nacional, créditos, outros 
direitos, bens ou ainda em participações detidas em outras sociedades. Fica a administração da Sociedade au-
torizada a praticar todos os atos necessários para a formalização e execução da redução de capital ora apro-
vada. Encerramento: Nada mais. SP, 29/09/2021. Maria Leopoldina Constancia de Paula Milan Rosenthal.

Starbene Refeições Industriais Eireli
CNPJ n° 04.377.855/0001-97 - NIRE 35.601.732.081

Ata de Reunião de Sócios
Pelo presente instrumento particular a abaixo assinada, a saber Antônio Milan Filho, RG 3.920.436-4 SSP/
SP, CPF/ME 369.554.858-49, único sócio da Starbene Refeiçóes Industriais Eireli, com sede, São Paulo/
SP, Alexandre Dumas, 1711, conjunto 501, Chácara Santo Antônio, CNPJ.ME 04.377.855/0001-97, JU-
CESP/NIRE 35.601.732.081. Deliberações Aprovadas pelo Sócio: Redução do capital social da So-
ciedade em até R$ 3.400.000,00, uma vez que este se encontra excessivo em relação ao seu objeto so-
cial. Em razão da referida redução de capital social da Sociedade, procederá o cancelamento em até 
3.400,00 quotas, com valor de R$ 1.000,00 cada uma. O pagamento ao Sócio se dará em moeda corrente 
nacional, créditos, outros direitos, bens ou ainda em participações detidas em outras sociedades. Fica a ad-
ministração da Sociedade autorizada a praticar todos os atos necessários para a formalização e execu-
ção da redução de capital ora aprovada. Encerramento: Nada mais. SP, 29/09/2021. Antônio Milan Filho.

O que o consumidor precisa saber 
sobre a chegada do 5G no Brasil

Um dos momentos mais aguardados, a chegada do 5G, pode ter sua primeira etapa concluída com 
sucesso, ainda em 2021
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exata de quando a tecnolo-
gia estará disponível para o 
consumidor final. “A implan-
tação da infraestrutura ne-
cessária para funcionamento 
depende ainda de legislações 
municipais, devido à neces-
sidade de muitas antenas”, 
explica. “E este fator pode 
atrasar e muito a perspectiva 
de contarmos com 5G em 
2022”, acrescenta.

As redes 5G funcionam 
por meio de ondas de rádio, 
assim como as 3G e 4G, po-
rém com frequências mais 
altas. A capacidade é maior 
e o alcance menor que suas 
antecessoras [3G e 4G], o 
que traz a necessidade de 
um aumento em quatro ou 
cinco vezes a quantidade de 
antenas. 

E para que tudo isso fun-
cione bem, será indispen-
sável o fator capilaridade, 
ou volume, de fibra óptica 
instalada. É aí que entram 
os provedores de internet. 
“Os	ISPs	auxiliam	na	difusão	
da fibra óptica, trabalhando 
para que chegue a qualquer 
lugar, inclusive em áreas 
mais distantes, por isso 
eles terão um percentual 
considerável para esse cres-
cimento”, finaliza Sebastião. 
- Fonte e mais informações: 
(www. fibracem.com).

Como acontece em gran-
de parte dos produtos de 
inovação ou tecnologia, a 
disponibilidade do 5G e os 
custos dos dispositivos com-
patíveis com essa tecnologia, 
como aparelhos celulares, 
tendem	a	ser	altos.	“Pode	ser	
que a concorrência entre os 
fabricantes de dispositivos, 
assim como entre os prove-
dores de internet, mirando 
um consumo em massa, faça 
com que os preços reduzam, 
ou, não sofram grandes 
variações em relação aos 
atuais”, ressalta o gerente 
técnico da Fibracem.

Para	o	gerente	 industrial	
da companhia, Cleverson 
Luiz Weiss, além de disposi-

tivos mobile, a tecnologia 5G 
também estará disponível via 
wi-fi, para os consumidores. 
No entanto, para viabilizar a 
utilização do serviço nas resi-
dências, será necessário que 
os aparelhos tenham compa-
tibilidade. “A previsão é que 
essa mudança do 4G para o 
5G ocorra de maneira fluida. 
O próprio mercado já tem 
trabalhado para se ajustar 
à nova tecnologia, lançando 
aparelhos compatíveis com 
a rede”, ressalta.

De acordo com Rezende, 
mesmo que entidades como 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), estejam pressionan-
do para que o leilão ocorra 
neste ano [2021], ainda não 

Luisa Pereira (*)

O empreendedorismo cresceu de ma-
neira significativa no Brasil. 

Com a possibilidade de sair da infor-
malidade para regularizar seus próprios 
negócios, os empreendedores enxergam 
no MEI (Microempreendedor Individual) 
uma saída para manter as obrigações buro-
cráticas em dia, sem colocar seus negócios 
em risco, por conta da informalidade. 

Ao abrir um MEI, o microempreendedor 
pode emitir notas fiscais, por exemplo, o 
que é ótimo para organizar a receita do seu 
negócio, além de ter direito a contribuir 
com a previdência social, o que é ótimo 
para casos de emergência, como acidentes 
no trabalho. Mas, afinal, o que deve ser 
levado em consideração para abrir um 
MEI? Veja três fatores primordiais:
 1) A primeira coisa que é neces-

sário definir é o que significa 
ser MEI - Em modos gerais, o 
Microempreendedor Individual é 
o profissional que fatura um limite 
de R$ 81 mil de receita bruta por 
ano. É importante também que o 
tipo de serviço a ser prestado es-
teja classificado na lista de CNAE 
(Classificação Nacional de Ativida-

des Econômicas) – caso contrário, 
será considerado uma atividade 
indevida. 

 2) Deveres de um MEI - O Micro-
empreendedor Individual precisa 
cumprir algumas tarefas para man-
ter a sua situação regularizada. A 
primeira delas é o pagamento do 
DAS MEI, que é a taxa de previ-
dência social. O pagamento deve 
ser realizado todo mês até o dia 
20, e é essa taxa que garante os 
benefícios do MEI – caso não seja 
pago na data correta, haverá juros 
de 0,33% para cada dia de atraso. 
Também é necessário apresentar 
um relatório mensal com todos os 
ganhos, anexando as notas fiscais 
emitidas. 

