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De acordo com o estudo realizado pelo IDC e encomendado pela 
Infobip, plataforma global de comunicação omnichannel, em média 
82% das pessoas na América Latina compraram online desde o início 
da pandemia. O Brasil está no topo do ranking, tendo 88% das pessoas 
comprando online atualmente; a Colômbia ocupa o segundo lugar, 
com 79,5%.  

maioria compra online e preferem roupas, alimentos 
e eletrodomésticos

As SPACs (Special Purpose Acquisiton Company ou Companhia 
com Propósito Específico de Aquisição, na livre tradução) surgiram 
há cerca de 20 anos nos Estados Unidos, mas somente agora é que 
esse tipo de modelo de negócios começa a atrair o real interesse de 
investidores tanto nos EUA como no resto do mundo. Elas são criadas 
com o objetivo exclusivo de captar recursos e adquirir futuramente 
uma outra companhia. Para se ter uma ideia do "boom" desse tipo 
de operação, em 2019 foram contabilizados 52 IPOs de SPACs nos 
Estados Unidos; 235 no ano passado e 298 até agosto deste ano por 
meio dessas operações.  

spAcs: saiba o que são e como operam

Dentro das organizações, os CIOs (Chief Information Officers) ou 
CTOs (Chief Technology Officers) ganham cada vez mais importância, 
precisando ir além da área técnica e ter uma visão holística e sistêmica 
dos negócios. Controlando várias frentes, um dos fatores que costumam 
ter grande relevância para este profissional (e para a empresa) é o da 
previsibilidade dos custos.  

os benefícios da terceirização sob uma gestão 
estratégica de ti
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negócios em pauta

Air france revela seu primeiro A220-300
A Air France recebeu na quarta-feira (29) o seu primeiro A220-300, 

a joia mais recente da companhia para sua frota de curta e média 
distância. Desde a introdução do A350 em sua malha de longo curso, 
a companhia continua renovando sua frota, e até 2025 terá integrado 
os 60 A220-300 que encomendou em 2019 para gradualmente subs-
tituir seus Airbus A318 e A319, bem como muitos dos Airbus A320. 
Essa encomenda - a maior de um cliente europeu - inclui um misto 
adicional de 30 opções e 30 direitos de compra. Todos os times da Air 
France se prepararam por dois anos para esse momento. Decolando 
do hub da Air France em Paris-Charles de Gaulle, o Airbus A220-300 
já está voando para Berlim, Barcelona,  Milão e Veneza. Uma aeronave 
economicamente e ambientalmente eficiente.    Leia a coluna 
completa na página 3

Foto: airfrance.fr 

news@ti

Webinar discute o acesso à energia limpa a 
partir do hidrogênio

@A demanda de geração de energia com base no hidrogênio pode 
chegar a 500 toneladas métricas até o ano de 2050. Apesar disso, 

além da União Europeia, apenas 12 países têm publicadas estratégias 
nacionais definidas para o hidrogênio. É o que aponta um levantamento 
do Conselho Mundial de Energia publicado em julho deste ano. Se 
atualmente essa demanda está concentrada na indústria petroquími-
ca, o interesse em acessar o potencial do hidrogênio para a geração 
de energia limpa tem aumentado, o que faz com que surjam cada vez 
mais estudos para possibilitar essa ampliação de produção e uso. 
Nesse sentido, o Lactec, centro de ciência, pesquisa e tecnologia, 
promove no Canal Energia no dia 6 de outubro, quarta-feira, o webinar 
“Hidrogênio Energético: PNH2, Cases e Oportunidades”, da série de 
eventos Energy Tech Talks realizada no Canal (https://zoom.us/webinar/
register/1416323393259/WN_Ex8ANtAMQkGTP2pKDpRIOg?utm_
source=email&utm_medium=email&utm_campaign=email-gh).    leia a coluna completa na página 2

AI/Lactec

A comunicação interna, ou 
endocomunicação de qualquer 
empresa, é o fio condutor 
necessário para um bom 
relacionamento entre gestores e 
seus colaboradores. 

segundo um estudo realizado pela 
Associação Brasileira de Comuni-

cação Empresarial, 63% das empresas 
consideram a comunicação interna 
um dos processos mais importantes 
do ambiente corporativo e pretendem 
continuar a investir neste segmento 
pelos próximos anos. 

O modo como que o mundo se comuni-
ca se transforma diariamente, inclusive 
dentro das organizações, e por isso, a 
comunicação interna precisa acompa-
nhar essas novas tendências. Adotar o 
formato audiovisual como método prin-
cipal de comunicação corporativa pode 
ser o melhor estilo para que a empresa 
passe uma imagem mais transparente, 
interagindo de maneira dinâmica, sem 
perder o profissionalismo. 

A melhor escolha é firmar uma par-
ceria com produtoras especializadas, 
pois elas podem apresentar uma visão 
técnica sobre cada tema, sendo capazes 
de julgar e escolher o melhor caminho 
para o vídeo. A estratégia ao escolher 
a linguagem, a forma de abordar o 
assunto, o recurso narrativo, entre 
outros, é o que reforça a identidade 
de uma marca. 

Para Leandro Alvarenga, CEO da 
Prime Arte, produtora de conteúdo e 
tecnologia, o desafio é a quantidade 
enorme de informações percorrendo 
todos os setores da empresa, que vão 

Vídeos solucionam desafios  
da comunicação interna empresarial
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desde mudança de cultura até novos 
produtos ou novos regulamentos. 

Reproduzidas por diversos tipos de ví-
deos, podem ser de cunho institucional, 
tendo um executivo como porta-voz 
para dar mais credibilidade ao tema, por 
exemplo, ou um vídeo de treinamento, 
que condensa uma grande quantidade 
de dados relevantes em poucos minutos 
de conteúdo. 

“Utilizar um vídeo para apresentar 
mecanismos institucionais da empre-
sa, difundir seus produtos, serviços, 
resultados e projetos futuros, faz toda 
a diferença. O interlocutor precisa 
usar uma linguagem clara e didática 
de interação, seja no discurso, texto ou 
gráficos, já que isso é o que vai gerar 
uma conexão humana quando está 
recebendo a mensagem”. 

Hoje, diversas ações que partem do 
setor interno podem atingir a comu-
nicação externa, criando um efeito 
positivo no modo em que o público 
distingue uma marca, por isso, é indis-
pensável que o audiovisual, ao trabalhar 
com uma corporação, fique atento a 
esse ponto. Ao produzirem peças para 

comunicação interna, as produtoras 
devem encontrar métodos eficientes 
que condensam muitas informações em 
pouco tempo, mantendo a qualidade. 

Para isso, é preciso entender o cliente, 
elaborando conceitos e propondo solu-
ções que elevem o nível de cada criação. 
O mesmo vídeo pode ser compartilhado 
com diversas equipes de uma única 
vez, sem a necessidade de locomoção, 
e pode ser visto em diferentes horários. 

“Mais que assertiva, a comunicação 
interna é fundamental para o sucesso 
de uma marca.  As possibilidades para a 
aplicação do vídeo na comunicação in-
terna com o intuito de educar, motivar 
e informar, além de serem vantajosas 
ao ampliarem o contato com os colabo-
radores de uma empresa, dialogando 
e estreitando suas relações, também 
economizam tempo e reduzem custos. 

De fácil compreensão e agindo de forma 
mais pessoal que um texto, o recurso 
ainda ressalta a individualidade da orga-
nização. O sucesso depende apenas de 
uma estratégia de conteúdo poderosa” 
finaliza Alvarenga. - Fonte e outras infor-
mações: (www.primeartevisual.com.br).

segUrAnçA

marco legal para a iA
A Câmara dos Deputados apro-

vou o marco legal para o uso 
da inteligência artificial (IA) no 
Brasil. O texto segue para aná-
lise do Senado. O projeto define 
fundamentos e princípios para o 
desenvolvimento e a aplicação da 
inteligência artificial, incluindo di-
retrizes para o fomento e a atuação 
do poder público no tema. Caberá 
privativamente à União legislar e 
editar normas sobre a matéria.
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Coluna do Heródoto

O grupo se reúne 
apesar da mídia não 
acreditar que isso 
dure muito. 

Os líderes querem 
articular uma frente 
ampla com intenção 

de disputar as próximas 
eleições presidenciais. É 
verdade que os líderes do 
grupo, até bem pouco tempo 
atrás, eram inimigos políti-
cos e não escondiam o que 
pensavam um do outro. Não 
faltaram reuniões políticas, 
entrevistas na mídia em que 
um atacava o outro. 

Acusações de golpista, 
apoiador dos militares, fas-
cista, traidor do povo bra-
sileiro, entreguista, entre 
outras. Cada um deles lidera 
um partido político que não  
passa de aglomerados de 
oligarcas espalhados por 
todo o país e se consideram 
donos de parte do eleitora-
do. É só chamar e os cabos 
eleitorais se apresentam e 
prometem o melhor para 
voltar ao poder.

Geralmente as oposições 
se unem quando percebem 
que o poder está firme nas 
mãos de quem tem o gover-
no. E o presidente não deixa 
dúvidas que governa com 
o apoio do povo, de parte 
do congresso nacional e 
mesmo das forças armadas. 
A escolha presidencial foi 
referendada pelo Congresso 
e por políticos que agora 
estão na oposição. 

Ou seja, queriam a derru-
bada da esquerda do poder, 
mas não com a ascensão da 
extrema direita. A liderança 
oposicionista nem merece 
ser chamada de frente am-
pla uma vez que são todos 
liberais, favoráveis à econo-
mia de mercado. É verdade 

que um era favorável a 
uma maior distribuição das 
terras, outro se considera 
desenvolvimentista e o ter-
ceiro é totalmente direitista. 

Em outras palavras, até 
bem pouco tempo atrás 
eram inimigos políticos e 
adversários nas eleições 
presidenciais. Desenvolvi-
mento econômico, reforma 
partidária e política externa 
soberana. Basicamente es-
tes três eixos são aceitos pe-
las lideranças da oposição. 

E a esquerda ? A frente 
não inclui os líderes ou par-
tidos de esquerda. Não se 
quer revigorar a militância 
que atuou energicamente 
no último mandato pre-
sidencial antes do golpe. 
Carlos Lacerda é o autor do 
manifesto contra o governo. 

Ele procura seus desafe-
tos apesar de tentar  impedir 
que Juscelino Kubstchek 
tomasse posse depois de 
eleito. Foi um dos articu-
ladores do movimento que 
derrubou o presidente João 
Goulart, agora exilado em 
sua fazenda no Uruguai. 

Lacerda, Juscelino e Jango 
almejam a volta da eleição 
direta para a presidência da 
república. Castelo Branco 
foi eleito indiretamente, 
pelo Congresso, com voto 
de Juscelino e de Ulysses 
Guimarães. Militares no 
poder é por pouco tempo. 
Foi assim no passado e seria 
assim no presente. 

Seria apenas um breve 
período, quando voltariam 
para a caserna e o poder nas 
mãos dos civis. Isso só ocor-
re em 1985 com a eleição 
indireta de Tancredo Neves.

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

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)
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News@
Startup lança soluções para indústrias e 
pequenas e médias empresas

@A ReFact - Retail Tech brasileira, pioneira no segmento de 
gestão F2C (factory-to-consumer) – tem o mercado de market-

place como seu principal canal de aceleração de vendas. O foco da 
empresa é introduzir toda a cadeia de venda direta da indústria, do 
atacadista e do importador junto ao consumidor final no ambiente 
digital, oferecendo uma gestão baseada 100% em performance, 
através de tecnologia própria, eliminando os custos e fricções ge-
rados pelos tradicionais intermediários da cadeia de distribuição 
(www.refactdigital.com.br).

Sankhya expande atuação no interior  
de São Paulo

@A Sankhya, desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão ERP 
e criadora do conceito EIP (Enterprise Intelligence Platform), 

que recebeu um investimento de R$ 425 milhões, do fundo Sobe-
rano de Singapura (GIC), tornando-se uma das maiores empresas 
do setor do Brasil, está anunciando a ampliação da sua atuação em 
Bauru, interior paulista, onde mantém uma Unidade de Negócios, 
desde 2020. Agora, a Unidade passará a atender também às cidades 
de São Carlos, Araraquara, Marília e Assis. A expectativa é que, 
no período de dois anos, a operação conquiste 150 novos clientes.

Inscrição para 10 mil bolsas de estudo 
gratuitas para formar desenvolvedores

@A startup Take Blip, plataforma líder de Comércio Conversa-
cional, em parceria com o Órbi Academy Techboost - um dos 

maiores programas de bolsas de estudo em tecnologia no Brasil, 
idealizado pelo hub de inovação Órbi Conecta – juntamente com 
a Digital Innovation One, plataforma de educação em tecnologia, 
acabam de anunciar a abertura das inscrições para a segunda 
edição do bootcamp Take Blip Fullstack Developer. O programa 
vai oferecer uma nova trilha de formação com 10 mil bolsas de 
estudo gratuitas para formar pessoas desenvolvedores (https://
bit.ly/takeblip2).

TI

Cinco passos para uma transformação 
bem-sucedida da rede corporativa

Transformação digital é um termo amplo, que implica no uso da tecnologia para impactar positivamente a 
experiência do cliente e do usuário. 

Glauco Lima (*)

As novas ferramentas que usu-
fruem de uma grande variedade 
de fontes de dados são usadas 

para tomar decisões chave. Essa tran-
sição inclui mudanças profundas nos 
processos comerciais, à nível opera-
cional, para oferecer maior eficiência, 
agilidade e empoderamento às pessoas 
e às empresas.

De acordo com dados do IDC, mais de 
40% de todos os gastos em tecnologia 
da informação e comunicação (TIC) 
irão diretamente para a inovação digital 
(a partir de 20% em 2018) na América 
Latina até 2024, crescendo a uma taxa 
anual composta de 22%.

A digitalização não é apenas um fato 
da vida; ela requer mudanças nos pro-
cessos, na cultura e na tecnologia.  E 
a rede é responsável pela conexão de 
todos estes elementos; é a base para a 
mudança. Portanto, o sucesso da trans-
formação digital está na renovação da 
rede, em um primeiro momento. Mas, 
para isso, há cinco passos prévios que 
são pilares fundamentais e universais 
para todos os tipos de organizações.

