
Um olhar de dentro 
para fora no contexto 

Zero Trust

Com o trabalho remoto 
consolidado, as 
empresas precisaram 
diversificar o foco e 
olhar com mais cautela 
as dificuldades para 
manter a proteção de 
dentro para fora

Este cenário alavancou 
um conceito que, no 
Brasil, ganhou força 

com a descentralização das 
operações, o Zero Trust (em 
português, zero confiança). 
A Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) também 
intensificou essa tendência 
em razão das penalidades 
causadas pelo vazamento 
de dados. 

Com a premissa “nunca 
confiar, sempre averiguar”, 
o Zero Trust acredita que 
os invasores possam estar 
dentro da rede e acessar to-
dos os recursos dela. Sendo 
assim, nenhum usuário ou 
dispositivo deve ser consi-
derado confiável por padrão. 

Quando falamos em se-
gurança virtual, vários 
vetores podem gerar uma 
crise. De fora para dentro, 
os antivírus e outras ferra-
mentas de bloqueio fazem 
o trabalho para evitar 
invasões. 

E de dentro para fora, 
colaboradores mal-intencio-
nados podem vazar informa-
ções sensíveis. Neste caso, 
as soluções de DLP (Data 
Loss Prevention) apoiam o 
conceito Zero Trust e tudo 
é bloqueado, sendo liberado 
os acessos a conteúdos de 
acordo com a necessidade 
de cada colaborador. 

Em um ambiente Zero 
Trust com a aplicação de 
uma ferramenta de seguran-
ça para proteção de perda de 
dados, é possível controlar, 
por meio de uma varredura, 
quais informações estão nos 
dispositivos dos colabora-
dores e que deveriam estar 

apenas concentrados no 
CRM ou no ERP da empresa, 
evitando vazamentos. 

E, caso haja uma tentativa 
de envio malicioso de infor-
mações, a equipe de tecno-
logia é capaz de detectar e 
bloquear o envio, sabendo 
quando, quem e de onde os 
dados saíram. As soluções 
de proteção englobam diver-
sos princípios, desde as que 
bloqueiam as transferências 
do usuário que esteja fora 
da rede corporativa ou da 
VPN (sigla em inglês para 
Rede Privada Virtual), até 
com políticas de controle 
que verificam inclusive o 
horário de trânsito de dados 
pessoais. 

Por exemplo, se algum 
colaborador da área de 
Recursos Humanos quiser 
fazer um upload de um 
currículo depois das 18h, 
não irá conseguir. De acordo 
com o Relatório do Custo de 
Violação de Dados de 2021 
da IBM, o custo médio de 
uma violação foi de USD 1,76 
milhão a menos em organi-
zações com uma abordagem 
madura de confiança zero, 
em comparação com orga-
nizações sem este preparo. 

Os modelos tradicionais 
de segurança já não cabem 
mais para o mercado atual. 
É preciso acessar novas 
arquiteturas para garantir 
uma proteção em relação ao 
ambiente externo e interno, 
este último o que mais tem 
condições de controle. 

Com a maturidade tec-
nológica que as empresas 
desenvolveram nos últimos 
anos, a adoção de políticas 
de segurança Zero Trust a 
partir do uso de soluções de 
DLP são fundamentais para 
continuar a evolução contra 
ameaças. 

(*) - É Sales and Business 
Development Manager do Endpoint 
Protector by CoSoSys, companhia 

mundial desenvolvedora de sistemas 
de prevenção contra perda de dados, 

que detém como carro-chefe a 
solução Endpoint Protector.

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

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.
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Edital  de Citação prazo de 20 dias. Processo Nº 1005470-12.2019.8. 26.0363. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara, do Foro de Mogi Mirim, SP. Dr(a). Fabiana Garcia Garibaldi, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a(o) Localiza Rent A Car S/A, inscrita no CNPJ 16.670. 085/0001-55, e, 
Everaldo Bermejo, RG nº 27.300.123 SSP/SP, inscrito no CPF nº 170.732.178-71, que lhe foi 
proposta uma ação da Indenizatória por dano material, por parte de Redovias Concessionaria S.A, 
alegando em síntese: que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos 
materiais que a Rodovias Concessionaria S/A move contra si, por conta dos danos que lhe foram 
causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 13/03/2017, por volta das 16h30, ao atingir 
o KM 204 + 100m, da Rodovia SP 344, sentido Leste, o segundo requerido, conduzindo o veículo 
Chevrolet Montana LS2, cor Branca, ano 2016, placas PYT 8824, de propriedade  
a primeira requerida, quando no citado Km, perdeu o controle do veículo, chocando-se contra 
defensa metálica e outros itens, danificando o patrimônio público sob concessão Mediante o 
acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 18917-440. Os Requerentes 
também alocaram pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e 
resguardo da segurança daqueles  que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que 
realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, 
na data da ocorrência, a de R$ 4.404,80. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada  
Mais. Dado e passado nesta cidade de Mogi Mirim, aos 06 de Agosto de 2021.  