  Anualmente, você também terá 
de fazer uma declaração dos 
seus rendimentos, por meio da 
chamada Declaração Anual do 
Simples Nacional (DASN SIMEI), 
diretamente	no	Portal	do	Empre-
endedor. Outra coisa que muitos 
MEIs iniciantes perguntam é 
como emitir nota fiscal MEI, e a 
resposta é: diretamente no site 
da	prefeitura	da	sua	cidade!	Para	

isso, você precisará de um alvará 
de funcionamento da sua prefei-
tura, que encaminhará quais são 
os documentos necessários para 
obter o alvará.

 3) Aumento de MEIs no Brasil - 
Houve um crescimento de 8,4% 
no número de MEIs em relação a 
2019, de acordo com o Mapa de 
Empresas do Ministério da Eco-
nomia. O número de jovens que 
abriram MEI impressiona: mais de 
30% dos novos empreendedores 
são jovens com menos de 25 anos 
de idade.

  Uma das consequências disso já 
é possível de ser visualizada em 
leis: há a intenção de aumentar o 
faturamento anual do MEI de R$ 
81 mil para R$ 130 mil, de acordo 
com projeto em curso na Câmara. 
O projeto prevê também o aumen-
to no número de funcionários que 
podem ser contratados de um para 
dois. Caso seja votado e sancionado 
ainda neste semestre, a lei entrará 
em vigor em 2022. 

(*) - É Jornalista e Link Builder. Escreve sobre 
cidades, mercado de trabalho, cotidiano, 

e-commerce, cultura e esportes.

Saiba quais são deveres de 
um Microempreendedor Individual

www.netjen.com.br
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#tenhacicatrizes

Yuri Lazaro de Oliveira Cunha

Como o “GRÁTIS” pode 
impulsionar a sua empresa? 

(Efeito Preço Zero)

Yuri Lazaro de Oliveira Cunha (*)

Você já ganhou alguma coisa de graça?
Você já percebeu que as pessoas topam ficar 

horas no sol, numa fila enorme para pegar um 
brinde? Pode ser algodão doce, uma caneta, 
camiseta ou mesmo um hambúrguer…
Lembra do Burger King com as pessoas indo no 
drive thru com vassouras?!
Mas… Por que somos tão atraídos por coisas 
gratuitas?
Isso é chamado de efeito de preço zero e também 
tem a heurística do afeto!

Conceito do Efeito Preço Zero
Quando você vai comprar algo você pensa 
no custo para comprar, se esse isso é de graça, 
muda a forma como você pensa a respeito.

A gente amplia o benefício e ignora as 
desvantagens.

Por que é de Graça!

As compras envolvem razão e emoção!

Os produtos gratuitos afetam a parte emocio-
nal do processo de decisão, a tal análise custo-
-benefício. Quer ver um exemplo prático?
Se você for escolher um hotel, com o mesmo 
preço, localização e características. Mas um 
tem café da manhã gratuito e o outro não… 
Qual você escolheria? Existe uma chance 
maior de escolher o hotel que ofereça café 
da manha gratuito. Aliás, uma pesquisa com-
provou isso, veja aqui. (https://journals.sa-
gepub.com/doi/10.1177/0047287511418370)
Por isso, muitas empresas investem em brin-
des. No Brasil, esse setor movimenta mais 
de R$ 7 Bilhões e nos Estados Unidos mo-
vimenta U$ 24 Bilhões.  
Os produtos de graça, oferecidos no momento 
certo da jornada de compra podem criar valor 
sentimental, pertencimento e constroem con-
fiança. Vários estudos que partem desde a década 
de 50, observaram que quanto mais ligado ao 
afeto e prazer (hedonista), mais isso afeta a sua 
decisão. Em especial, esse efeito é considerado 
como heurística do afeto.
Por exemplo, é mais provável que queira 
um chocolate pequeninho grátis, do que 
um saco de açúcar.
O professor Dan Ariely, fez um estudo no MIT, 
para mostrar isso na prática! Com dois choco-
lates um muito bom (Trufa Lindt) e um normal 

(Gotas de Chocolate da Hersheys).
No Primeiro Cenário: Trufas Lindt – 15 centavos 
e Hersheys eram vendidos por 1 centavo. Nesses 
preços, 73% das pessoas compravam Lindt.
Segundo Cenário: Diminuíram um centavo de 
cada chocolate (Lindt – 14 centavos e o Hershey’s 
era graça). Os números inverteram: 69% dos 
clientes agora escolheram a Hershey’s, enquanto 
apenas 31% escolheram a Lindt.

Contrapontos
Mas isso não vale pra todos os setores…
Um estudo de 2019, mostra que para re-
médios, em que a decisão é mais racional 
(orientada custo e não sentimento). Quando 
os produtos são equivalentes, como marcas 
diferentes de um mesmo medicamento ge-
nérico, as pessoas optam apenas pelo de 
menor preço.
E o “grátis” tem um custo, alguém paga por 
aquilo, o que chamamos custo oculto. Além 
do custo ambiental e de recursos utilizados 
em algo “De Graça”. Muitas vezes isso pode 
envolver uma diluição ou exclusão do custo 
de “Labor”, ou seja, o custo de mão de obra 
humana no processo.
Ou pior, ter uma estratégia de Dumping, para 
eliminar um concorrente ou ganhar mercado 
de forma desleal/desproporcional

Muitas empresas tem o seu modelo de negócio 
baseado no gratuito: Dropbox, Google, Face-
book… Por exemplo, você pagaria para usar o 
instagram? Acho que não! Ou seja, é gratuito, 
mas o instagram ganha dinheiro com anúncios 
e com os seus dados.
Agora, me conta qual foi o brinde ou coisa de 
graça mais legal que você já ganhou ou usou?