Visão
Ter a visão de onde você quer chegar 

é fundamental. É preciso pensar quais 
são as “lacunas” para que a rede conti-
nue a apoiar os objetivos estratégicos 
da empresa. A mudança para a nuvem 
traz desafios de conectividade, seguran-
ça e gerenciamento que precisam ser 
pensados com antecedência. 

Os colaboradores e todos os integran-
tes da empresa devem ser treinados, 
incentivados e ter acesso a todas as 
informações sobre as novas adoções 
pela empresa. Uma mudança ou tran-
sição bem-sucedida não funciona se 
as equipes não estão se movendo em 
direção ao mesmo objetivo, sempre sen-
do lideradas pelo departamento de TI. 

Auditoria
É importante ter uma auditoria com-

pleta para implementar uma nova rede 
corporativa. O objetivo é criar uma linha 
de base. Isso inclui o levantamento da 
infraestrutura local existente em data 
centers, locais industriais, grandes 
escritórios, filiais e locais físicos dispo-
níveis. Em tempos de trabalho híbrido, a 
situação dos usuários remotos deve ser 
levada em consideração, uma vez que ali 
existem dados de negócios relevantes.

Uma lista de toda a conectividade 
WAN, como MPLS e Internet dedicada 
e conexões de banda larga, também 
deve ser inserida. Os departamentos 

ser delegadas a fornecedores externos.

Frequentemente, as tarefas internas 
podem ser personalizadas e modifica-
das rapidamente conforme a mudança 
das condições de negócios. Um bom 
exemplo aqui são os serviços de voz 
e colaboração para toda a empresa. É 
um bom uso do tempo e dos recursos 
de TI? Na maioria das organizações, 
a mudança desses serviços para um 
provedor de SaaS, como o Google ou 
a Microsoft, fará muito sentido.

Muitas das tecnologias de informa-
ção tradicionais agora já podem ser 
fornecidas por um provedor de servi-
ços gerenciados (MSP). Isso pode ser 
monitorado e supervisionado por TI, 
mas as funções terceirizadas exigirão 
menos recursos, liberando equipe para 
projetos que têm mais impacto para os 
negócios. As empresas devem parar de 
perder tempo compilando requisitos em 
sistemas que podem ser terceirizados 
ou aposentados antes que a transfor-
mação da rede esteja completa. 

Segurança
A quarta etapa que toda empresa deve 

dar antes de embarcar em um grande 
projeto, como a transformação da rede, 
é certificar-se de que está alinhado com 
o plano de continuidade de negócios, 
incluindo a estratégia de segurança.

É importante avaliar as chances de 
que a alteração do tipo de rede cause 
uma grande interrupção não planejada. 
Para isso, as transições devem ser pla-
nejadas de forma organizada e escalável 
para amenizar os riscos.

No aspecto de segurança, a empresa 
precisa ter claro que os processos, pro-
cedimentos e controles estabelecidos 
podem ser implementados na nova rede, 
a fim de garantir o nível necessário de 
continuidade para a segurança da infor-
mação durante uma situação de ruptura.

Priorização de projeto
A última etapa é avaliar e priorizar 

os projetos de TI, levando em conside-
ração elementos como risco, custos e 
velocidade de conclusão. A transforma-
ção da rede deve começar nas áreas da 
empresa que são diagnosticadas como 
prioritárias, ou também onde existe 
uma melhor relação custo / benefício 
(os “ganhos rápidos”). Grande parte do 
processo de digitalização institucional 
requer conectividade avançada e cama-
das de segurança fornecidas por uma 
rede transformada.

(*) É líder de desenvolvimento de negócios de 
conectividade para a América Latina da Orange 

Business Services.
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de TI buscam sempre ter um estoque 
atualizado, mas a realidade é que a única 
forma de garantir isso é realizando uma 
auditoria minuciosa, já que muitas vezes 
os próprios departamentos e usuários 
colocam conexões na estrutura.

Na auditoria, um dos pontos-chave é 
saber quais são os aplicativos importan-
tes para o negócio, quem os utiliza e onde 
estão localizados. Isso apoiará o design 
da rede digital, bem como a criação de 
uma estratégia de gerenciamento de 
desempenho de aplicativos (APM). Este 
é um ponto chave da transformação. O 
Gartner define APM como um conjunto 
de ferramentas (software) que vai desde 
a descoberta de aplicativos até o monito-
ramento da experiência digital. APM são 
softwares especialmente desenvolvidos 
para operações de TI e fazem uso de in-
teligência artificial para reduzir o tempo 
de reação e planejamento.

Essas tarefas são melhor conduzidas 
pela equipe de TI interna, mas executa-
das por provedores de serviços externos. 
Eles não farão suposições e, também, 
terão as ferramentas certas para exe-
cução. Dessa forma, é possível ter uma 
imagem do estado real das tecnologias 
e serviços de TI que serão necessários 
na nova fase de transformação.

Placement 
A terceira etapa é uma das mais 

difíceis. Cada serviço que a TI presta 
deve ser analisado, tendo como objeti-
vo principal oferecer uma experiência 
melhorada ao cliente final. Além dis-
so, a avaliação precisa se aprofundar 
em quais funções são críticas para o 
negócio, quais devem continuar a ser 
tratadas internamente e quais podem 

Muitas pessoas acreditam que, para ser 
um empreendedor, é necessário nascer 
com determinadas características. A 
verdade, contudo, é que esses fatores 
podem ser desenvolvidos ao longo da vida.

De acordo com Diego Arruda, consultor 
e especialista em empreendedorismo, as 
características de um bom empreende-
dor nascem a partir do desejo de abrir o 
próprio negócio. “Quando alguém decide 
que está na hora de empreender para dar 
vida a um sonho, passa a desenvolver uma 
série de características que, com certeza, 
serão benéficas para o desenvolvimento 
e o crescimento dos negócios”, explica.

Segundo Arruda, existem diversas ca-
racterísticas essenciais a um empreende-
dor de sucesso, mas, para o especialista, 
é possível destacar as cinco principais:

Visão inovadora
Independente de sua área e de seu 

nicho de atuação, o empreendedor deve 
estar sempre atento às mudanças e às 
atualizações para, assim, ter uma visão 
inovadora de possíveis soluções para 

problemas existentes. “Um bom empre-
endedor pensa diferente dos demais e, é 
claro, não tem medo de apostar em suas 
ideias inovadoras”, aponta Arruda.

Iniciativa
Ter visão inovadora não é suficiente para 

que um empreendedor alcance o sucesso 
em seu negócio. Isso porque o profissional 
precisa, também, ter iniciativa. “Identifi-
car as mudanças e os problemas de uma 
determinada área e de um determinado 
nicho é apenas o começo. Na sequência, 
é preciso agir e fazer acontecer”, comenta 
Arruda.

Autoconfiança
Um empreendedor autoconfiante é essen-

cial para o sucesso da empresa, especial-
mente porque essa característica permite 
que o profissional transmita segurança e 
confiança à sua equipe.

“A autoconfiança precisa ser desenvolvida 
todos os dias. Se um empreendedor tem 
dificuldade para confiar em si mesmo, con-
vém contar com o auxílio de um profissional 
especialista”, explica.

Perseverança
O bom empreendedor precisa entender 

que nem sempre suas ideias vão dar certo 
de primeira. Por isso, ser perseverante é 
essencial.

“O empreendedor de sucesso não deve 
desistir. Quando algo der errado, tente 
de novo. Grandes profissionais se desta-
caram no mercado porque perseveraram 
em suas ideias”, aponta o especialista.

Liderança
Um empreendedor deve ser o líder de 

sua empresa. Dessa forma, precisa ter 
consigo as posturas que denotem uma 
boa liderança para sua equipe.

“Ser o líder de sua própria empresa 
significa ter o poder de decisão. Mais uma 
vez, para desenvolver a capacidade de 
liderança, é importante contar com o au-
xílio de um especialista”, finaliza Arruda.

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

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

de mercado para parceiros e para clientes).

Especialista aponta cinco características de 
um empreendedor de sucesso

Glauco Lima
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dois países. Em busca de novas oportunidades e com o objetivo de po-
tencializar e fortalecer as relações de negócios no âmbito do comércio e 
do turismo, ProChile realiza, entre os próximos dias 19 e 22, o Encontro 
de Negócios, seu principal evento de 2021.  A reunião vai conectar, de 
maneira virtual, compradores internacionais com 100 exportadores 
chilenos, 80 importadores de setores de alimentos, bebidas, aquicultura 
indústria e serviços para que conheçam a oferta exportável chilena e 
estabeleçam novas parceiras comerciais. Inscrições e mais informações: 
(https://www.prochile.gob.cl/actividades/e-ncuentro-chile-brasil-2021/).

E - Têxtil e Confecção  
Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil e de Confecção (Abit), com base em informações do Caged, o 
setor registrou saldo positivo de 71.818 empregos formais de janeiro a 
agosto. Nos últimos 12 meses, tendo agosto como base, foram 102.658 
(30.075 no segmento dos têxteis e 72.583 no de vestimenta). “Somente 
em agosto, geramos 10 mil postos de trabalho, de um total de 372 mil 
em todos os setores da economia, ou seja, 2,7% das vagas, índice maior 
do que nossa participação no PIB nacional”, acentua o presidente da 
entidade, Fernando Valente Pimentel. Assim, a indústria têxtil e de 
confecção vai recompondo seu mercado de trabalho, que havia perdido 
38.666 empregos em 2020 (www.abit.org.br).

F - Mercado Imobiliário
A Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de 
São Paulo (AABIC), principal entidade representativa do segmento 
no Estado, anuncia, como anfitriã, a realização do 20º Conami (Con-
gresso Nacional de Mercado Imobiliário), o evento mais tradicional 
do setor, entre os dias 21 e 23 de novembro, no Sheraton São Paulo 
WTC Hotel. O evento é um dos mais tradicionais encontros do mer-
cado imobiliário que reúne empresários, profissionais de direito, 
administração condominial e imobiliária, prestadores de serviços 
e especialistas do setor. Na abertura, contará com aula magna do 
presidente do STF, ministro Luiz Fux, sobre os principais aspectos 
jurídicos relacionados ao mercado. Inscrições e mais informações: 
(www.conami2021saopaulo.com.br).

G - Personal Branding 
Você lidera equipes, é gestor de RH, colaborador-chave ou sócio, em-
presário empreendedor? Deseja alavancar os negócios da sua operação, 
posicionando a empresa e a si mesmo como marcas fortes, únicas e, 
sobretudo, de alto impacto? Esta é a proposta do novo curso “Personal 

A - Governança Corporativa  
Temas de impacto para empresas e sociedade, como diversidade, 
inteligência artificial, transição energética e agronegócio, estão entre 
os assuntos de mais de 25 painéis do 22º Congresso Anual do IBGC 
(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa). Lideranças do Brasil 
e de outros países participam do evento mais importante de governança 
corporativa que será promovido entre ospróximos dias 5 e 7, de forma 
100% virtual. Ao todo, serão mais de 24 horas de conteúdo, troca de 
experiências e produção de conhecimento. O tema dessa edição é: “Se 
o propósito é o ponto de partida, a governança é o caminho”. Inscrições 
e mais informações: (https://ibgc.org.br/congresso). 

B - Ethical Hacker 
As empresas alvos de ciberataques estão de olho na formação dos 
“hackers do bem”, ou seja, profissionais indispensáveis da área da TI. 
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 El-
leve, fintech de crédito estudantil, em parceria com a Acadi-TI, escola 
especializada no desenvolvimento de profissionais de tecnologia e TI, 
realiza webinar online e 100% gratuito “Entenda como se tornar um 
Ethical Hacker reconhecido internacionalmente”, nesta segunda-feira 
(4), às 21h. Para participar, faça sua inscrição no site (https://lp.elleve.
com.br/webinar-acadiTI-ethical-hacker/#inscricao).

C - Software para Cartórios  
A Vela Software adquiriu 100% da Escriba, tornando a maior desen-
volvedora de softwares para cartórios extrajudiciais do Brasil em uma 
empresa internacional. Com 31 anos de experiência no setor, atuação em 
21 estados e sistemas para todas as atribuições, a paranaense Escriba 
passa agora a contar com expertise de uma federação de 600 empresas 
presentes nos cinco continentes, que propiciará inovação tecnológica 
contínua a seus produtos e serviços. O acordo faz parte de um movimento 
contínuo da empresa em busca de aperfeiçoamento tecnológico, marca 
que a caracterizou desde o seu início e que agora passa a ser perpetuada 
mediante novo aporte de investimento em inovação e crescimento. Saiba 
mais em: (www.velasoftwaregroup.com).

D - Encontro de Negócios 
A tradição e os resultados comerciais entre Chile e Brasil conquistam 
cada vez mais espaço e relevância na agenda de negociação entre os 

Branding Corporativo: Como Usar Sua Marca Pessoal para Alavancar 
Negócios?”, da ESPM, que acontece entre os próximos dias 18 e 27. Um 
curso essencial para quem almeja tornar-se embaixador de si mesmo, ou 
da empresa que representa. Voltado também a profissionais, freelancers 
e estudantes de todas as áreas, além de recém-formados e interessados 
no assunto, o curso será 100% online em virtude da pandemia. Mais 
informações: (https://www.espm.br/cursos/dynamic/atualizacao/update/
personal-branding-corporativo-como-usar-sua-marca-pessoal-para-ala-
vancar-negocios/). 

H - Parque Solar no Texas 
Teve início a instalação do parque solar desenvolvido em parceria entre a 
Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, a 174 Global Power, 
empresa líder em energia solar, e a TotalEnergies, companhia de energia, 
na cidade de Midlothian, no Texas. O parque fotovoltaico Gerdau Solar 
será construído em uma área de 3 milhões de m² ao lado da fábrica da 
Gerdau na cidade texana e contará com 230 mil painéis solares, totali-
zando uma capacidade de 80 megawatts. Com inauguração prevista para 
2022, será uma das maiores instalações do tipo behind-the-meter (BTM) 
nos Estados Unidos e permitirá que a usina da Gerdau funcione movida 
a energia solar. Serão criados 200 empregos com a instalação, além de 
inúmeros benefícios à comunidade - a energia gerada compensará as 
emissões médias de mais de 13 mil residências do Texas. 