MOSICO EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ/MF 53.476.255/0001-91  -  NIRE 35.202.875.309 - Ata de Reu-
nião de Sócios. Data, Hora e Local: 24.09.2021, 9h, na sede social; Convocação: Dispensada em razão da
presença da totalidade dos sócios; Ordem do Dia: Proposta de redução do capital social. Deliberação unâni-
me: Reduzir o capital social em até R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais) ante o cancelamento
proporcional das quotas sociais. A presente é publicada na forma de extrato, conforme a lei. Mesa: Moise
Khalifeh - Presidente; Clary Chueke Khalifeh - Secretária. Sócios: Moise Khalifeh, Clary Chueke Khalifeh.

K18 PATRIMONIAL LTDA. - CNPJ/MF 27.267.184/0001-07  -  NIRE 35.232.441.536 - Ata de Reunião de
Sócios. Data, Hora e Local: 24.09.2021, 10h, na sede social; Convocação: Dispensada em razão da presen-
ça da totalidade dos sócios/usufrutuários; Ordem do Dia: Proposta de redução do capital social. Reduzir o
capital social em até R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) ante o cancelamento proporcional das quotas
sociais. A presente é publicada na forma de extrato, conforme a lei. Mesa: Jay Khalifeh - Presidente; Clary
Chueke Khalifeh - Secretária. Sócios/usufrutuários: Jay Khalifeh, Clary Chueke Khalifeh, Moise Khalifeh.

Lucio Amarante Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
NIRE: 35224786988 - CNPJ/MF nº 12.667.710/0001-59 

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 15.09.2021
Data, hora, local: 15.09.2021, 11hs, na sede social, Rua do Rócio, 350, 14º andar, São Paulo/SP. Presença: totalidade dos 
sócios. Mesa: Presidente: Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Firmino Matias Lucio Junior. Deliberações Aprovadas: 1) 
Redução de capital social, de R$ 4.389.747,00, para R$ 10.000,00, sendo uma redução de R$ 4.379.747,00 considerados ex-
cessivos em relação ao objeto social, nos termos do Artigo 1.082, II, do Código Civil, com o cancelamento de 4.379.747 de 
quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, e forma de reembolso do valor aos sócios, em moeda corrente do país. 2) 
O cancelamento e reembolso de quotas no valor de R$ 4.379.747,00 será feito com base no valor contábil. 3) O pagamento 
do reembolso, mediante a restituição em dinheiro, ou bens e direitos do ativo da sociedade, pelo valor contábil. 4) As sócias 
promoverão os documentos necessários para a restituição dos valores devidos e posteriormente arquivarão a alteração do 
contrato social. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 15.09.2021. Sócios: Lucio Empreendimentos e Participações Ltda., 
Lucio Belmonte Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e WLF – Administração e Participações Ltda., todas por: Wilson Pin-
to Rodrigues, Firmino Matias Lucio Junior, Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça.