(*) É Diretor Fundador da YLX Educação Autêntica – 
Boutique de Treinamento em Gestão e RH Ágil. Profes-

sor Head dos MBA em Gestão de Inovação, MBA em 
Estratégia Corporativa, MBA em Gestão de Negócios e 

da pós em Gestão de Projetos da BSP – Business School 
São Paulo. Professor da ESPM, Belas Artes, Metodista, 

UNIFACS, Sustentare e Senac. Doutorando e Mestre 
em Administração de Empresas pela EAESP-FGV. Nos 

últimos anos, conduziu projetos e iniciativas de grande 
parte das maiores e mais prestigiadas corporações que 

compõem a lista da Fortune 500.

cliente do que conquistar um novo. Muitas empresas investem 
milhões em marketing e até têm um retorno em curto prazo 
de tempo. Mas muitas delas quebram rapidamente porque 
não cuidaram do mais importante:  encantar para fidelizar.

Veja abaixo quatro dicas poderosas para 
começar nesse caminho:

1Engajamento - Seja apaixonado pelo que faz, oferecen-
do a cada cliente, um sorriso genuíno, com brilho nos olhos. As 
pessoas não compram o que você faz e sim, por que você faz. É 
preciso ter uma causa e um motivo maior para o seu trabalho.

2Problemas - Olhe para o problema do cliente como se fosse 
seu. Resolver o problema que nós criamos para ele é obrigação, mas re-
solver problema que eles mesmos geram, proporciona encantamento.

3Empatia - Entenda a necessidade do cliente, colocando-
-se no lugar dele e atendendo exatamente da mesma forma que 
gostaria de ser atendido. Conexão Emocional

4Proporcione experiências memoráveis, não simples-
mente atendendo às expectativas. É preciso exceder as expec-
tativas, oferecendo muito mais do que o cliente espera.

 
(*) - Reconhecido pelo governo norte americano como um profissional com habilidades 

extraordinárias, é autor do best-seller “O Poder da Atitude” e diretor executivo do IBEX – Insti-
tute for Business Excellence, sediado em Orlando, na Flórida (www.alexandreslivnik.com.br).

hospedaram antes e 70% dos visitantes que estão nos parques, 
já estiveram ali antes. O segredo desta indústria milionária? Pro-
porcionar experiências memoráveis. Com esse posicionamento, 
a empresa ganha muito. O relacionamento será bem melhor, pois 
o cliente passa a “advogar” a favor da marca. 

Além de ganhar consumidores fiéis, conquistar os clientes 
através de sensações, fará com que ele venda sua marca sem 
ganhar (ou esperar) nada em troca.

Como a expectativa será muito alta, todo o cuidado deve ser 
redobrado. Para não ter decepções, é preciso sempre exceder 
o que cliente espera, e o desafio aumenta a partir do momento 
em que ele se torna um grande fã. 

Depois de muitos anos ajudando as empresas a criar essas ex-
periências memoráveis, eu tenho certeza absoluta que é possível 
aplicar esse modelo em qualquer organização.

Eu acredito muito neste tipo de iniciativa e os anos de expe-
riência mostraram isto, afinal é muito mais barato fidelizar um 

Para obter um crescimento sustentável da sua organização, muitas vezes, a estratégia mais eficaz está em melhorar a atitude das 
pessoas que ali trabalham. Não importa qual seja o seu negócio, se colocar questões emocionais, a possibilidade de fidelizar o 
consumidor é muito maior. Um restaurante pode ter, além de comidas ótimas, um atendimento e um ambiente extraordinários. 

Alexandre Slivnik (*)

Uma funerária (para ir a outro extremo) pode ter um aten-
dimento humanizado, dando suporte emocional à dor das 
famílias. Um seguro de carro, por exemplo, sempre é feito 

pensando que não queremos usar. Mas quando precisarmos é 
o momento que a empresa tem para mostrar que é ótima e dar 
todo o suporte (especialmente emocional) para que esse cliente 
supere essa adversidade.

Em tempos difíceis, e cada vez mais desafiadores que o país 
passa, estar próximo do consumidor, principalmente além daquilo 
que ele vê e sente, passou a ser uma missão que vai garantir a 
sobrevivência.  Por isso, as empresas que visam se tornar compe-
titivas e saudáveis para seguir em frente em 2022, devem olhar 
para a estratégia de transformar clientes em fãs. 

Um potencial comprador, quando tem experiências memoráveis, 
além de voltar a sempre comprar aquela determinada marca, trará 
novos compradores, fazendo com que a empresa, mesmo sem 
um grande marketing, possa crescer organicamente. O grande 
segredo para chegar até o cliente, de forma intangível, está jus-
tamente no valor que ele vê no preço que paga por determinado 
produto ou serviço. Quanto mais valor isto possui, maior poderá 
ser o preço que a empresa cobra dele.

Essa aproximação pode ser obtida por meio de experiências em 
que são levadas em consideração as sensações e memórias. Por 
exemplo, uma loja com algum perfume típico que já se tornou 
parte da sua característica, como acontece na MMartan, AnyAny 
e outras grandes marcas. Quem nunca assistiu a reportagem 
citando os fãs da Apple naquelas filas intermináveis, só para ser 
o primeiro a adquirir o mais novo modelo do telefone? Por que? 

Para ter a experiência da primeira compra. Ou, apostando 
ainda mais nos campos das emoções, vamos citar os parques de 
Orlando. Cerca de 90% dos hóspedes de um hotel da Disney já se 
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    Leia na página 6
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDSOn GOMES, profissão: motorista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito,São Paulo, SP, filho de Maria José Pereira Gomes. A pretendente: 
AnA DA COnCEIçãO AnDRADE, profissão: doméstica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Muritiba, BA, data-nascimento: 25/07/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito,São Paulo, SP, filha de Anazio Pereira de Andrade e de Maria da 
Conceição Andrade.

O pretendente: BRunO MEnDES DA SILVA, profissão: comprador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Simão da Silva e de Antonia Mendes da Silva. A 
pretendente: GIOVAnnA KAuAny AuGuSTO MATIAS, profissão: negociadora de co-
branças, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Antonio Azevedo 
Matias e de Ana Paula Augusto.