I - Robótica Móvel 
A tecnologia dos Robôs Móveis Autônomos (AMRs) está se expandindo 
rapidamente por todo o mundo e revolucionando os processos de logís-
tica nas fábricas, depósitos e centros de distribuição. Essa tecnologia 
já desembarcou no Brasil nos últimos anos e tem potencial para atingir 
o mesmo grau de sucesso observado nos países que saíram na frente. 
A ABII - Associação Brasileira de Internet Industrial, em sua missão 
de acelerar a adoção da Indústria 4.0 e da IIoT na indústria brasileira, 
promove no próximo dia 19 de outubro, da 9 às 11h30, o 1º Seminário 
Nacional de Robótica Móvel Autônoma. O conteúdo é imperdível para 
quem quer entender essa tecnologia e descobrir qual a melhor forma 
de iniciar sua implantação. Mais informações e inscrições: (https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-gltGzBRuC8JcP6V_R-wv1POw3fRC-
jveD2ZPxAiff60tCog/viewform).

J - Faculdade de Berkeley 
A Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie é a 
única instituição de ensino brasileira a marcar presença no curso Covid 
19 & Global Inequalities, oferecido pelo Berkeley Center on Compara-
tive Equality and Anti-Discrimination Law, da Faculdade de Direito de 
Berkeley, da Califórnia. Oferecido de forma gratuita e online, o curso 
explora o impacto global da pandemia em membros de comunidades 
desfavorecidas, com palestras e material didático de professores de 
diferentes países ao redor do mundo. O curso está disponível no site 
(https://www.edx.org/course/covid-19-and-global-inequalities), de for-
ma gratuita. Quem tiver interesse pode pagar uma taxa e receber um 
certificado da Faculdade de Berkeley. 

Como evitar a 
estagnação empresarial

Já pensou no porquê 
de algumas pessoas 
continuarem a 
avançar pessoal e 
profissionalmente, 
enquanto outros 
permanecem 
estagnadas?  

Com o passar dos anos, 
muitas pessoas e ne-
gócios não mudam 

em absolutamente nada, os 
mesmos erros e dificuldades 
permanecem. Eles simples-
mente pararam no tempo 
e não evoluem. Isso ocorre 
por uma razão muito espe-
cífica: falta visão de futuro e 
objetivos.

Por não desenvolverem 
esse senso de direção pes-
soal, caem em um estado de 
piloto automático, alienação 
ou letargia. Do outro lado, 
caso tivessem esse senso de 
direção pessoal desenvolvi-
do, essas pessoas estariam 
engajadas e motivadas a 
desenvolver competências 
que os permitissem atingir 
objetivos.

Você consegue perceber a 
diferença? Aqueles que avan-
çam estão constantemente 
desenvolvendo competên-
cias em direção aos seus 
objetivos. Os que estagnam 
não têm senso de direção 
e caem na alienação. Dito 
isto, pergunto novamente: 
como evitar a estagnação 
empresarial?

A estagnação pode ser 
evitada ao aplicar quatro 
princípios, que se imple-
mentados de maneira siste-
mática, ajudam as pessoas a 
progredir:
	 •	Definir - Está relacio-

nado a refletir sobre a 
direção. Isso se traduz 
em objetivos pessoais e 
profissionais definidos e 
uma visão de futuro muito 
clara.

	 •	Resumir - Significa 
eliminar tudo o que não 
é essencial. Exemplos: 
atividades corriqueiras, 
relacionamentos que 
talvez só atrapalhem, 
informações inúteis, pro-
cessos ineficazes.

	 •	Potencializar -É exa-
tamente colocar foco 
absoluto em tudo aquilo 

que realmente gera valor 
a você a ao seu negócio

	 •	Propagar - É transmitir 
conhecimentos e habili-
dades, criar multiplicado-
res na equipe, em outras 
palavras, liderar.

 
Para facilitar ainda mais 

sua aplicação, apresento uma 
forma de colocar os princípios 
em prática e, assim, mudar 
sua vida para melhor:
 1. defina com o máximo 

de clareza seu objetivo 
profissional;

 2. liste todas as ativi-
dades que você faz 
regularmente durante 
a semana;

 3. resuma, ou seja, eli-
mine todas aquelas 
que não te ajudam 
diretamente na obten-
ção do seu objetivo ou 
não geram um valor 
real a você e para seu 
negócio;

 4. potencialize, coloque 
foco absoluto, em 
todas as atividades 
que geram valor real 
a você e para seu ne-
gócio;

 5. entenda quais são as 
competências que 
você precisa desen-
volver para atingir seu 
objetivo e maximizar 
ações;

 6. propague conheci-
mentos, treine e de-
legue poderes a sua 
equipe para que você 
possa focar naquilo 
que gera mais valor 
ao seu negócio.

Mesmo após anos tra-
balhando como coach de 
negócios, sempre fico im-
pressionado com o impacto 
que um raciocínio, simples 
como esse, pode trazer a uma 
pessoa ou empresa. Convido, 
então, a definir, resumir, 
potencializar e propagar ati-
vidades em sua vida pessoal 
e profissional. Ao fazer isso, 
você poderá não somente 
evitar a estagnação, como 
também promover o seu 
crescimento pessoal e profis-
sional de forma continuada.

 
(*) - É associado sênior na Sociedade 
Brasileira de Coaching, especializado 

em negócios, liderança 
e psicologia positiva 

(https://valdezmonterazo.com.br).

Valdez Monterazo (*)

Mesmo com a queda, 
o país tem 14,1 mi-
lhões de pessoas em 

busca de um trabalho. Os 
dados foram divulgados pelo 
IBGE, que produziu a Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Con-
tínua. Houve aumento de 
3,6% no número de pessoas 
ocupadas, com mais 3,1 mi-
lhões no período analisado, 
chegando a 89 milhões de 
pessoas.

A analista da pesquisa, 
Adriana Beringuy, disse 
que, com isso, o nível de 
ocupação subiu 1,7 ponto 
percentual, para 50,2%, 
primeira vez acima de 50% 
desde o início da pandemia 
da Covid-19, em março de 
2020. “Essa é a primeira vez, 
desde o trimestre encerrado 
em abril de 2020, que o nível 
de ocupação fica acima de 
50%, o que indica que mais 

Mais da metade da população em idade para trabalhar 
está ocupada.
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A nova projeção do Banco Central (BC) para o cresci-
mento da economia em 2021 ficou praticamente estável. 
A estimativa para a expansão do PIB passou de 4,6% 
para 4,7%. A informação consta do Relatório de Inflação, 
publicação trimestral do BC. Segundo o órgão, a projeção 
depende da continuidade do esfriamento da pandemia, 
da diminuição dos níveis de incerteza econômica ao longo 
do tempo e da manutenção do regime fiscal de controle 
das contas públicas. 

Entretanto, há fatores que restringem o ritmo de re-
cuperação no segundo semestre deste ano e durante o 
ano seguinte. “No curto prazo, choques de oferta afetam 
negativamente atividade e consumo. Adicionalmente, o 
ciclo de aperto monetário, cujos efeitos devem ser senti-
dos principalmente em 2022, tende a diminuir o ritmo de 
fechamento do hiato [da crise econômica]”, diz o relatório.

Outros riscos apresentados pelo BC são a própria evo-
lução da pandemia, que segue sendo monitorada, e ações 
que piorem as expectativas sobre a trajetória fiscal, “que 
podem pressionar as avaliações de risco e a confiança dos 
agentes, com impactos negativos, possivelmente defasa-
dos, sobre a atividade econômica e os investimentos em 
particular”. Por outro lado, os indicadores econômicos 
recentes sugerem continuidade da evolução positiva 
da atividade doméstica, com “recuperação robusta” do 
crescimento da economia ao longo do segundo semestre.

Pelo lado da oferta, houve aumento das previsões de 
crescimento para o setor de serviços e redução para 
os demais. Segundo o BC, há uma tendência natural de 

Os indicadores econômicos sugerem “recuperação robusta” 
do crescimento da economia ao longo do segundo semestre.
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Desemprego caiu para 13,7% no 
trimestre encerrado em julho

A taxa de desocupação caiu 1 ponto percentual no trimestre encerrado em julho, indo para 13,7% na 
comparação com o trimestre finalizado em abril

mento maior no trimestre e 
no ano foi do emprego com 
carteira”, afirmou Adriana.

O emprego com carteira 
assinada subiu 3,5%, com 
mais 1 milhão de pessoas, 
totalizando 30,6 milhões 
no trimestre móvel anali-
sado. Na comparação com 
o mesmo período de 2020, 
o número aumentou 4,2%. 
Segundo o IBGE, este é o 
primeiro aumento no em-
prego com carteira desde 
janeiro de 2020, na compa-
ração anual. A mesma pes-
quisa também indicou que 
houve aumento nos postos 
de trabalho informais, com 
a expansão do trabalho por 
conta própria sem CNPJ e 
do emprego sem carteira 
no setor privado passan-
do de 39,8% do trimestre 
móvel anterior para 40,8% 
no trimestre encerrado em 
julho (ABr).

da metade da população em 
idade para trabalhar está 
ocupada no país”, afirmou, 
ao explicar que, no trimestre 
e no ano, houve recuperação 
dos empregos com carteira 
assinada. 

“Se você olhar do ponto de 
vista da população ocupada, 
a gente está em 89 milhões. 
Bem no início de 2020 está-

vamos na casa de 94 milhões, 
ou seja, ainda temos cinco 
milhões a menos do que 
no período pré-pandemia. 
Mas houve um crescimento 
bastante significativo da po-
pulação ocupada, que volta 
a ficar acima dos 50%, mas 
ainda é bem menor do que 
o que tínhamos no período 
pré-pandemia. O cresci-

Banco Central elevou a projeção de 
crescimento da economia

redução na demanda por bens à medida que as famílias 
voltam a consumir mais serviços. A revisão para o setor 
terciário, de 3,8% para 4,7%, foi influenciada por resul-
tados melhores do que esperados no segundo trimestre, 
em especial em serviços de informação e outros serviços. 

Por outro lado, o segmento de outros serviços, que 
engloba atividades como alojamento e alimentação e 
atividades artísticas e culturais, ainda se encontra em 
“patamar deprimido”, mas deve continuar apresentando 
crescimento ao longo dos próximos trimestres, influen-
ciado pela recuperação da mobilidade diante progresso 
da vacinação contra Covid-19. “As taxas de juros para 
financiamentos permanecem em níveis favoráveis, vendas 
e lançamentos de imóveis residenciais encontram-se em 
patamares elevados e houve melhora recente da confiança 
dos empresários do setor”, diz o relatório (ABr).



O que o caso Pegasus 
pode nos ensinar sobre 

proteção de dados

Nos últimos dias, 
fomos impactados 
por notícias sobre 
o que promete ser 
o escândalo de 
espionagem da década

O caso Pegasus aponta 
que 50 mil pessoas 
foram possíveis al-

vos de espionagem pelos 
clientes de uma empresa 
israelense desde 2016, de 
acordo com informações 
obtidas pela Anistia Inter-
nacional e pela Forbidden 
Stories. 

Compartilhada com um 
consórcio de 17 veículos 
de imprensa, a história cha-
mou atenção por se tratar 
de um spyware capaz se 
infiltrar em smartphones 
extraindo dados pessoais e 
controlando secretamente 
microfones e câmeras do 
aparelho - tudo isso a par-
tir do clique zero, ou seja, 
basicamente não há como 
o usuário impedir que o 
spyware invada o celular. 

E ninguém está seguro de 
ter seus dados roubados: 
de acordo com o jornal Le 
Monde, o presidente francês 
Emmanuel Macron foi um 
dos um dos alvos do Pega-
sus, assim como o rei do 
Marrocos, o primeiro-minis-
tro do Paquistão e mais 180 
jornalistas do mundo todo. 

Talvez nunca saibamos 
quem realmente foi espio-
nado pelo Pegasus, afinal 
a empresa israelense afir-
mou não divulgar o nome 
dos seus clientes, mas é 
de conhecimento de todos 
que há o apoio do governo 
de Israel, já que a empresa 
alega vender sua tecnolo-
gia apenas para governos 
aprovados por Israel e com 
a intenção de acabar com o 
terrorismo e outros tipos de 
redes criminosas. 

A situação só deixa em 
evidência o quanto a pro-

teção de dados e o direito à 
privacidade desses dados é 
algo frágil ao redor do globo. 
No Brasil, a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) 
está em vigor desde 2020, 
no entanto, a partir de 1º de 
agosto, empresas privadas 
e órgãos públicos que não 
garantirem a proteção dos 
dados que possuem, são 
punidas. 

Segundo a PSafe, em-
presa de cyber segurança, 
4,6 bilhões de dados foram 
vazados apenas em 2021, e 
a estimativa é que até o final 
do ano o número ultrapasse 
os 10 bilhões. As conse-
quências do vazamento 
de dados e o uso indevido 
destes são completamente 
imprevisíveis. 

Empresas de big data en-
frentam um grande desafio 
para garantir segurança de 
dados e estarem em sinergia 
com a LGPD. O caminho é 
sempre garantir que o uso 
dos dados será inofensivo 
e seguro. O futuro do uso 
de dados ainda é incerto, 
o que permite insegurança 
de consumidores, com toda 
razão. 

Há um grande paradoxo 
que envolve o assunto: o 
fornecimento de dados 
personaliza toda nossa ex-
periência de compra, con-
sumo de entretenimento e 
facilita nossa interação com 
conteúdos compatíveis com 
a nossa realidade. Mas essa 
facilidade não vem de graça. 

Tudo isso é feito para que 
fiquemos cada vez mais 
conectados e, com o nosso 
consentimento, todos es-
ses dados fornecidos têm 
um caminho ainda incerto, 
sem a garantia de que serão 
usados com ética ou até 
mesmo se haverá punição 
caso sejamos violados. 

(*) - É CEO da upLexis, empresa de 
software que desenvolve soluções de 
busca e estruturação de informações 

extraídas de Big Data da internet e 
outras bases de conhecimento.

Eduardo Tardelli (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sexta-feira, 01 de outubro de 20214

Marcelo Carreira (*)       

A transformação digital 
pode ser a maior palavra-
chave dos últimos anos. 
Mas também pode ser o 
empreendimento mais im-
portante que sua empresa 
cultiva. Embora signifique 
coisas distintas para di-
ferentes organizações, a 
evolução é vital para acom-
panhar os gestores e líderes 
do setor em um mercado 
em rápido crescimento. 
Nos últimos tempos, nem 
todos os esforços de trans-
formação digital foram 
planejados. 