O pretendente: DAnIEL SABInO SILVA, profissão: auxiliar de logística, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/2000, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Manoel Francisco da Silva e de Maria Celma Sabino Cabral 
Silva. A pretendente: JuLIAnA SARA LOPES DA SILVA, profissão: analista adminis-
trativa, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/01/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Lopes da 
Silva e de Marcia Rosales Lopes da Silva.

O pretendente: WELLInGTOn MOnTEIRO DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 28/12/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Teodoro da Silva e de Marly 
Monteiro de Lima. A pretendente: QuézIA nASCIMEnTO DE LIMA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Monteiro de Lima 
e de Elenice Nascimento Freitas.

O pretendente: MAICOn FERREIRA DE CARVALhO, profissão: cozinheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 23/06/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Romildo da Silva Carvalho e de Se-
bastiana Ferreira Dias. A pretendente: TATIAnA MARA DA SILVA, profissão: copeira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio da Silva e de 
Zuleide dos Santos Silva.

O pretendente: EDMAR LIMA DE ALBuQuERQuE, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pereira de Albuquerque e de 
Vanice Lima de Albuquerque. A pretendente: ThAIS CORREIA LOuREnCO, profissão: 
auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Inacio 
Lourenco e de Elizabete Correia da Silva Lourenco.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA FEITOSA, profissão: desenvolvedor de software, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Ivan Feitosa e de Elizabeth de Oliveira 
Feitosa. A pretendente: FERnAnDA VITOR DE SOuzA, profissão: desenhista cadista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Vieira de Souza e de Maria José Vitor Silva.

O pretendente: JOnAThAn SAnTOS LIMA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 29/11/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ovidio Pereira Lima e de Edivaldina de Assis Santos 
Lima. A pretendente: ALInE SOuzA COELhO DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de 
escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Coelho dos Santos 
e de Solange da Silva Souza.

O pretendente: VAnDERSOn SAnTOS ROChA, profissão: cobrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1980, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Santos Rosa e de Maria Izabel 
Santos. A pretendente: ADRIAnA BORGES GOnçALVES, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1976, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Vicente Borges Gonçalves e de 
Maria Conceição Pereira Gonçalves.

O pretendente: FERnAnDO SAnTAnA SILVA, profissão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 15/04/1996, residen-
te e domiciliado neste Distrito,São Paulo, SP, filho de Jurandy Oliveira Silva e de 
Valcilene Oliveira Santana. A pretendente: RAQuEL MOuRA DA SILVA, profissão: 
controladora de acesso, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonia Moura da Silva.

O pretendente: BRunA CAROLInA DE AQuInO, profissão: empresária, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito,São Paulo, SP, filho de Maria Zuleide de Aquino. A preten-
dente: JuLIAnA RAMOS DE JESuS, profissão: supervisora de produção, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito,São Paulo, SP, filha de Valdeon Souza de Jesus e de 
Maria de Lourdes Alves Ramos.

O pretendente: DAnIEL REIS DE OLIVEIRA BRITO, profissão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Etevaldo dos Santos Brito e de Rosa-
lina Aparecida Reis de Oliveira. A pretendente: KézIA JuLIAnE BISPO DOS REIS, 
profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/01/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Regina Bispo dos Reis.

O pretendente: GABRIEL PEREIRA CAMILO, profissão: designer gráfico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ibirajara Camilo e de Cicera Pereira 
Camilo. A pretendente: BEATRIz APARECIDA DA SILVA PAuLA, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/01/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio Cezar 
de Paula e de Simone da Silva Paula.

O pretendente: TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1995, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de José Zilton de Oliveira e de Marineia Jesus da Silva Oliveira. A pre-
tendente: MARIAnA CORREIA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Silvana Cristina Correia.

O pretendente: ALLAn JAMES DA SILVA GOnçALVES, profissão: técnico de 
impressora, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
04/11/1990, residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Amarildo 
Mendes Gonçalves e de Cleuza Aparecida da Silva Gonçalves. A pretendente: CyBE-
LE RODRIGuES DE VASCOnCELOS, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir de Vasconcelos e de Telma Rodrigues 
Alves de Vasconcelos.

O pretendente: JOSé SAnTOS DIAS, profissão: chefe operacional, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Capim Grosso, BA, data-nascimento: 19/03/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvano Manoel Dias e de Maria do Carmo Santos 
Dias. A pretendente: SAnDRILEuzA BEzERRA DAnTAS, profissão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 29/10/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Bezerra Dantas e de Maria 
das Dores Dantas.

O pretendente: MuRILO ALVES DOS SAnTOS, profissão: técnico de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarujá, SP, data-nascimento: 19/05/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Vaudo Batista dos Santos e 
de Joanasilma Alves Pessoa. A pretendente: nAThALy ARAuJO DE QuEIROz, pro-
fissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flávio Vitor de 
Queiroz e de Fabiana Araujo Soares de Queiroz.

O pretendente: GILSOn SAnTOS GRAuMMAn, profissão: supervisor de cobrança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jayme Graumman e de Dauta Martins 
Graumman. A pretendente: AnTOnIA EVAnDRA DE QuEIROz LIMA, profissão: babá, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pedra Branca, CE, data-nascimento: 11/03/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Martins Lima e 
de Maria de Queiroz Lima.

O pretendente: SAMuEL SERAFIM DAS nEVES ALMEIDA, profissão: analista finan-
ceiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar de Almeida e de 
Tania Serafim das Neves. A pretendente: BIAnCA MACIEL RIBEIRO ROSA, profissão: 
arquiteta e urbanista, estado civil: solteira, naturalidade: Sorocaba, SP, data-nascimento: 
07/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos 
Rosa e de Eliana Maciel Ribeiro Rosa.

O pretendente: MyCKEL SOuzA DA SILVA, profissão: lider de expedição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson da Silva e de Maria das Dores 
Pereira de Souza da Silva. A pretendente: MAyARA CORREIA COSTA, profissão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/09/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Gomes 
Costa e de Rosa Maria Correia Costa.