A Covid-19 deixou muitas 
empresas em uma situação 
vulnerável, exigindo atua-
lizações urgentes simples-
mente para permanecerem 
operacionais. Seguindo em 
frente, o sucesso nesta nova 
era digital exigirá previsão 
e planejamento cuidadoso 
- com uma compreensão 
profunda de como será o 
futuro do trabalho na nova 
era digital. Algumas orga-
nizações acreditam que 
utilizando apenas planilhas, 
e-mails e telefonemas são 
suficientes para gerenciar 
uma força de trabalho 
remoto.

E embora isso possa ser 
verdade para uma peque-
na operação, esses mé-
todos são simplesmente 
insustentáveis para uma 
empresa em crescimen-
to. O mesmo se aplica ao 
envelhecimento do soft-
ware de gerenciamento 
de dados. Gerenciar uma 
força de trabalho móvel 
de próxima geração re-
quer tecnologia ágil que 
pode ser configurada e 
estendida para atender às 
necessidades específicas 
de sua organização e de 
suas pessoas. 

Isso inclui a capacidade 
de se integrar a outros 
novos sistemas que fa-
zem parte de uma maior 

Felipe Rodrigues (*)
 

Há uma série de razões 
que podem levar à 
desistência de uma 

compra. Qual de nós nunca 
pegou um item na prateleira 
do mercado e minutos depois 
o devolveu, pois pensou mais 
um pouco e chegou à con-
clusão de que não precisava 
daquele produto naquele 
momento? 

Quem nunca navegou por 
uma loja online, selecionou 
os produtos que desejava, 
deixou para concluir a com-
pra em outro momento e 
nunca mais retornou? Nas 
lojas online, o consumidor 
se sente mais “livre” para 
decidir entre comprar 
ou não. O relatório anual 
E-Commerce Radar, por 
exemplo, aponta que cerca 
de 82% dos consumidores 
brasileiros abandonam seus 
carrinhos nas compras 
online. 

Um meta-estudo feito 
pela empresa Barilliance, 
que reúne centenas de pes-
quisas desde 2006 e que foi 
atualizado em 2020, mostra 
que a taxa média global de 
abandono de carrinhos em 
e-commerces é de aproxima-
damente 77,73%. Os fatores 
que levam à desistência de 
uma compra e ao consequen-
te abandono do carrinho são 
diversos. Em 60% dos casos, 

Cerca de 82% dos consumidores abandonam seus carrinhos nas 
compras online.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A notícia de que o Facebook 

estava desenvolvendo uma 
versão do Instagram dedicada 
às crianças chegou ao grande 
público em março passado. A 
empresa confirmou a notícia, 
gerando indignação entre 
organizações voltadas a de-
fender os direitos humanos, 
combater o bullying e pro-
teger a saúde mental, todas 
preocupadas com os impactos 
gerados ao se dar às crianças 
ainda mais acesso às redes 
sociais. 

Em agosto, o Wall Street 
Journal disse ter tido acesso 
a pesquisas feitas pelo próprio 
Facebook e que constataram 
que o Instagram faz mal aos 
adolescentes, o que aumentou 
ainda mais a pressão sobre a 
empresa. Como é comum em 
situações como essa, o Face-
book disse que as informações 
publicadas pelo jornal acerca 
do assunto foram produto de 
má intepretação e deturpação 
dos dados da pesquisa. 

Agora, a empresa diz estar 
fazendo uma pausa no desen-
volvimento do novo aplicativo, 
que vem sendo chamado 
Instagram Kids; segundo ela, 
a fim de dedicar seus recursos 
ao desenvolvimento de fer-
ramentas que permitam aos 
pais supervisionar o acesso 
de crianças e adolescentes às 
redes sociais. 

Evidentemente, pretende, 

em paralelo, persuadir o mun-
do de que um aplicativo desse 
tipo é, de fato, uma coisa não 
apenas boa, mas necessária, 
como deixou claro o executivo 
responsável pelo Instagram, 
Adam Mosseri, ao afirmar 
que crianças já acessam o 
Instagram mentindo sobre 
sua idade - a idade mínima 
para acessar o aplicativo é 
13 anos - e que, então, seria 
melhor desenvolver um novo 
produto voltado para crianças 
na faixa etária de 10 a 12 anos, 
que poderiam acessá-lo ape-
nas sob um controle estrito 
dos pais. 

Segundo Mosseri, o Insta-
gram Kids não será projetado 
para replicar a versão adulta 
do aplicativo, mas será livre 
de anúncios e supervisionado 
diretamente pelos pais, que 
poderão controlar o tempo 
que seus filhos passarão no 
aplicativo, quem poderá en-
viar mensagens a eles, quem 
poderá segui-los e quem eles 
podem seguir. 

Ainda segundo a empresa, 
ela pretende trabalhar com 
pais, especialistas e legislado-
res para demonstrar o “valor e 
a necessidade” do Instagram 
Kids, que, se lançado, obvia-
mente tornará as pessoas ain-
da mais dependentes, no mau 
sentido, das redes sociais. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Preocupa a 
exclusão de 
450 mil empresas 
do Simples 
Nacional

A Receita Federal está 
notificando cerca de 450 
mil empresas enquadradas 
no Simples Nacional para 
que acertem suas dívidas 
no prazo de 30 dias após 
o recebimento do Termo 
de Exclusão, sob o risco 
de serem SUPRIMIDAS do 
sistema tributário. O total da 
dívida estimada pela Receita 
é de R$ 35 bilhões. 

Para o Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado 
de São Paulo (CRCSP), as 
penalidades podem dificul-
tar ainda mais a retomada da 
economia. As micro e peque-
nas empresas têm um papel 
importante na economia 
brasileira. Elas representam 
aproximadamente 30% do 
PIB e são responsáveis por 
cerca de 50% dos empregos 
no país. Em decorrência 
da crise deflagrada pela 
pandemia, sofreram forte 
impacto econômico e perda 
de faturamento.

“Não questionamos as 
regras da Receita Federal, 
mas estamos preocupados 
com o impacto que essa 
decisão terá na economia, 
pelo volume de empresas 
que serão afetadas. Essas 
empresas já vinham tendo 
muita dificuldade durante 
a pandemia e, por isso, en-
tendemos que esse prazo 
de 30 dias poderia ser, no 
mínimo, prorrogado”, afirma 
o presidente do CRCSP, José 
Donizete Valentina. 

Para ele, a importância 
desse universo de empresas 
justificaria até mesmo um 
indulto das dívidas. “Por 
tudo o que essas empresas 
vêm passando, esse é um 
momento que a Receita 
Federal poderia ser mais 
solidária e ajudar mais os 
empreendedores no sentido 
de propor melhores condi-
ções e benefícios e, por que 
não, até mesmo estudar uma 
anistia para essas empresas”, 
finaliza (AI/CRCSP) (ABr).

Cashback: estratégia para 
recuperar carrinhos abandonados
Desistir de uma compra é algo bastante comum entre os consumidores, independente da aquisição ser 
realizada no mundo físico ou pela internet

da urgente no trabalho e 
na correria a página da loja 
online é fechada. 

Pode ser que você não pen-
se novamente no assunto tão 
cedo. Porém, se algum tempo 
depois chegar um e-mail à sua 
caixa de entrada oferecendo 
5% de cashback na compra 
daquele smartphone esque-
cido no carrinho de compras, 
você volta a ficar tentado a 
realizar a compra, não fica? 
Sempre haverá consumido-
res desistindo de realizar 
suas compras, independente 
do quanto a equipe da loja 
online se esmere em tornar 
a experiência mais rápida, 
prática e eficiente. 

Assim, é extremamente 
inteligente, ter opções na 
manga para utilizar nesses 
casos e reacender o desejo 
de consumo naquele cliente 
que foi, momentaneamente, 
distraído em seu processo 
de compra ou que precisou 
de mais um tempinho para 
pensar. O cashback pode 
ser uma ferramenta muito 
importante na estratégia 
de recuperação de carri-
nhos abandonados de todo 
e-commerce. Vale estudar 
o assunto e as melhores 
formas de aplicá-lo em sua 
operação!

 
(*) - É especialista em e-commerce, 

fundador e CEO do Meu Dim Dim, 
plataforma de cashback 100% 

brasileira (www.meudimdim.com.br).
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o valor do frete elevado é o 
grande responsável. 

Outras causas são: o apare-
cimento de custos inespera-
dos – caso do encarecimento 
de um item em promoção em 
virtude da cor ou do tama-
nho escolhidos -, checkouts 
muito longos e de preenchi-
mento complicado, falta de 
segurança por parte da loja, 
etc. Claramente, ninguém 
quer perder vendas, espe-
cialmente agora em que boa 
parte das empresas estão 
em processo de recupera-
ção após o enfrentamento 
do período mais crítico da 
pandemia. 

Assim, além de melhorar 
os processos internos, ne-
gociar valores de frete mais 
atrativos com os parceiros, 

trabalhar para que todos os 
produtos tenham descrição 
mais clara e boas imagens, 
aperfeiçoar a comunicação 
de promoções para não 
causar frustrações e, logo, 
a desistência da compra, 
também é interessante ava-
liar meios que auxiliem na 
recuperação dos carrinhos 
abandonados no e-commer-
ce. Uma sugestão: avalie 
firmar parceria com uma 
boa plataforma de cashback.

Imagine que você deseja 
comprar um novo smartpho-
ne. Você acessa algumas 
lojas, avalia características 
e valores dos aparelhos e 
finalmente decide por um 
modelo específico. Na hora 
de efetuar o pagamento, no 
entanto, surge uma deman-

Facebook suspende o 
desenvolvimento do 

Instagram Kids

Transformação digital: 
por escolha ou necessidade?

estratégia de transforma-
ção digital. Há uma trans-
formação complementar 
acontecendo dentro dos 
negócios em todo o mundo 
ao lado do digital, e esse é 
o crescente domínio dos 
dados. Enquanto os recur-
sos digitais melhoram para 
permitir maior captura e ar-
mazenamento de números 
operacionais e de vendas, 
a corrida continua para 
transformar esses conjun-
tos de dados em insights 
de negócios valiosos que 
levam a tomada de deci-
sões informadas a novos 
patamares. 

A captura e análise de 
dados é um componente-
chave dos sistemas base-
ados em nuvem, onde os 
recursos são pré-construí-
dos no software e formam 
um componente central 
do serviço oferecido. Você 
não precisa mais de inú-
meras horas-homem para 
vasculhar conjuntos de 
dados díspares, tentando 
entender os números. No-
vas plataformas fazem o 
hack funcionar para você: 
fornecendo insights claros 
que facilitam relatórios, 
revisões e conformidade. 

Os avanços em inteligên-
cia artificial e aprendiza-
do de máquina oferecem 
infinitas possibilidades à 

medida que avançamos 
da revolução industrial do 
século XVIII para a quarta 
revolução industrial em 
2020 e daqui para frente. 
Ao procuramos alavancar 
a robótica de maneiras 
novas e inimagináveis, a 
inteligência artificial ofe-
rece oportunidades sem 
precedentes para resol-
ver desafios de negócios 
antigos. 

As principais empresas 
globais estão rapidamente 
construindo sua “segunda 
força de trabalho” de IA, 
que opera nos bastidores 
e libera os trabalhadores 
humanos para fazer o que 
os seres humanos fazem 
melhor: falar, relacionar, 
analisar e imaginar. Ao 
entregar tarefas manuais e 
repetitivas à IA, recebemos 
de volta a única coisa que o 
dinheiro não pode comprar: 
tempo. 

À medida que avançamos 
em direção a um mundo 
pós-covid, as tecnologias 
inteligentes percorrerão 
um longo caminho para a 
construção de uma marca 
empregadora invejável que 
atenda efetivamente às 
necessidades de uma força 
de trabalho da próxima 
geração. 

(*) - É Diretor de Marketing da 
Access (www.access.org.br).

Gerenciar uma força de trabalho móvel de próxima geração 
requer tecnologia ágil.
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Por que é fundamental 
investir em um bom 

ambiente de trabalho

A pandemia nos 
obrigou a dar 
mais atenção para 
alguns aspectos que 
- se não passavam 
despercebidos - 
ficavam à margem 
das nossas 
prioridades

O cenário de incer-
tezas e a instabi-
lidade econômica 

afetaram diretamente não 
somente os donos das 
empresas, mas todos que 
fazem parte da equipe. A 
necessidade de se adequar 
ao “novo normal” gerou 
estresse, conflitos, medo 
e tensão, mas aqueles que 
conseguiram “atravessar” 
essa fase, certamente 
solidificaram seus laços e 
fortaleceram a relação do 
time como um todo. 

Dentro deste contexto, 
fica claro que é cada vez 
mais necessário investir 
em um bom ambiente de 
trabalho. Investir, nesse 
caso, não tem a ver com 
aportes financeiros, ou 
algo do tipo, mas em olhar 
para quem, de fato, faz o 
seu negócio prosperar: os 
colaboradores. 

A construção de uma 
cultura voltada para pes-
soas, um local inclusivo e 
com espaço para todos, 
bem como a relação de 
confiança desenvolvida 
entre o RH e cada membro 
da equipe, são alguns dos 
fatores que influenciam 
diretamente na vida e 
no desempenho de cada 
colaborador. 

O desenvolvimento de 
um time forte, com pes-
soas comprometidas, res-
ponsáveis e, sobretudo, 
reconhecidas, permite que 
cada um demonstre a “sua 
melhor versão” e exerça as 
suas tarefas com mais as-
sertividade, atenção e em-
penho. Contudo, sabemos 
que manter toda a equipe 

motivada não é tarefa fácil. 
Somos seres humanos e 
nem sempre estaremos em 
um “dia bom”. 

Nesse sentido, a reali-
zação de eventos come-
morativos (mesmo que de 
maneira remota) focados 
na integração da equipe 
pode ser considerada uma 
iniciativa interessante para 
descontrair e amenizar o 
estresse do dia a dia. Alia-
do a isso, o investimento 
em um plano de carreira, 
política de feedback, o 
bom relacionamento entre 
gestores e colaboradores, 
e uma constante gestão 
de pessoas, sem dúvida 
alguma, serão refletidos 
em bons resultados para 
a companhia. 