O pretendente: FRAnCISCO ALVACIR BRILhAnTE FILhO, profissão: repositor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Iracema, CE, data-nascimento: 30/05/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Alvacir Brilhante e de Zilmar 
Alves Brilhante. A pretendente: REInACI SAnTOS GOMES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Capim Grosso, BA, data-nascimento: 12/10/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlindo Moreira Gomes e de Maria 
Alves dos Santos.

O pretendente: MARCIO FERnAnDES DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Fernandes de Oliveira e de 
Maria do Carmo de Oliveira. A pretendente: JEAnE GOnzAGA DOS SAnTOS, pro-
fissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lealdo Ramos 
dos Santos e de Gicelma Maria dos Santos Ramos.

O pretendente: EMAnOEL DE SOuzA SILVA JúnIOR, profissão: serralheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 15/11/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Emanoel de Souza Silva e de Irene Ferreira 
Santos. A pretendente: ALInE SILVA SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 16/04/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo César Silva Santos e de Rosimeire Lino Silva.

O pretendente: MAuRICIO SOuzA DE BRITO, profissão: ajudante de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito,São Paulo, SP, filho de Mauricio Silva de Brito e de Maria de 
Lourdes Souza de Brito. A pretendente: PALOMA MOnIQuE BATISTA DA SILVA, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/06/1986, residente e domiciliada neste Distrito,São Paulo, SP, filha de Eliseu Alves 
da Silva e de Rosania Batista.

O pretendente: IVAnILDO APARECIDA FERnAnDES, profissão: agente de correios, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Felicio dos Santos, MG, data-nascimento: 03/11/1971, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lindolfo Lopes Fernandes 
e de Teresinha Guedes Fernandes. A pretendente: CAMILA LuCIA DOS SAnTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vilma Lucia 
dos Santos.

O pretendente: EDGAR DE OLIVEIRA SERAFIM, profissão: operador de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Mauricio Serafim e de Andreia 
de Oliveira Serafim. A pretendente: ALInI DA SILVA, profissão: auxiliar de CDP, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Moreira da Silva e de Antonia 
Auseneide de Paula da Silva.

O pretendente: BREnO VIEIRA GOMES, profissão: técnico em telecomunicações, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Gomes e de Luzia da Silva 
Vieira Gomes. A pretendente: VALéRIA nADIM DA SILVA, profissão: técnica de ali-
mentos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Pereira da Silva e 
de Assunta Nadim.

O pretendente: GuILhERME VITORInO DA SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Morungaba, SP, data-nascimento: 17/01/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Vitorino da Silva e de Eliana 
Vitorino da Silva. A pretendente: ARIAnE CARVALhO FIRMInO DA SILVA, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/10/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Firmino 
e de Aparecida Fernandes de Carvalho de Oliveira.

O pretendente: JOSé MIGuEL DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Agua Preta, PE, data-nascimento: 17/04/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival Miguel da Silva e de Josefa Maria da Silva. A 
pretendente: MARInALVA FRAnCISCA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 30/03/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marlene Moura da Silva.

O pretendente: nICOLAS BARBOSA APARECIDO, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/2001, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de David Barbosa Aparecido e de Guaraciana 
da Cunha Barbosa. A pretendente: IzABELA DA SILVA ALVES, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/2002, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Alves da Silva e de 
Marinalva Francisca da Silva.

O pretendente: EVAnGIVALDO SIRInO DOS SAnTOS, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itaete, BA, data-nascimento: 08/05/1969, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Sirino dos Santos e de Genoveva 
Araujo dos Santos. A pretendente: LEOnARDA MARIA DE JESuS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Araci, BA, data-nascimento: 29/09/1966, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julia Maria de Jesus.

O pretendente: ThIAGO BERThAuLT DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/2002, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Vieira da Silva e de Maria Aparecida 
Berthault da Silva. A pretendente: RAPhAELA CAMILA DA SILVA, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/12/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Márcio da 
Silva e de Cristina da Silva.

O pretendente: EDSOn FERREIRA, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Cornélio Procópio, PR, data-nascimento: 09/09/1961, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Ferreira e de Zilda Correia Ferreira. A 
pretendente: DOMEnICA EDI DE OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Goreti de Oliveira e de Edi Walkiria de Souza Oliveira.

O pretendente: CLAuDEMIR COuTInhO DA SILVA, profissão: motorista carreteiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Alto Piquiri, PR, data-nascimento: 15/04/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmane Barbosa da Silva e de 
Creusa Coutinho da Silva. A pretendente: DARLEnE SILVA DO nASCIMEnTO, profis-
são: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco do 
Nascimento Neto e de Zuleide Silva dos Anjos do Nascimento.

O pretendente: MAnOEL MESSIAS LEAL SAnTAnA, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Buique, PE, data-nascimento: 13/07/1972, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdelino Leal Santana e de Maria 
do Carmo da Silva Santana. A pretendente: ALzInETE DOS SAnTOS FERREIRA 
ALVES, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Iaçu, BA, data-nascimento: 
24/02/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Ferreira 
e de Maria Damiana dos Santos Ferreira.

O pretendente: LuCAS DA SILVA BARBOSA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/2001, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hercilio Barbosa e de Tania da Silva. 
A pretendente: DAnIELLE PAIxãO DE SAnTAnA, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Henrique de Santana e de 
Aldir Paixão dos Santos.

O pretendente: WESLEy MARQuES SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1999, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudinei de Jesus Silva e de Patricia Marques de Brito. 
A pretendente: ISABELLA CAnDIDO DE OLIVEIRA, profissão: help desk, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/02/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josenilto Candido de Oliveira e de 
Ivanete Antonia de Oliveira.

O pretendente: PEDRO hEnRIQuE nOIA DOMInGuES MEnDES, profissão: vigilante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Juquitiba, SP, data-nascimento: 04/02/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Domingues Mendes e de Maria 
Valderez Noia Xavier Mendes. A pretendente: FRAnCIELLI GOIS DIMPERS, profissão: 
bombeira civil, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/07/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Max 
Dimpers e de Solange Katia Gois Dimpers.