Também é fundamental 
reconhecer e valorizar 
cada indivíduo de modo 
específico, estimulando 
cada membro a alcançar 
seus objetivos pessoais e 
profissionais, de forma que 
ele enxergue na empresa 
uma ponte para a realiza-
ção de suas ambições. A 
escolha de um local para 
se trabalhar é baseada 
sobretudo em afinidades: 
sejam elas de retornos 
financeiros, segmentos e 
áreas de atuação, tipo de 
ambiente ou benefícios. 

Reconhecer os melho-
res talentos e, sobretudo, 
mantê-los na companhia, 
é preponderante para o 
sucesso de toda a equipe. 
Independentemente da 
tecnologia utilizada, o ser 
humano sempre será o 
bem mais valioso que qual-
quer empresa pode ter. 

Promover um bom am-
biente de trabalho é, aci-
ma de tudo, oferecer um 
retorno justo, satisfatório 
e que esteja de acordo com 
as expectativas e desejos 
de quem nos escolhe. 

(*) - Com MBA em Construções 
Sustentáveis, Ciência e Tecnologia da 
Arquitetura, formado em Arquitetura e 

Urbanismo pelo Centro Universitário 
Assis Gurgacz, é CEO e fundador da 

Govtech Aprova Digital.

Marco Zanatta (*)
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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. 

LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LLITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.TDA.TDA.TDA.TDA.
CNPJ/MF 62.011.788/0001-99
Demonstrações Financeiras

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)
Ativo Nota      2020      2019
Circulante  143.066  155.404
Caixa e equivalentes de caixa 3 539 611
Contas a receber 4 95.160 110.401
Estoques 5 3.284 2.726
Impostos a recuperar 6 15.369 15.909
Adiantamentos 7 27.389 24.414
Cauções e Depósitos Judiciais Curto Prazo 1.087  -
Outros créditos consórcios Curto Prazo  - 1.068
Despesas antecipadas 238 275
Ativo Não Circulante  296.437  262.433
Realizável a Longo Prazo  164.218  125.488
Contas a receber Longo Prazo 4 91.965 91.965
Outros créditos consórcios Longo Prazo 3.823  -
Contas correntes consórcios 8 35.495 1.982
Cauções e Depósitos Judiciais 5.477 10.698
Outros créditos 6.615  -
Impostos diferidos 17 6.769 6.769
Propriedade para investimento 14.074 14.074
Imobilizado 9  132.219  136.945
Total do Ativo 439.503 417.837

Demonstração do Resultado do Exercício e Resultado Abrangente para
os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
em 31 de Dezembro - (Em milhares de reais)

Passivo Nota      2020      2019
Circulante  115.733    74.151
Empréstimos financiamentos 10 2.161 2.703
Fornecedores e contas a pagar 11 18.417 20.193
Obrigações trabalhistas e encargos 12 21.609 17.871
Impostos e contribuições a recolher 13 36.998 30.266
Contas correntes consórcios (Passivo) 8 36.548 3.118
Passivo Não Circulante    91.061  104.748
Exigível a Longo Prazo
Partes relacionadas  - 296
Empréstimos financiamentos Longo Prazo 10 950 2.258
Impostos e contribuições a recolher Longo Prazo 13 83.796 101.991
Outras obrigações 14 3.285  -
Provisões - Consórcios 3.030 203
Patrimônio Líquido  232.709  238.938
Capital social 15 120.000 120.000
Reserva para aumento de capital 13.477 13.477
Reservas de lucros 8.925 7.457
Ajuste da avaliação patrimonial 139.767 139.767
Prejuízos acumulados   (49.460)   (41.763)
Total do Passivo 439.503 417.837

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro - (Em Milhares de Reais)

Receitas Operacionais Nota      2020      2019
Receita líquida de serviços e mercadorias 16 336.725 318.472
(-) Custos dos serviços prestados 17 (331.597) (301.775)
Lucro bruto 5.128 16.697
Despesas Operacionais
Despesas administrativas (3.276) (775)
Despesas tributárias (999) (932)
Receitas financeiras 1.619 1.979
Despesas financeiras 18 (9.292) (14.657)
Outras receitas (despesas)     1.259       (123)

(10.689) (14.508)
Lucro (Prejuízo) Líquido antes dos impostos (5.561) 2.189
Provisão para IRPL e CSLL correntes (604)  -
Provisão para IRPL e CSLL diferido 19         (64)       (720)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (6.229) 1.469
Prejuízo líquido por cota de capital (0,05) 0,01
Demonstração do Resultado Abrangente
Outros resultados abrangentes  -  -
Registros e efeitos relacionados
  aos resultados abrangentes             -            -
Total do resultado abrangente do exercício (6.229) 1.469

Capital Ajuste Avaliação Reserva para Reserva Prejuízos
   Social         Patrimonial Aumento Capital de Lucros Acumulados       Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018  120.000              139.767               13.477       7.457        (43.231)  237.470
Lucro do exercício            -                        -                       -       1.469                 -     1.469
Saldos em 31 de dezembro de 2019 120.000 139.767 13.477 8.926 (43.231) 238.939
Resultado do exercício            -                        -                       -              -          (6.229)    (6.229)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 120.000 139.767 13.477 8.926 (49.460) 232.710

Fluxos de caixa das atividades operacionais      2020      2019
Prejuízo antes dos impostos (5.561) 2.189
Ajustes para conciliar o resultado
  às disponibilidades geradas pelas atividades:
Depreciação e amortização 8.535 10.793
Valor residual de baixa do ativo imobilizado 209 (462)
Constituição de provisão 6.112 15
IRPJ e CSLL diferidos         (64)       (720)
Prejuízo antes dos impostos ajustado 9.231 11.815
(Aumento) ou redução das contas do ativo:
Contas a receber 15.241 6.710
Estoques (558) (1.102)
Impostos a recuperar 540 1.401
Adiantamentos (2.975) (4.080)
Despesas antecipadas 37 21
Outros créditos consórcios (2.755) (770)
Cauções e depósitos judiciais 4.134 (6.034)
Outros créditos (6.615)  -
Aumento ou (redução) das contas do passivo:
Fornecedores e contas a pagar (1.776) (1.074)
Obrigações trabalhistas e encargos 3.738 (3.909)
Impostos e contribuições a recolher   (11.463)     1.842

Caixa proveniente nas atividades operações     6.779     4.820
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado     (4.622)     (3.538)

Caixa aplicado nas atividades de investimento     (4.622)     (3.538)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aquisição/pagamentos de empréstimos líquido (1.850) (2.619)
Contas correntes consórcios (83) 1.936
Empréstimos de parte relacionada       (296)       (504)

Caixa aplicado nas atividades de financiamento     (2.229)     (1.187)
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa         (72)          95
No início do exercício 611 516
No final do exercício        539        611

Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa (72) 95

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019.
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando especificamente indicado).

1. Contexto operacional: A Litucera Limpeza e Engenharia Ltda., estabele-
cida à Rua Eduardo Ferragut, nº 55 - Bairro Pinheirinho - Vinhedo - SP, funda-
da em 23/11/1989, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
JUCESP sob o NIRE 35209008163, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
62.011.788/0001-99, tem por objeto social: o estudo, projeto, direção, fisca-
lização, manutenção e execução de coleta e transporte de resíduos sólidos,
em suas várias formas e tipos e correlatos; a limpeza, asseio, conservação,
manutenção de imóveis, vias, logradouros e correlatos; a limpeza, asseio,
conservação, manutenção, serviços de processamento de roupas, serviços
de nutrição e dietética de hospitais e demais serviços de saúde; a operação
de usinas de reciclagem e compostagem e serviços afins; a operação e
manutenção de sistemas de destinação final de lixo e demais serviços cor-
respondentes; a aplicação de produtos saneantes domissanitários e afins;
serviços de saneamento básico urbano e rural, prevenção e recuperação do
meio ambiente e afim; o planejamento, consultoria e assessoria técnica
ambiental, sanitária, civil e demais serviços correlatos; serviços de constru-
ção civil, em suas diversas modalidades; a locação, conserto de carrocerias
especiais, bem como de seus componentes, acessórios e equipamentos
correspondentes; a compra, venda e administração de imóveis próprios e
serviços afins; a dedetização e desratização; e execução de serviços públi-
cos por concessão, permissão, empreitada ou outra forma de contratação. 2.
Apresentação das demonstrações e principais práticas contábeis: 2.1.
Base de apresentação: As demonstrações financeiras da Sociedade findas
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foram preparadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as normas introduzidas
pelos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC). Todas as informações apresentadas em Reais foram
arredondadas para o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado
de outra forma. As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2020 foram aprovadas pela diretoria da Sociedade em 23 de
abril de 2021. 2.2. Apuração do resultado: O resultado das operações (recei-
tas, custos e despesas) são apurados de acordo com o princípio da compe-
tência de exercícios. As receitas de prestação de serviço são reconhecidas
no resultado quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável. Uma
receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realiza-
ção. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Representadas por valores de
liquidez imediata e com vencimento original de até 90 dias, apresentadas ao
custo de aquisição, mais rendimentos incorridos até as datas dos balanços,
e ajustadas, quando aplicável, ao seu equivalente valor de mercado, se in-
ferior ao saldo contábil. 2.4. Contas a receber: As contas a receber de clien-
tes são registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos
representativos desses créditos. 2.5. Estoques: Os estoques são compos-
tos por materiais de manutenção, materiais de consumo da operação e equi-
pamentos de proteção individual (EPI), avaliados ao custo médio de aquisi-
ção, não excedendo o seu valor de mercado. 2.6. Imobilizado: É registrado
pelo custo de aquisição e as depreciações foram computadas pelo método
linear e reconhecidas no resultado do exercício de acordo com as taxas
informadas na Nota Explicativa nº 9. 2.7. Outros ativos e passivos (circu-
lantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados
em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu-
rança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Sociedade
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores es-
timativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos
próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulan-
tes. 2.8. Ajuste a valor presente de ativos e passivos: A Sociedade não
pratica transações significativas de vendas a prazo com valores pré-fixados.
Assim, os saldos dos direitos e das obrigações estão mensurados nas datas
de encerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valo-
res presentes. 2.9. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de
renda e a contribuição social do exercício estão constituídos com base no
lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação
fiscal. Os impostos diferidos sobre prejuízos fiscais são reconhecidos so-
mente quando há perspectivas de lucro tributável no curto prazo. O cálculo
dos impostos e contribuições é baseado nas alíquotas vigentes na data de
encerramento das demonstrações financeiras. O Imposto de Renda calcula-
do a alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido de adicional de 10%
sobre o lucro que ultrapassar o valor anual de R$ 240 mil. A Contribuição
Social Sobre o Lucro é calculada a alíquota de 9%. 2.10. Ativos e passivos
contingentes e obrigações legais: As práticas contábeis para registro e
divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as
seguintes: (i). Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os
ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota
explicativa; (ii). Passivos contingentes são provisionados quando as perdas
forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensurá-
veis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como
de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passi-
vos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados
e nem divulgados; e (iii). Obrigações legais são registradas como exigíveis,
independentemente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de pro-
cessos em que a Sociedade questionou a inconstitucionalidade de tributos.
2.11. Instrumentos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração -
Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados ao seu valor justo
acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua
aquisição ou emissão exceto no caso de ativos e passivos financeiros clas-
sificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, quando tais cus-
tos são diretamente lançados no resultado do exercício. Os principais ativos
financeiros reconhecidos pela Sociedade são: caixa e equivalentes de cai-
xa, títulos e valores mobiliários e contas a receber de clientes. Esses ativos
foram classificados nas categorias de ativos financeiros a valor justo por
meio de resultado e empréstimos e recebíveis. Os principais passivos finan-
ceiros são: contas a pagar e fornecedores. Mensuração subsequente - A
mensuração subsequente dos instrumentos financeiros ocorre a cada data
do balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros
nas seguintes categorias de ativos e passivos financeiros: ativo financei-
ro ou passivo financeiro mensurado pelo valor justo por meio do resultado,
investimentos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis, em-
préstimos e financiamentos e ativos financeiros disponíveis para venda.
Os ativos e passivos financeiros da Sociedade foram classificados nas
seguintes categorias: Ativos financeiros a valor justo por meio do resul-
tado - Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem instru-
mentos financeiros mantidos para negociação designados no reconheci-
mento inicial a valor justo por meio do resultado. São classificados como
mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no
curto prazo. Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são
apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os corresponden-
tes ganhos ou perdas reconhecidas na demonstração do resultado. Os
juros, correção monetária e as variações decorrentes da avaliação ao
valor justo, são reconhecidos no resultado quando incorridos. Esta cate-
goria possui basicamente caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores
mobiliários. Empréstimos e recebíveis - Empréstimos e recebíveis são
ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou
determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração
inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado,
utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda
por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando
em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou
custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é incluída na
demonstração do resultado na linha de receita operacional para as vincu-
ladas as atividades comerciais da Sociedade e receita financeira para as
dessa natureza. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhe-
cidas no resultado como despesa administrativa para as vinculadas as
atividades comerciais da Sociedade e como despesa financeira para as
dessa natureza. Passivos financeiros pelo custo amortizado - Após re-
conhecimento inicial, são mensurados subsequentemente pelo custo
amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e per-
das são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa
dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método
da taxa de juros efetivos. Estas duas categorias são compostas basica-
mente por contas a receber e valores a pagar a fornecedores. Um ativo
financeiro é baixado quando: (i) os direitos de receber fluxo de caixa do
ativo expirarem; e (ii) a Sociedade transferir os seus direitos de receber o
fluxo de caixa do ativo ou assumir uma obrigação de pagar integralmente
os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por
força de um acordo de “repasse”; e (a) a Sociedade transferir substancial-
mente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, ou (b) a Sociedade
não transferir nem reter substancialmente todos riscos e benefícios relativos
ao ativo, mas transferir o controle sobre o ativo. Um passivo financeiro é
baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um
passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo montante
com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo
existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alte-
ração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um
novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis
reconhecida na demonstração do resultado. 2.12. Demonstração dos flu-
xos de caixa: A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada e está
apresentada de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03 - De-
monstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC) e reflete as modificações no caixa que ocorreram
nos exercícios apresentados. 2.13. Republicação das Demonstrações
Contábil-Financeiras: Adequação do item 4. Contas a Receber das
Notas Explicativas, pertencentes as Demonstrações Contábil-Financeiras
do ano calendário 2.020.

3. Caixa e equivalente de caixa      2020      2019
Caixa 30 127
Bancos 2 4
Aplicações Financeiras        507        480

539 611
O caixa e equivalentes de caixa da Sociedade está composto por saldo de
depósitos bancários à vista, aplicações financeiras de curto prazo, em sua
maioria em CDB, e fundo de investimento.
4. Contas a receber      2020      2019
Clientes (i) 133.987 140.134
Cliente Consórcio Sorocaba Ambiental 1.798 1.983
Cliente Consórcio Trevo Ambiental - -
Receitas a faturar (ii) 48.247 57.611
Receitas a faturar Consórcio Sorocaba Ambiental 3.093 2.638
Receitas a faturar Consórcio Trevo Ambiental            -            -

187.125 202.366
     2020      2019

Circulante 95.160 110.401
Não circulante    91.965    91.965

187.125 202.366
(i) Refere-se a faturamentos correspondentes ao fornecimento de serviços,
principalmente a órgãos públicos. (ii)Refere-se a faturamentos relativo a
medições de fornecimento de serviços a faturar, principalmente a órgão pú-
blicos. A abertura do saldo a receber de clientes em 31 de dezembro de 2020
e 2019 pelos seus vencimentos estão assim demonstrados:

     2020      2019
A Vencer 88.193 102.726
Vencidos de 1 a 30 dias 6.903 6.035
Vencidos de 31 a 60 dias 13 1.283
Vencidos de 61 a 90 dias 8 128
Vencidos de 91 a 120 dias 1 109
Vencidos de 121 a 150 dias 9 6
Vencidos de 151 a 180 dias 3 39
Vencidos de 181 a 365 dias 30 75
Vencidos há mais de um ano    91.965    91.965

187.125 202.366
A Administração da Sociedade optou por não contabilizar a provisão para
créditos de liquidação duvidosa para os títulos vencidos de longa data em
suas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, por
entender que todos os clientes são órgãos públicos e que todos têm ciência
de que os serviços foram executados e atestados a cada medição. Todavia,
a liquidação das notas fiscais nem sempre ocorrem nos vencimentos pactu-
ados, o que provoca a soma de altos valores em aberto no contas a receber,
o que leva a Litucera cobrar, de não prescrever o direito ao crédito.
5. Estoques      2020      2019
Estoque de Materiais Diversos 1.052 1.057
Estoque de Materiais para Manutenção 1.852 1.521
Estoque Manutenção Predial Prevenção 40 49
Outros estoques        340          99

3.284 2.726
6. Impostos a recuperar      2020      2019
ICMS a recuperar 8.213 8.220
IRRF a compensar 2.319 2.386
IRPJ Antecipação - -
PIS - 104
Cofins - 467
IRPJ pago a maior 2.354 2.354
CSLL paga a maior 1.563 1.563
Retenções PIS Cofins CSLL - 39
INSS a recuperar 468 -
Antecipações PERT - -
Impostos a recuperar Consórcios        452        776

15.369 15.909
7. Adiantamentos      2020      2019
Farmaco Ltda. 6.155 5.964
Salus Serviços Urbanos e Empreendimentos 17.782 13.443
Marcelo de Lima Lelis 1.980 1.980
Adiantamentos a fornecedores 868 2.522
Adiantamentos a empregados        604        505

27.389 24.414
8. Conta correntes de consórcios      2020      2019
Contas correntes ativas:
Consórcio Teresina Ambiental 7 1.611
Consórcio Trevo Ambiental - TAC 1.094 -
Consórcio Trevo Ambiental - CC 2.722 371
Consórcio Sorocaba Ambiental - Conta corrente    35.495            -

39.318 1.982
     2020      2019

Circulante - 1.611
Não circulante    39.318        371

39.318 1.982
Contas correntes passivas:      2020      2019
Consórcio Sorocaba Ambiental 36.548 3.118
Consórcio Trevo Ambiental - Adiantamentos            -            -

36.548 3.118
9. Imobilizado Saldo Saldo

inicial 2020 Adições  Baixas final 2020
Terrenos - custo 2.091 - - 2.091
Terrenos - Avaliação patrimonial 6.319 - - 6.319
Edificações - custo 6.898 - - 6.898
Edificações - Avaliação patrimonial 3.130 - - 3.130
Aterro Sanitário - custo 2.181 - - 2.181
Aterro Sanitário
  - Avaliação patrimonial 117.744 - - 117.744
Máquinas e Equipamentos 25.063 2.714 (502) 27.275
Veículos 47.012 1.824 (1.609) 47.227
Ferramentas 93 5 - 98
Softwares 480 - - 480
Móveis e Utensílios 3.105 16 (94) 3.027
Equipamento Proc. dados 1.383 41 (9) 1.415
Equipamentos de telefonia 41 - - 41
Imobilizado Consórcio CSA 4.990 22 (3) 5.009
Imobilizado Consórcio CTA                5           -          -             5

220.535 4.622 (2.217) 222.940
Saldo Saldo

inicial 2020 Adições  Baixas final 2020
Edificações - custo 1.545 277 - 1.822
Edificações - Avaliação patrimonial 383 125 - 508
Aterro Sanitário - custo 1.854 2.508 (2.181) 2.181
Aterro Sanitário
  - Avaliação patrimonial 12.180 20.301 (16.240) 16.241
Máquinas e Equipamentos 14.445 2.554 (320) 16.679
Veículos 44.407 979 (1.597) 43.789
Ferramentas 67 6 - 73
Softwares 477 2 - 479
Móveis e Utensílios 2.540 167 (68) 2.639
Equipamento Proc. dados 1.320 33 (6) 1.347
Equipamentos de telefonia 27 3 - 30
Imobilizado Consórcio CSA 4.344 588 - 4.932
Imobilizado Consórcio CTA                1           -          -             1

       83.590   27.543 (20.412)      90.721
Imobilizado líquido 136.945 - - 132.219
A Administração da Sociedade decidiu em 01 de janeiro de 2017 (data da
transição) pela adoção inicial do pronunciamento contábil CPC 27 e CPC
28 reclassificando a propriedade mantida para investimento e procedendo
a avaliação patrimonial de seus imóveis de acordo com as prerrogativas
determinadas nos pronunciamentos contábeis CPC 27 - Ativo Imobilizado,
CPC 28 - Propriedade para Investimentos e Interpretação do CPC - ICPC 10.
O montante de R$ 139.767 mil reconhecido no patrimônio líquido representa
o valor das avaliações dos imóveis sem a dedução dos impostos incidentes
(IRPJ e CSLL) que não foram diferidos.
10. Empréstimos e financiamentos      2020      2019
Empréstimos - Capital de giro (i) 853 1.100
Financiamentos (ii) 2.046 3.110
Financiamentos Consórcio Sorocaba Ambiental 212 751

3.111 4.961
Circulante 2.161 2.703
Não circulante        950     2.258

3.111 4.961
(i) Compreendem operações de capital de giro, os empréstimos captados
para atender à necessidade de fluxo de caixa da Sociedade, adquiridos pela
taxa média de 13,35% de juros a.a. (ii) Compreendem operações exclusiva-
mente de financiamentos e leasing para aquisição de veículos e equipamen-
tos necessários na utilização da operação da prestação dos serviços da
Sociedade, adquiridos pela taxa média de 3,40% e 9,05% de juros a.a., res-
pectivamente. 11. Fornecedores e contas a pagar: Referem-se as obriga-
ções a pagar de bens ou serviços adquiridos para utilização na prestação de
serviços da Sociedade.      2020      2019
Fornecedores 14.673 11.304
Fornecedores Consórcio Sorocaba Ambiental 1.354 1.174
Fornecedores Consórcio Trevo Ambiental 27 1.392
Contas a pagar 209 3.507
Alugueis e locações 151 1.171
Honorários advocatícios - 55
Contribuições sindicais 224 236
Outras contas a pagar     1.779     1.354

18.417 20.193
A abertura do saldo a pagar com os fornecedores em 31 de dezembro de

2020 e 2019 pelos seus vencimentos estão assim demonstrados:
     2020      2019

A Vencer 6.998 12.383
Vencidos de 1 a 30 dias 4.096 4.470
Vencidos de 31 a 60 dias 2.110 1.518
Vencidos de 61 a 90 dias 1.460 531
Vencidos de 91 a 120 dias 243 247
Vencidos de 121 a 150 dias 329 364
Vencidos de 151 a 180 dias 49 470
Vencidos de 181 a 365 dias 327 15
Vencidos há mais de um ano     2.805     3.012

18.417 23.009
12. Obrigações trabalhistas e encargos sociais      2020      2019
Salários a pagar 365 1.771
INSS a recolher 4.312 2.393
FGTS a recolher 2.034 1.280
Pensão alimentícia 18 10
Rescisões a pagar 812 821
Provisão de férias e encargos 12.616 10.231
Obrigações trabalhistas Consórcio Sorocaba Ambiental 764 708
Obrigações trabalhistas Consórcio Trevo Ambiental 9 10
Outras        679        647

21.609 17.871
13. Impostos e contribuições a recolher      2020      2019
PERT Previdenciários e demais débitos 95.178 105.795
Cofins a recolher 10.536 11.622
PIS a recolher 1.908 1.129
Cofins Diferida 7.235 7.964
PIS Diferido 1.603 1.712
ISSQN a recolher 184 1.254
IRPJ 42 807
CSLL 220 355
Impostos e contribuições retidos na fonte 814 363
Obrigações tributárias Consórcio Sorocaba Ambiental 732 297
Obrigações tributárias Consórcio Trevo Ambiental 86 86
Outras     2.256        873

120.794 132.257
Circulante 36.998 30.266
Não circulante    83.796  101.991

120.794 132.257
14. Outras obrigações      2020      2019
Cotas de consórcio contempladas 1.285 -
Contribuição previdenciária contingente     2.000            -

3.285 -
O valor contingente da contribuição previdenciária foi constituído com base
da medida liminar nº 5009371-95.2020.4.03.6105, obtida em set/2020.
15. Patrimônio líquido: 15.1. Capital social: O capital social integralizado
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 é de R$120.000 mil (cento e vinte milhões
de reais) sendo composto por 120.000.000 quotas por R$1,00 cada uma,
assim distribuídas: 2020 e 2019
Sócios       %        Quotas          R$
Osvaldo Vieira Correa 51% 61.200.000 61.200
Jaime Joaquim Gonçalves    49%   58.800.000    58.800

100% 120.000.000 120.000
16. Receita líquida      2020      2019
Receita de prestação de serviços 321.177 268.950
Receita de locações 249 -
Prestação de serviços Consórcio Sorocaba Ambiental 31.308 28.768
Prestação de serviços Consórcio Trevo Ambiental - 24.439
Serviços a faturar 18.022 31.636
Serviços a faturar Consórcio Sorocaba Ambiental - 2.638
Revenda de mercadorias - 2
Receita bruta 370.756 356.433
(-) Impostos incidentes sobre serviços (29.547) (30.232)
(-) Impostos incidentes sobre locações (23) -
(-) Impostos incidentes Consórcio Sorocaba Ambiental (4.461) (4.448)
(-) Impostos incidentes Consórcio Trevo Ambiental - (2.924)
(-) Impostos incidentes sobre revendas - (3)
(-) Glosas Consórcio Trevo Ambiental - (354)
Deduções da receita bruta   (34.031)   (37.961)
Receita líquida 336.725 318.472
17. Custos das mercadorias vendidas e dos serviços prestados

     2020      2019
Custos com pessoal 181.522 142.129
Serviços de terceiros 18.682 17.911
Locações de veículos, máquinas e equipamentos 40.236 30.466
Locações de imóveis 1.280 1.207
Manutenção de veículos, máquinas e equipamentos 23.205 22.221
Combustíveis e lubrificantes 25.661 22.256
Depreciações e amortizações 8.535 9.013
Insumos 12.788 12.449
Outros custos 13.625 9.072
Custos do Consórcio Sorocaba Ambiental 6.049 16.461
Custos do Consórcio Trevo Ambiental - 15.786
Custos administrativos Consórcio Sorocaba Ambiental - 836
Custos administrativos Trevo Ambiental - 1.966
Custos das mercadorias revendidas          14           2

331.597 301.775
18. Despesas financeiras      2020      2019
Despesas bancárias 1.060 932
Descontos concedidos 60 3
Juros sobre empréstimos e financiamentos 730 877
Juros sobre fornecedores 605 898
Juros sobre tributos 6.477 10.915
IOF 71 230
Resultados de equivalência patrimonial - 16
Despesas financeiras Consórcio Sorocaba Ambiental 286 485
Despesas financeiras Consórcio Trevo Ambiental           3        301

9.292 14.657
19. Provisão para imposto de renda e contribuição social

     2020      2019
Lucro (Prejuízo) antes da tributação (5.561) 2.188
(+/-) Outras adições/ exclusões     7.567            -
(=) Base de cálculo 2.006 2.188
Alíquota combinada de IRPJ e CSLL 34% 34%
Imposto de Renda e Contribuição social calculado 682 (720)
Incentivo fiscal (PAT e Incentivo a cultura)          15            -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 667 720
20. Cobertura de seguros: A Sociedade mantém seguros, segundo a cober-
tura contratada, consideradas suficientes conforme determinado nos contra-
tos firmados com os órgãos públicos para cobrir eventuais riscos sobre seus
ativos e/ou responsabilidades. As premissas adotadas, dada a sua nature-
za, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações financeiras,
consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores indepen-
dentes. 21. Instrumentos financeiros e riscos operacionais: a) Valoriza-
ção dos instrumentos financeiros: Os valores de realização estimados de
ativos e passivos financeiros da Sociedade foram determinados por meio de
informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avalia-
ções, estabelecidas pela Administração. Entretanto, considerável julgamen-
to foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a es-
timativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as es-
timativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão
ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodolo-
gias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização esti-
mados. Os instrumentos financeiros estão descritos a seguir, bem como os
critérios para sua valorização: • Caixa e equivalente de caixa (Nota Expli-
cativa nº 3): os saldos em conta corrente mantidos em bancos de primeira
linha têm seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis; • Forne-
cedores (Nota n° 11): os valores reconhecidos representam dividas em reais
dos valores de aquisição de mercadorias e serviços; • Empréstimos e finan-
ciamentos (Nota Explicativa nº 10): os valores de mercado para os emprés-
timos e financiamentos são idênticos aos dos saldos contábeis, sendo atu-
alizados conforme cláusulas previstas nos contratos.