O pretendente: ROBSOn RIBEIRO RITO, profissão: vidraceiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clementino Rito e de Maria Neide Miranda Rito. A 
pretendente: MIChELE FERnAnDES FILhO, profissão: cuidadora de idosos, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Dourados, MS, data-nascimento: 12/08/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco José Filho e de Maria das 
Dores Fernandes.

O pretendente: CARLOS REnATO SILVA, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida de Jesus Silva. A pretendente: ALInE 
DE SOuzA, profissão: supervisora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 14/07/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Osvaldo Lopes de Souza e de Deborah de Campos Souza.

O pretendente: ROnALDO TADEu MORAES DA PAz, profissão: operador de 
máquinas, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/06/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo 
Tadeu Goulart da Paz e de Maria da Natividade Moraes. A pretendente: ThAIS 
ALVES DE SIQuEIRA BERnARDES, profissão: publicitária, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 16/08/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio de Almeida Bernardes e de Gilvania 
Alves de Siqueira Bernardes.

O pretendente: RAIMunDO nOnATO GOnçALVES SILVA, profissão: funcionário públi-
co, estado civil: divorciado, naturalidade: Porto Firme, MG, data-nascimento: 12/09/1965, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gonçalves da Silva e 
de Rita Gonçalves da Silva. A pretendente: MARIA DE FATIMA RODRIGuES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Paranavaí, PR, data-nascimento: 28/12/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anésia Rodrigues.

O pretendente: JOnAS WESLEy JACInTO FREDERICO, profissão: montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Rogerio Frederico e de Eleni 
Jacinto. A pretendente: nIEDJA SAMARA PEREIRA AMéRICO, profissão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/2001, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Benedito Donizeti Américo 
e de Suely Maria Pereira.

O pretendente: ELI DA COSTA, profissão: motorista, estado civil: viúvo, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1971, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Josué Sebastião da Costa e de Zélia Rodrigues da Costa. A pretendente: 
MARIA DAS VITÓRIAS DO nASCIMEnTO, profissão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santa Cruz, RN, data-nascimento: 18/05/1977, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filha de Cosma Feliciano do Nascimento.

O pretendente: LuCIAnO LIMA DE JESuS, profissão: azulejista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Ipiau, BA, data-nascimento: 22/02/1979, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Jose Antonio de Jesus e de Ligia Maria Lima Santos. A 
pretendente: VERA LuCIA MEnEzES DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1976, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Cicero da Silva e de 
Beatriz de Menezes Martins.

O pretendente: DIOGO CORREA DE DEuS, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/2002, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Schesley Gonçalves de Deus e de Elisangela Corrêa 
de Deus. A pretendente: LuAnA BORGES FERREIRA, profissão: auxiliar de logística, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/2001, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ruberlandio Alves Ferreira e 
de Cristiane Martins Borges.

O pretendente: RICARDO SOuzA SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Benivaldo Bispo dos Santos e de Elena Pereira Souza. A 
pretendente: DEnISE FREDERICO, profissão: professora, estado civil: solteira, natura-
lidade: Osasco, SP, data-nascimento: 26/07/1977, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Frederico e de Marilena de Lemos Frederico.

O pretendente: BRunO PEREIRA DA SILVA, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adenilson Pereira da Silva e de Rosemar 
dos Santos Silva. A pretendente: KAThEEn MARTA ALVES SAMPAIO, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ubirajara 
Santana Sampaio e de Maria Iolete Alves Machado Sousa.

O pretendente: SILVInO DA COnCEIçãO SILVA nETO, profissão: encarregado de loja, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 19/06/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Marcos Lessa da Silva e de Maria 
Iracema dos Santos. A pretendente: DAIAnE OLIVEIRA BORGES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingo Soares Borges e de Geni Oliveira Borges.

O pretendente: héLIO DE SOuSA ARAuJO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Miguel do Tapuio, PI, data-nascimento: 08/01/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Emídio Antão de Araújo e de Maria 
Antônia de Sousa. A pretendente: TAMIRIS GOMES DE SOuzA, profissão: escriturária 
hospitalar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Mendes de Souza e 
de Audenice de Oliveira Gomes Souza.

O pretendente: FERnAnDO FRAnCISCO DE MATOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinilson Francisco de Matos e de Veronica Ulisses de 
Medeiros. A pretendente: VICTTÓRyA DIAS GOMES, profissão: autônoma, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/2002, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Eraldo Dias Santos e de Maria dos Remedios Gomes da Silva.

O pretendente: IGOR DA SILVA FREITAS, profissão: comprador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1996, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Carlos Eduardo de Freitas e de Daniela Longo da Silva. A pretendente: 
AMAnDA BARBOSA DE LIMA PAIVA, profissão: promotora de vendas, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Normando Paiva e de Maria José Barbosa de Lima Paiva.

O pretendente: GuILhERME hEnRIQuE DE OLIVEIRA PORzELT, profissão: ana-
lista de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/10/1987, residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Hercules Aparecido Por-
zelt e de Conceição Aparecida de Oliveira Pinto. A pretendente: DAIAnE DIAS LInS, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/09/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Pintuba Lins e de Valdenice Dias Lins.

O pretendente: CLAuDIO ROBERTO BARBOSA DE ABREu JARDIM, profissão: 
operador de máquina, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 25/05/1972, residente e domiciliado neste Distrito,São Paulo, SP, filho de Antonio 
Pinheiro Jardim e de Luzia Barbosa Jardim. A pretendente: VAnESSA FERREIRA DE 
OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 10/11/1987, residente e domiciliada neste Distrito,São Paulo, SP, filha de 
Claudio Gomes de Oliveira e de Pureza Ferreira da Costa.

O pretendente: LAILTOn JOSé DA SILVA, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 14/07/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dailson José da Silva e de Nicelia 
Lopes da Silva. A pretendente: STEPhAnE nASCIMEnTO DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Ferreira dos Santos 
e de Luziene do Nascimento Ferreira.

O pretendente: RAFAEL DE MEnEzES, profissão: gerente de posto de gasolina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 28/12/1979, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adna Lopes de Menezes. A 
pretendente: SIMOnE DA SILVA, profissão: copeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sebastião João Batista da Silva e de Rosalina Maria da Silva.