Osvaldo Vieira Correa
Diretor - CPF 073.605.411-15

Claudio Ciro Kiyohashi
Contador - CRC 1SP162608/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL 
Aviso de RETIFICAÇÃO e REABERTURA de Licitação – Tomada de Preços 
nº. 007/2021; Objeto: Execução de obras civis para reforma e readequação do PPA 
“Alfeu Rodrigue do Patrocínio”, com fornecimento de materiais, equipamentos 
e mão de obra. Data da sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes: 
15/10/2021 às 13:00 horas. Local da sessão: Paço Municipal Huber Braz Cossi, 
Departamento de Licitações e Compras, situada na Praça Washington Luiz, n.º 643 
– Centro, em Vargem Grande do Sul – SP. Edital disponível gratuitamente na página 
eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo 
e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Livorno Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 09.177.475/0001-22 - NIRE 35.221.847.943

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 29/9/21, às 10h, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao 
objeto social, atualmente no valor de R$ 10.563.691,00 para R$ 7.563.691,00, ou seja uma redução efetiva de R$ 3.000.000,00 
com o consequente cancelamento de 3.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 3.000.000 das quotas 
ora canceladas de titularidade da sócia EZ TEC, e à renúncia expressa da sócia Valentina ao seu respectivo direito de preferência 
para o cancelamento das quotas; e (ii) autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação 
desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes.

Tirol Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 12.299.076/0001-49 - NIRE 35.224.516.166

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 29/9/21, às 10h, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao 
objeto social, atualmente no valor de R$ 15.340.928,00 para R$ 10.340.928,00, ou seja uma redução efetiva de R$ 5.000.000,00 
com o consequente cancelamento de 5.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 5.000.000 das quotas 
ora canceladas de titularidade da sócia EZ TEC, e à renúncia expressa da sócia Valentina ao seu respectivo direito de preferência 
para o cancelamento das quotas; e (ii) autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação 
desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes.

Vertis Participações S.A.
CNPJ nº 12.881.125/0001-57 - NIRE 35300509684

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados todos os acionistas, a reunirem-se no próximo dia 18/10/2021, às 14hs, 
presencialmente, Rua Cristiano Viana, 401, conjunto 1002, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 
05411-000, a fim de deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) reeleição dos membros da Di-
retoria para 1 mandato de 3 anos e (ii) alteração do endereço da sede da Companhia. Os docu-
mentos e informações referentes às matérias a serem tratadas na Assembleia encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Companhia. O acionista deverá enviar à Companhia, 
em até 48hs antes da realização da Assembleia, cópia (i) do instrumento de mandato, caso seja 
representada por procurador, e (ii) dos documentos de identidade, com foto, de seu(s) repre-
sentante(s) legal(is) e procurador(es), se aplicável. Renato Prado Bertin - Diretor Presidente.

Vitor Federmann Participações S.A.
CNPJ.MF sob n° 19.478.859/0001-39 - NIRE 35.300.461.045

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data/Hora/Local: 27/09/2021, às 17hs, na sede da Companhia, São Paulo/SP, Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2050, 
Jardim América, CEP 01442-001. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Vitor Rogério 
Federmann; Secretário: Daniel Federmann. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) Redução do capital social 
da Companhia em até R$ 22.493.712, de forma proporcional à participação dos acionistas, uma vez que este se en-
contra excessivo em relação ao seu objeto social, nos termos do caput do artigo 173 da Lei das S.A., sem cancela-
mento de ações. O pagamento aos acionistas se dará em moeda corrente nacional, créditos, outros direitos, bens ou 
ainda em participações detidas em outras sociedades. (ii) Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos 
os atos necessários para a formalização e execução da redução de capital ora aprovada. Encerramento: Nada mais. 
SP, 27/09/2021. Presidente: Victor Rogério Federmann, Secretário: Daniel Federmann. Diretores: Vitor Rogerio Feder-
mann, Daniel Federmann. Acionistas Presentes: Vitor Rogerio Federmann, Daniel Federmann, Raphael Federmann.

ADR Securitizadora S.A.
CNPJ em Constituição

Ata da Assembleia Geral Ordinaria
de Constituição da Sociedade Anônima

Data, Hora e Local: ao 01/12/2020, às 19hs, na sede, localizada na Avenida Angélica, 1814, 5º andar, conjunto 
507, Santa Cecília, SP/SP, Cep: 01.228-902. Presenças: Totalidade. Convocação: Dispensadas. Composição da 
Mesa: a reunião foi presidida pela Sra. Adriana Bacellar Engelberg que aceitou a incumbência e convidou para se-
cretariá-la a Sra. Rita de Cassia Oliveira de França e Silva, o que foi aceito. Ordem do Dia: (a) constituição da Com-
panhia e consequente aprovação do Estatuto Social da ADR Securitizadora S.A, (b) a eleição de Diretoria e a defini-
ção de sua remuneração; e (c) valor do capital social. Deliberações: após discutidas as matérias que constaram da 
ordem do dia, os diretores da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram: i) Constituir uma Companhia 
securitizadora, sob a forma de sociedade anônima, denominada “ADR Securitizadora S.A” que será regida pelas 
disposições legais pertinentes as sociedades anônimas, bem como seu Estatuto Social. (ii) Eleger a nova 
Diretoria da Companhia, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição: Para o cargo de Diretora: Adriana Bacellar 
Engelberg, brasileira, designer, domiciliada em SP/SP, RG nº 59.628.715-X e do CPF: 884.542.237-20 e; Para o 
cargo de Diretora: Rita de Cassia Oliveira de França e Silva, brasileira, empresária, em SP/SP, RG nº 39.278.639-
4 e do CPF: 419.650.516-34. As Diretoras eleitas aceitam o cargo e declaram, sob as penas da Lei, que não estão 
impedidas de exercer o comércio ou a administração de sociedades empresárias em virtude de condenação crimi-
nal, não estando incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei, ou nas restrições legais que possam impedi-los 
de exercer atividades empresariais, em conformidade com o disposto no artigo 37, II, da Lei nº. 8.934/1994, confor-
me alterada, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal. A remuneração global 
anual da Diretoria, para o exercício de 2020, foi definida em, no máximo, R$ 12.000,00, que somente será paga em 
conformidade às possibilidades da Companhia. (iii) aprovar o valor do capital social cujo valor será de 10.000,00, 
subscrito e integralizado, sendo o valor de R$ 1.000, já integralizados em moeda corrente e o valor de 9.000,00 
a integralizar, representado por 10.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (iv) aprovar a redação 
do Estatuto Social da Companhia, cuja versão foi lida, conferida e acostada a esta Ata como Anexo II, passando a 
viger a partir desta data. Por fim, foi autorizada a publicação desta Ata na forma de extrato. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata que, lida, conferida e aprovada por 
unanimidade, sem restrições ou ressalvas, sendo assinada em 03 vias por todos os presentes: Mesa: Diretoras: 
Adriana Bacellar Engelberg e Rita de Cassia Oliveira de França e Silva. Diretores: Adriana Bacellar Engelberg, 
Rita de Cassia Oliveira de França e Silva. Orlando Quintino Marins Neto (OAB/SP nº 227.702), CPF: 280.681.198-
84, Advogado. JUCESP NIRE 3530056369-7, em 27/01/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cooperthermas - Cooperativa de Eletrificação 
de Thermas de Santa Bárbara

CNPJ/MF: 01.117.669/0001-20 - NIRE: 3540003738-5
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

O Liquidante da Cooperthermas Cooperativa de Eletrificação de Thermas de Santa Bárbara em atendi-
mento ao artigo 73, da Lei Federal n° 5.764/1971, convoca os associados em condições de votar para se reu-
nirem em Assembleia Geral para prestação final de contas, a realizar-se no dia 11/10/2021, às 13h, na Rua 
da Consolação, 348 - 13º andar, Consolação, SP/SP, CEP: 01302-000, com a presença de 2/3 dos associa-
dos, em 1ª convocação; às 14h, com a presença de metade mais um dos associados, em 2ª convocação; ou 
às 15h, com a presença de no mínimo 10 associados, em 3ª convocação, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos, que compõem a ordem do dia: i. aprovar as contas do liquidante; ii. declarar o encerramento da li-
quidação e a extinção da sociedade. SP, 30/09/2021. Antônio Eduardo Camargo Figueiredo - Presidente.
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 01 de outubro de 20216

Bojan89_CANVA

da transformação digital - essa é uma das conclusões de um estu-
do encomendado pela Dell Technologies a Forrester Consulting. 

De acordo com os dados apurados, 73% das empresas no Brasil 
afirmam ter negócios orientados por dados, entretanto apenas 
28% admitem que conseguem tratá-los de forma adequada. A 
tecnologia nos dias de hoje é fundamental e estratégica para o 
negócio. Como parceira no processo de evolução e transforma-
ção das organizações, alinhada às ações estratégicas, tornam o 
trabalho mais eficaz com a utilização correta dos recursos e por 
consequência a redução de custos.

Através da evolução das plataformas digitais, globalização da 
conectividade e a disseminação em massa de tecnologia, cada dia 
mais pressionam as organizações a modernizar as suas platafor-
mas tecnológicas. As empresas devem se utilizar da tecnologia 
com foco em:

•  Otimização dos processos de negócio: com a simpli-
ficação de processos e a utilização de sistemas de gestão 
empresarial modernos, os conhecidos ERPs, organizam e 
padronizam as operações e ajudam as organizações a atingir 
os objetivos estratégicos com maior eficiência.

•  Disponibilidade de informações que agilizam as to-
madas de decisão, obtendo de forma organizada o com-
portamento dos processos internos e acompanhamento de 
indicadores de desempenho.

•  A evolução da tecnologia voltada a tratamento de 
dados, possibilitou a coleta de um volume imenso de dados 
não estruturados. A partir dessas tecnologias, os dados pas-
sam por um processo de transformação que são traduzidos 
em informações capazes de serem analisadas e consumidas 
pelo negócio, por exemplo, análise do comportamento do 
consumo de produtos e serviços no mercado que desdobra-
ram em campanhas ou ações de Marketing para promover 
um produto.

•  Produtividade: com otimização e padronização de processo 
e a adoção da inteligência artificial, aceleram a automati-
zação de atividades com mão de obra humana, a partir do 
aprendizado de máquina, trazendo segurança, produtividade 
e rentabilidade na execução dos processos e com melhor 
utilização dos recursos.

•  Comunicação: a utilização de ferramentas de e-mail, zoom, 
teams, entre outras, no início, aceleraram a comunicação 
interna e externa das organizações. E com a evolução das 
mídias sociais impulsionando a escalada da tecnologia e a 
facilidade de acesso, proporcionam às organizações atingirem 
um número muito maior de consumidores, trazendo maior 
visibilidade para os seus produtos e aproximando cada vez 
mais dos seus clientes.

•  Segurança da Informação: se torna uma disciplina 
fundamental nas organizações, pois com a globalização da 
conectividade e disseminação de tecnologias em massa, as 
plataformas tecnológicas se tornam alvos de ataques indese-
jáveis, obrigando a adoção de práticas, políticas e ferramentas 
de segurança de acessos e proteção de dados para eliminar 
tal vulnerabilidade.

 
A transformação digital é uma jornada e coloca a tecnologia 

como habilitadora da estratégia de crescimento, de eficiência, e 
produtividade. Favorece a tomada de decisões, afinal, tempo é 
dinheiro! É importante que seja muito bem planejada para que 
cada organização consiga extrair dessa jornada a maior capacidade 
de geração de valor para o negócio. As organizações precisam se 
antecipar para que provoquem a auto-ruptura ao invés de serem 
vítimas da disrupção. 

Essa será a diferença, em pouco tempo, entre a sobrevivência 
e a falência das organizações. Para contribuir para a mudança 
de cultura e mindset, é preciso preparar as pessoas e os líderes 
para essa jornada.

(*) - É sócio da Kienbaum Consultoria (www.kienbaum.com.br).
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5Medo de decidir e de errar: o maior aprendizado vem 
de decisões que nem sempre deram certo. Não decidir e arriscar 
é ficar no mesmo lugar o tempo todo, porém, a “fila anda”;

6Não dar, não saber dar e não pedir feedback: conver-
sas duras muitas vezes são necessárias. A falta de feedback traz a 
cegueira no plano do desenvolvimento e não cria o estímulo para 
o crescimento do líder, do liderado e do negócio. Seja honesto 
com você mesmo e com os outros;

7Querer ser a estrela solitária: o papel do líder pressupõe 
habilidade de influência e de relacionamento. Nada é conquistado 
sem a colaboração de outras partes. O líder deve ser o protago-
nista no papel de conduzir o time sem estrelismo;

8Não liderar pelo medo, pela imposição ou pela for-
ça: isso intimida o ambiente criativo e colaborativo. Distancia 
as pessoas e cria um abismo nas relações. Com o tempo (pouco 
tempo) o fracasso é garantido.

A transformação digital nas empresas - É fato que a pande-
mia acelerou a digitalização dos negócios por conta do isolamento 
social. Mesmo assim, metade das empresas brasileiras está longe 

As dificuldades para as empresas não têm sido poucas no último ano, devido à pandemia da Covid-19. Por conta disso, não é 
novidade que uma boa liderança tem sido essencial para manter os negócios em um bom patamar  

e os colaboradores engajados com a empresa. 

Fábio Fick (*)

De acordo com a edição 2021 da Trust Barometer, 
realizada pela Edelman, as empresas são conside-
radas as instituições mais confiáveis, competentes 

e éticas, comparativamente ao governo, às ONGs e à Mídia 
com um índice de confiança de 61%. Sabemos que, para 
essa confiança ser conquistada, é preciso começar dentro 
da empresa entre os líderes e colaboradores. O exercício 
da liderança é um dos papéis que mais vem crescendo sob 
o ponto de vista do protagonismo no mundo dos negócios. 

Nesse contexto, a liderança pode ser exercida de várias manei-
ras, pois depende muito do perfil do líder à frente dos negócios. 
O mundo dos negócios tem provocado muitas mudanças nos 
estilos de liderança, passando desde o “líder autoritário” (desejo 
de “mandar”) até o “líder inspirador” (desejo por compartilhar e 
desenvolver). Na jornada da liderança, alguns erros devem ser 
evitados. São falhas comuns e que muitas vezes não são perce-
bidos pelos líderes. Confira:

1Não ser o exemplo de referência: distância enorme 
entre o que fala e o que pratica;

2Não compartilhar os planos de sua área ou de seu 
negócio: gostar de navegar sem direção. Não comunicar com 
clareza o que acontece e o que se espera da equipe;

3Ser centralizador: conquistar o papel do líder muitas 
vezes gera insegurança em delegar funções e responsabilidades. 
Não acreditar na equipe e não desenvolver sucessores passa a 
ser um pecado mortal para o líder e para o negócio. O líder deve 
ser o maestro e não o músico;

4Não ouvir a equipe: achar que por ser líder, deve saber 
todas as respostas, é um dos maiores erros. O líder deve promo-
ver o foco na solução e integrar a equipe nesse processo. Saber 
perguntar ajuda muito na busca das melhores soluções;
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A IMPOrtâNCIA DA lIDerANçA NOS NegóCIOS 
e A trANSfOrMAçãO DIgItAl NAS eMPreSAS

SegUrANçA
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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 São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: VALMIR DA LUZ MEMORIA, profissão: gesseiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Vitorino Freire, MA, data-nascimento: 10/02/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues Memoria e de Maria do Socorro da Luz 
Memoria. A pretendente: JUCILENE DOS SANTOS MACHADO, profissão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Itiruçu, BA, data-nascimento: 02/04/1985, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Machado Filho e de Zelia Dias dos Santos.

O pretendente: DARLÃ COSTA HENRIQUE, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 23/07/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Santino Henrique e de Isabel Paixão Costa Henrique. A preten-
dente: DAIANE ADELINO DOS ANJOS MÉLO, profissão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Solânea, PB, data-nascimento: 31/10/1987, residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de José Fernandes de Mélo e de Rosângela Adelino 
dos Anjos.

Guilherme Barreiro (*) 
 

Também permite que 
sua equipe de TI fo-
que no seu negócio, 

e não em questões mais 
‘burocráticas’, como gestão 
de senhas, temperatura 
do equipamento, disaster 
recovery etc. 

Mas essa migração é algo 
que requer cuidado. Um 
deles é a modernização 
das aplicações. Existem 
muitas maneiras de trans-
ferir suas aplicações para 
a nuvem. Se você possui 
uma aplicação monolítica, 
por exemplo, é possível 
migrar tudo para a nuvem 
com um Rehost, também 
conhecido como lift and 
shift. Porém, é necessário? 
Se você está indo para um 
ambiente na nuvem, já está 
pensando em modernizar a 
sua estrutura. 

Com os microsserviços é possível aproveitar mais os recursos da 
nuvem e escalar mais fácil.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Andrea Carvalho (*)

Existe ainda quem pergunte o que é o Fan Token. 
De fato, poucas pessoas estão familiarizadas com 
esta expressão e menos ainda com este produto

O universo de Criptomoedas, Tokens, Bitcoins e 
afins ainda é um tanto confuso para muitos, e é 
exatamente neste contexto que está inserido o 

Fan Token. Sendo assim, começando do começo, vamos 
entender como o mundo digital está revolucionando a 
indústria do entretenimento no Brasil e no mundo.

O Fan Token é uma forma que o fã tem de se relacionar 
diretamente com seus clubes, time e produtos de entre-
tenimento do coração através de votação. O esporte é um 
celeiro de fãs apaixonados capazes de tudo pelo seu time do 
coração e por seus ídolos. Esse amor e as vezes fanatismo, 
faz do esporte um mercado gigante para os Tokens. O site 
mercadobitcoin.com.br define o Fan Token como sendo “a 
porta de entrada para que os fãs participem do dia a dia 
do seu clube do coração, assim como das suas decisões 
mais importantes”. Através do Fan Token o torcedor pode 
adquirir direito de voto, participar de decisões internas 
e ter benefícios como ingressos grátis, meet & greet com 
atletas, experiências VIP e muito mais.

Times e seleções de futebol, equipes de e-sports, esportes 
automotivos, luta e muitas outras categorias esportivas 
já se renderam ao Fan Token. Clubes como o Paris Saint-
Germain, Atlético de Madrid, Juventus são exemplos no 
futebol mundial, assim como as seleções da Argentina e 
de Portugal. No universo dos games, os times Natus, Team 
Alliance, e OG Sports também já lançaram este produto. 
A Alfa Romeo Racing, Aston Martin são exemplos no 
universo automotivo. Estes são apenas alguns dos times 
e equipes que lançaram Fan Token, entre muitos outros 
espalhados pelo mundo e no Brasil também.

Por aqui o Atlético Mineiro chegou primeiro a esse 

mercado em junho de 2020, lançando o $GALO. Em se-
guida Corinthians ($SCCP), Seleção Brasileira (BFT) e o 
Flamengo já tem a sua moeda digital lançada no mercado. 
Outros times estão se preparando para este momento que 
só tem apresentado resultados extremamente positivos 
com infinitas possibilidades de crescimento. 

O Fan Token tem muitos pontos positivos, mas os mais 
importantes são a rentabilidade/lucratividade, e o poder 
de engajamento com os fãs. Nos dias de hoje, o que to-
das as marcas buscam é engajamento e não existe forma 
melhor de engajar um fã ou torcedor, do que permitir que 
ele participe das decisões cotidianas do clube e viva este 
universo intensamente.

Como todo ativo financeiro, as transações com os clientes 
podem influir diretamente no valor do Fan Token. Desta 
forma, cada time define a recompensa para seus clientes 
e fãs, o que trabalhado com criatividade e boa estratégia, 
tem o poder de deixar o Fan Token cada vez mais atrati-
vo. Quanto maiores, mais exclusivos e diferenciados os 
benefícios oferecidos, maior é o desejo dos fãs pelo Token. 
Consequentemente, como acontece no mercado financeiro 
desde que o mundo é mundo, a lei da oferta e da procura 
também dita o futuro do Token. Falando sobre oferta e 
procura, é importante ressaltar que diferentemente da 
Criptomoeda a oferta do Fan Token tem prazo de venda 
com início e fim e a oferta é limitada. Como resultado; a 
valorização da moeda só cresce.

Dizem que o amor move montanhas e adaptando este ditado, 
é possível afirmar que o amor dos fãs por seus clubes e seus 
ídolos está movendo rios de dinheiro. Em muitos casos é uma 
receita extra, e muito necessária, gerada pelos fãs apaixona-
dos ou às vezes por investidores com visão. De toda forma, 
os resultados no mundo inteiro são muito expressivos e no 
Brasil não é diferente. O Corinthians lançou o seu Token e 
conseguiu gerar uma receita de U$ 1,7M (aproximadamente 

R$ 8.7M) em menos de duas horas. Os Tokens da Seleção 
Brasileira BFT (Brazilian Football Team) se esgotaram em 
30 minutos em uma rodada de pré-venda rendendo R$ 90 
milhões. O Flamengo antes de lançar seu Token já tinha 
uma projeção de rendimento mínimo garantido no valor de 
U$ 13.5M (aproximadamente R$ 71M)

O Token não é apenas dinheiro em caixa, alguns clubes 
já usam a rentabilidade do Fan Token como ativo finan-
ceiro. A recente negociação para transferência de Lionel 
Messi para o PSG inclui como parte do salário do atleta 
participação na rentabilidade dos Fan Tokens do clube. 
No Brasil, o Botafogo ainda não lançou o seu Fan Token, 
mas o projeto está acelerado e por isso o mesmo modelo 
está sendo usado na contratação do lateral Rafael, que 
também receberá como parte de seu salário um percentual 
destas vendas.

Segundo Felipe Escudero, analista de Criptomoedas e 
anfitrião do canal BitNada, “o Fan Token é um nicho cres-
cente. Empresas no Brasil e no mundo estão trabalhando 
pela tokenização de ativos e de receitas, e no esporte o 
futebol está se tornando um case de sucesso”. 

Como tudo que vem do universo digital, não consegui-
mos prever o caminho exato que o Fan Token vai tomar, 
mas é possível afirmar sem medo de errar, que estamos 
assistindo a uma revolução das mais importantes no 
universo do entretenimento esportivo global. Mais uma 
vez, estamos sendo atropelados por um tsunami digital 
que está dominando o esporte mundial e tem tudo para 
contaminar muitas outras áreas. A nós, nos resta escolher 
se vamos investir ou apenas observar. 

(*) - é advogada com Pós Graduação em Direito Empresarial e mestrado 
internacional em Entertainment Business concluído na Full Sail University 

na Florida. Com mais de 20 anos atuando na indústria de entretenimento 
Andrea tem perfil multidisciplinar tendo experiência diferenciada nas 

áreas negócios, planejamento estratégico, patrocínio, marketing e 
relacionamento com clientes.

UM TSUNAMI 
CHAMADO FAN TOKEN

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Como modernizar suas 
aplicações na nuvem com microsserviços

Migrar as aplicações de sua empresa para a cloud traz inúmeros benefícios. Com ela você aumenta a sua escalabilidade, podendo diminuir ou aumentar o 
uso sem a necessidade de comprar servidores e aumentar a sua infraestrutura

Qual o motivo então de 
não fazer isso também nas 
aplicações, gerando mais 
economia, eficiência e evi-
tando possíveis erros no 
futuro? Uma estratégia é o 
Rearchitect, onde é alterada 
a arquitetura da aplicação 
para tirar todo o proveito 
da tecnologia em nuvem. 
Um exemplo, voltando ao 
caso do monolito, é mudar 
para uma arquitetura de 
microsserviços onde, ao 
invés de um grande código, 
existam vários containers, 
com códigos separados, mas 
trabalhando juntos. 

Em uma aplicação mono-
lítica para um e-commerce, 
onde estaria tudo nela, como 
login, carrinho, mostruário, 
pagamento etc., com micros-
serviços é possível fazer um 
container só para carrinho, 
outro para validação de lo-

sário, como na monolítica, 
aumentar todo o sistema. É 
possível aumentar apenas 
os contêineres necessários 
para aquela demanda. Com 
isso a sua aplicação gasta 
apenas o necessário, aumen-
tando a eficiência no uso de 
recursos. 

Outra vantagem é a li-
berdade tecnológica que 
os microsserviços pos-
sibilitam. Não é preciso 
trabalhar com a mesma 
linguagem ou banco de 
dados em todos os contai-
ners, permitindo a criação 
de funções autônomas que 
se integrem à aplicação. 
Isso aumenta a agilidade 
no desenvolvimento, com 
várias equipes trabalhando 
em aplicações diferentes, 
com linguagens diferentes, 
fazendo no fim um deploy 
mais gradual. 

Os testes também ficam 
mais fáceis, sendo possível 
testar cada container sozi-
nho antes de incluir no todo, 
deixando muito mais rápido 
e fácil de identificar erros do 
que em um monolito. Como 
exposto, os microsserviços 
têm muitas vantagens que 
podem modernizar e dar 
economia e eficiência a sua 
operação. 

Porém, como em toda 
migração para a nuvem, é 
necessário analisar caso à 
caso a necessidade do ne-
gócio, traçando o melhor 
caminho, o que faça mais 
sentido para cada momento 
da sua empresa. Por isso a 
importância de um parceiro 
especializado nessa grande 
jornada. 

(*) -  Graduado em análise de sistemas 
pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia 

Avançada IBTA, é Diretor Geral na 
Nextios (www.nextios.com.br).
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gin, outro para mostruário e 
por assim vai. A vantagem é 
que, se um falhar, é mais fácil 
isolar e resolver o problema 
do que em uma aplicação 
grande, deixando o sistema 
mais resiliente. 

Ele também permite fun-
ções reutilizáveis, não pre-

cisando começar do zero 
o desenvolvimento se já 
houver uma parecida. Com 
os microsserviços é possível 
aproveitar mais os recursos 
da nuvem e escalar mais 
fácil. Se ocorrer um evento, 
como a Black Friday no 
e-commerce, não é neces-

O movimento da TIM para ampliar o 
acesso das brasileiras ao mercado de 
trabalho está prestes a completar três 
meses com novas adesões. A iniciativa 
começou com nove empresas, além da 
operadora, e agora conta com mais 30. 
Dentre elas, estão Almaviva do Brasil, Al-
pitel Brasil, American Tower, Aon, Baker 
Hughes, Bemobi, BETC HAVAS, Between 
do Brasil, Dell Technologies, Degoothi 
Consulting, EloGroup, Energisa, Escola 
NewMe, Exprivia, FSB, Grupo HOPE, 
Highline, Huawei, Italtel, Kroton, LIQ, 
Nokia, SIAE Microelettronica, Technico-
lor, Telebit, Valtellina, XP Investimentos 
e Youtility.

Para que mais pessoas possam conhecer 
e aproveitar os benefícios do projeto, a 
TIM lançará, em breve, uma ampla estra-

tégia de comunicação para estimular o 
download do app Mulheres Positivas. O 
aplicativo já conta com mais de 100 cursos 
de capacitação gratuitos, além de oferta de 
vagas para variados perfis e em diferentes 
regiões do país.

“Pesquisas recentes mostram que a pan-
demia acentuou as desigualdades sociais e 
de gênero. O Brasil registrou uma taxa de 
desemprego recorde entre as mulheres, al-
cançando quase 18%. Mobilizamos grandes 
companhias, em diferentes setores, que 
entenderam a urgência dessa iniciativa 
concreta de inclusão e transformação social 
e atuarão conosco em ações de emprega-
bilidade, capacitação e desenvolvimento 
profissional de mulheres”, comenta Maria 
Antonietta Russo, VP de Recursos Hu-
manos da TIM. O indicador mencionado 

pela executiva aparece na mais recente 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua do IBGE. Para efeito de 
comparação, a taxa de desemprego entre 
homens é de 12,2%. O mesmo estudo mos-
trou que a participação das mulheres na 
força de trabalho do Brasil ficou em 45,8% 
em 2020, o nível mais baixo desde 1990.

Lançado em julho em parceria com Ac-
centure, Adidas, Enel, Generali, Microsoft, 
Oracle, Pirelli, Stellantis e Via, o projeto 
tem o aplicativo Mulheres Positivas, criado 
pela empresária Fabi Saad, como platafor-
ma digital para apoiar o desenvolvimento 
pessoal e profissional das mulheres. Além 
da divulgação de vagas de trabalho das 
empresas parceiras, o app traz cursos de 
capacitação também disponibilizados pelas 
companhias participantes. 

Projeto voltado para empregabilidade de mulheres 
lançado pela TIM já reúne 40 empresas
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