O pretendente: CARLOS AnDREy BASTOS SAnTOS, profissão: músico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 27/06/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Matos Santos e de Marcia Nazare da Veiga 
Bastos. A pretendente: MARIA JúLIA BORGES, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 24/08/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Afonso Borges e de Lilian 
Viana Freire Pequeno.

O pretendente: WELBER SAnTIAGO MORAIS, profissão: atendente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemir Alves Morais e de Sonia Maria Santiago. 
A pretendente: AMAnDA ELIzABETh SInAChI TELES, profissão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pierre Chateaubriand Nunes 
Gomes Teles e de Marcia Sinachi de Oliveira.

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: AnTOnIO CARLOS nOBREGA DE OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, administrador de empresas, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 
(29/08/1968), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Juarez de Oliveira e de 
Lucinda Gregória de Nobrega. A pretendente: FLÁVIA OLIVEIRA CuRCI, de nacionali-
dade brasileira, do lar, divorciada, nascida em Três Corações, MG, no dia (08/01/1976), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Curci Herreiro e de Edina 
Maria José Oliveira Curci.

O pretendente: JOãO GuILhERME GuERRA DE AnDRADE LIMA CABRAL, de na-
cionalidade brasileira, médico, divorciado, nascido em Recife, PE, no dia (29/06/1987), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Guerra de Andrade Lima Filho 
e de Jeanne Cabral Guerra de Andrade. A pretendente: MILEnE SOARES BARBOSA, 
de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em São José dos Campos, SP, 
no dia (30/03/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto 
Barbosa e de Silvana Soares Barbosa.

O pretendente: CAITO PORTASIO CACCIA, de nacionalidade brasileira, engenheiro 
civil, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/09/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Cassio Luiz Caccia e de Silvana de Oliveira Portasio Caccia. A 
pretendente: MARIAnA SChMIDT LOuREnçO RODRIGuES hEnRIQuES, de nacio-
nalidade brasileira, empresária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/06/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Decio Reginaldo Henriques e de Ana 
Lucia Schmidt Lourenço Rodrigues.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JEAn MIRVILLE DESVIL, nascido em República do Haiti, no dia 
(25/05/1985), profissão auxiliar, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de Jean Mervil Desvil e de Carolla Ciceron. A pretendente: 
ÂnGELA MARIA DA SILVA, nascida em Pesqueira, PE, no dia (20/05/1970), profissão 
varredora, estado civi l solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de José Nestor da Silva e de Josefa Maria da Silva.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial
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Lucia Camargo Nunes (*)
A ofensiva da eletrificação

O Brasil pode até não estar preparado para absorver 
uma frota de veículos elétricos, mas algumas ações indi-
cam que as empresas fazem deste 2021 um momento de 
ofensiva da eletrificação. 

Além de diversos lançamentos de veículos, com venda e 
aluguel de modelos eletrificados, parcerias para instalação 
de eletropostos e wallbox facilitam a vida dos usuários. 

Outro movimento crescente, é o interesse de empresas 
públicas e privadas investindo em frotas corporativas 
eletrificadas. 

Peugeot

PEUGEOT_EXPERT chega este ano

Redução de ICMS
Nessa convergência, o governo de São Paulo anunciou 

a redução de ICMS de ônibus, caminhões e veículos 
elétricos e eletrificados de 18% para 14,5%, a partir de 
janeiro de 2022. 

Adalberto Maluf, presidente da Associação Brasileira 
do Veículo Elétrico (ABVE), estima que os preços finais 
podem ter uma redução de 3,5%. 

Pode até parecer pouco, mas para um carro de R$ 250 
mil, o preço pode ser diminuído em R$ 8 mil, o suficiente 
para o proprietário adquirir um wallbox para carregamento 
mais rápido das baterias em sua casa ou escritório. 

BYD

Adalberto Maluf - presidente ABVE

O salão do carro elétrico
Na semana passada, a Praça Charles Miller, no Pacaem-

bu, sediou a 16ª edição do VE Latino Americano - Salão 
da Mobilidade Elétrica e Cidades Inteligentes, misto de 
feira de negócios, estandes de veículos, espaço de test 
drive e congresso. 

Além da participação de um Tesla, a feira teve a primeira 
apresentação em público do Fiat e500 e do Peugeot e-208 
GT, exposição do primeiro carro-forte elétrico do mundo, 
test drive do Nissan Leaf, lançamento de três motocicletas 
elétricas da marca Shineray e lançamento de uma nova 
marca de patinetes, a Davinci Micromobilidade, primeira 
fabricante desse tipo de veículo no Brasil. 

Longa vida ao etanol
O etanol, aliás, está na mira de algumas montadoras. A 

Nissan, por exemplo, avança em nova fase do projeto junto 
com o Ipen, de um veículo movido a Célula de Combus-
tível de Óxido Sólido (SOFC), que gera energia elétrica 
a partir de bioetanol. Outros países utilizam hidrogênio 
líquido, o que requer rede de geração e distribuição bas-
tante complexa. 

No caso da Nissan do Brasil, o hidrogênio é gerado nas 
células a combustível a partir do etanol. Entre as vantagens 
está a dispensa das baterias e tudo o que elas trazem no 
pacote: peso, custo e horas de recarga. 

Já a BMW do Brasil está desenvolvendo um projeto no 
qual adota o etanol para o modelo i3. O protótipo possui 
motor elétrico que é auxiliado por outro motor menor 
movido a etanol: em caso de ausência de rede elétrica, 
ele entra em ação para dar carga extra às baterias do 
i3, estendendo a autonomia em até 60 km. Nas versões 
vendidas hoje do i3, esse segundo motor é abastecido 
com gasolina. 

Outra solução mais do que aprovada foi inovação mundial: 
a produção de um veículo híbrido flex, o Toyota Corolla 
e posteriormente o SUV Corolla Cross, ambos fabricados 
aqui e com excelente aceitação. Masahiro Inoue, CEO da 
Toyota Latam, acredita que cada região deve buscar sua 
forma de veículos mais eficientes, por isso não descarta o 
uso do etanol para a geração hidrogênio e energia. 

Bosch e FCA também se manifestaram a favor das opor-
tunidades do uso do biocombustível no desenvolvimento 
de soluções em eletrificação. 

BMW

Projeto da BMW utiliza etanol no i3

Até tu, Rolls-Royce?
Como curiosidade, ontem, a Rolls-Royce, que faz parte 

do grupo BMW, anunciou seu primeiro automóvel 100% 
elétrico: o Spectre, aguardado para 2023. Em 2030, todos 
os modelos Rolls-Royce serão totalmente elétricos. 

RollsRoyce Spectre

Rolls-Royce

(*) - É economista e jornalista especializada no setor automotivo. 
E-mail: lucia@viadigital.com.br

credito Stellantis

Fiat 500e

Profusão de lançamentos
Não por acaso, a maioria dos recentes lançamentos no 

Brasil foi de veículos elétricos. Entre eles, novo Chevrolet 
Bolt EV, Mini Cooper S E, Fiat e500, Volvo XC40 Recharge, 
Peugeot e208 GT, novo Renault Zoe, JAC E-JS1, Audi RS 
e-tron GT e Volkswagen e-Delivery (caminhão leve) foram 
os mais recentes. 

A Peugeot também anunciou para este ano a chegada 
da van elétrica e-Expert, tipo de veículo que é a aposta de 
muitos especialistas como solução last mile de empresas 
de entregas para os grandes centros urbanos. 

Stellantis

PEUGEOT e208GT

Volks quer testar aceitação
Na terça (28), a Volkswagen anunciou que trará para 

Brasil e Argentina dois modelos 100% elétricos, o ID.3 e 
o ID.4. Eles não serão vendidos e servirão, por ora, para 
testar a aceitação do público. Os modelos serão exibidos 
em eventos e test drives. 

Recentemente, o Brasil foi escolhido pela matriz para 
sediar o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Bio-
combustíveis para mercados emergentes.

Volkswagen

Volkswagen ID3 e ID4

Vivaldo José Breternitz (*)
 

A expressão Metaverse, que 
tem aparecido com fre-
quência quando se fala 

em tecnologia da informação, é 
utilizada para indicar um tipo de 
mundo virtual que tenta replicar 
a realidade com o uso intensivo 
de dispositivos digitais, realidade 
virtual, realidade aumentada e 
outras tecnologias de ponta. 

O filme de ficção científica de 
2018 Ready Player One, no Brasil 
Jogador Nº 1, oferece um vislum-
bre do que seria o Metaverse, que 
muitas empresas de tecnologia 
dizem ser a próxima grande onda 
da internet. O herói do filme, um 
adolescente órfão, foge de sua 
existência sombria no mundo real 
mergulhando em universo virtual 
chamado “OASIS”, uma utopia 
virtual que permite aos usuários 
viverem como quiserem, pratica-
mente sem limites. 

Vários CEOs de grandes em-
presas de tecnologia, inspirados 
na ficção científica, dizem que, 
em breve, todos poderemos es-
tar em um mundo de realidade 
virtual, interativo, vivendo aven-
turas e consumindo sem limites, 

Metaverse, uma nova onda na internet?
como os personagens do filme. 
Ao invés de OASIS, eles chamam 
esse mundo de Metaverse. 

O Metaverse é diferente da 
realidade virtual de hoje, na qual 
hardware desajeitado e software 
limitado oferecem experiências 
isoladas e poucas chances de inte-
ragir de forma intensa com outras 
pessoas; já o Metaverse seria um 
enorme ciberespaço comunitário, 
movido a realidade aumentada e 
a realidade virtual, permitindo 
que os nossos avatares saltem 
facilmente de uma atividade para 
a outra. 

Viabilizar Metaverse é um em-
preendimento enorme, que exige 
padronização e cooperação entre 
os gigantes da tecnologia, que 
não são propensos a colaborar 
uns com os outros; apesar disso, 
muitos executivos da área dizem 
que caminhamos nesse rumo. O 
Facebook será uma “empresa Me-
taverse”, disse Mark Zuckerberg 
em julho. O objetivo, disse ele, 
é atrair centenas de milhões de 
usuários com hardware barato e 
software cativante. 

Evidentemente, o objetivo maior 
é ganhar mais dinheiro, pois, disse 

Zuckerberg, uma base de usuários 
desse porte aumentaria seus ne-
gócios, estes sim muito reais, rea-
lizados no Metaverse. O Facebook 
está investindo bilhões de dólares 
nessa área. O Metaverse ainda não 
existe e não há uma prazo bem 
definido para sua chegada. 

A realidade aumentada e a reali-
dade virtual ainda não conquista-

ram as massas e continuam sendo 
um nicho, apesar de Zuckerberg 
ter dito em 2017 que em breve um 
bilhão de pessoas estariam usando 
o Oculus, um equipamento de reali-
dade virtual para jogos eletrônicos; 
esse número está muito longe de 
ser alcançado. 

Mas o Facebook não é o único 
que aposta no Metaverse. 

Em maio, a Microsoft disse que 
está desenvolvendo ferramentas 
de software para ajudar outras 
empresas a desenvolver aplicati-
vos voltados ao Metaverse. Várias 
empresas de jogos, incluindo a 
Epic Games, dona do Fortnite, 
lançaram softwares de simula-
ção com o mesmo objetivo. Essa 
é mais uma daquelas situações 
em que podemos estar diante de 
uma revolução extremamente 
profunda ou de um fracasso es-
petacular: vale lembrar o caso do 
Second Life, lançado pela Linden 
Lab em 2003. 

O propósito do Second Life era 
criar uma realidade paralela onde 
usuários poderiam jogar, sociali-
zar, trabalhar, comprar e vender, 
entre outras atividades. 

Houve muito interesse nos 
primeiros tempos, com intensa 
cobertura da imprensa, mas o 
entusiasmo foi passageiro e, ao 
menos aqui no Brasil, muitas em-
presas perderam boas somas de 
dinheiro que haviam empregado 
na construção de suas versões 
virtuais. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O Metaverso mudará 
consideravelmente o 
comércio eletrônico.
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