Bethacorp Incorporadora Ltda.
CNPJ 11.676.479/0001-05 -NIRE 35.224.103.775

Ata de Reunião de Quotistas
Data/Hora/Local: Aos 30/08/2021, às 10h, na sede da sociedade, Rua Adelino Cardana, 293, CEP 06001-147, Betha-
vile I, sala 101 Bloco, C, Barueri/SP. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensadas. Mesa: Presidente: Piraci 
Oliveira - OAB/SP 200.270, Secretário: Paulo Henrique de Souza Vespoli - OAB/SP 271.979. Ordem do dia e Delibe-
rações Aprovadas por Unanimidade: (a) Os sócios decidem reduzir o capital em R$ 5.100.617,00 pela absorção 
de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 1.082, inciso I do Código Civil. Dessa feita, o capital passa a ser de R$ 
12.561.000,00, mantida a mesma proporção entre os sócios, cabendo a Douro Empreendimentos 7.536.600 quotas e 
à Sispar Empreendimentos 5.024.400 quotas, todas de valor nominal de R$ 1,00. Esclarece o presidente, que o valor 
financeiro das 5.024.400 quotas pertencentes a Sispar Empreendimentos, é superior ao valor do débito atualizado 
da penhora que recai sobre as quotas, nos termos do processo 0103007-97.2003.8.26.0100, devidamente arquivado na 
JUCESP nº 858.373/19-1 de 27/03/2019 - JC nº 1084209/19 de 13/03/2019; (b) Ato seguinte, diante da manifestação, irre-
vogável e irretratável, da sócia Douro Empreendimentos, de retirar-se da sociedade, decidem os sócios em liquidar 
a totalidade de suas quotas, com a consequente redução de sua participação 7.536.600 quotas. O pagamento das mesmas 
ocorrerá mediante a dação em pagamento das seguintes unidades imobiliárias localizadas no único investimento da socie-
dade, quais sejam: conjuntos 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 
localizadas no 21º, Andar; conjunto 2303, localizada no 23º, andar e conjuntos 4/9 localizados no térreo, conjuntos 1, 2, 3, 
6, 7 localizados no térreo, conjuntos 1509 e 1510 localizados no 15º, andar , conjunto 2008 localizado no 20º, andar e o 
conjunto 2307 localizado no 23º, andar. Dessa feita, o capital passa a ser de R$ 5.024.400,00, cabendo a totalidade das 
quotas à Sispar Empreendimentos, todas de valor nominal de R$ 1,00. Informa o presidente, que, não obstante a 
penhora recair apenas e tão somente sobre as Cotas da Sispar Empreendimentos, o valor financeiro das 5.024.400 
quotas restantes é superior ao valor do débito atualizado da penhora que recai sobre as quotas, nos termos do processo 
0103007-97.2003.8.26.0100, devidamente arquivado na JUCESP nº 858.373/19-1 de 27/03/2019 - JC nº 1084209/19 de 
13/03/2019. Encerramento: Nada mais. A Ata foi lida e aprovada e autorizada a sua publicação em forma de extrato, foi 
por todos os presentes assinada. Barueri 30/08/2021. Assinaturas: Mesa: Presidente: Piraci Oliveira; Secretário: Pau-
lo Henrique de Souza Vespoli. Sócios Quotista Representante: Douro Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., PP. Serafim Ferreira Nunes. Sispar Empreendimentos Imobiliários Ltda., PP. Silvio Sandoval Filho.

Juliana Scivoletto (*)                

A maioria das empresas, ven-
dedores e profissionais liberais 
tomam sempre a mesma atitude 
quando querem aumentar suas 
vendas, ou precisam de resultados 
rápidos, eles buscam encontrar 
novos clientes. É claro que isso é 
ótimo, atrair novos clientes sem-
pre será maravilhoso, mas antes, 
é importante entender como está 
a maturidade da sua carteira de 
clientes.

A maior parte dos vendedores com 
o discurso justificado por “precisa-
mos vender mais“  acabam natu-
ralmente migrando a prospecção 
para baixo, ou seja, executando sem 
nenhum planejamento e atraindo 
clientes que não tem o perfil e por 
isso, vendem com valores abaixo 
do normal e margens com menores 
rentabilidades.

O problema é que, ao prospectar e 
começar a vender para clientes com 

esse perfil, você começa a entrar em 
um espiral negativo, ruim e muito 
complicado. Para conseguir bater 
as metas e vender, muitas empresas 
ficam míopes em relação ao proces-
so de prospecção e olham somente 
para baixo, ao invés de olhar para 
cima e potencializar sua carteira 
de clientes. 

Phullip Kotler, considerado o pai 
do marketing já dizia “Manter um 
cliente custa 5 a 7 vezes menos do 
que conquistar um novo. Uma frase 
forte, mas muito real. Muitas vezes, 
os profissionais não percebem que 
o “ouro “ está dentro de casa. 

O que parece ser mais prático, in-
vestir muito dinheiro e energia para 
atrair e vender para um novo cliente, 
ou simplesmente encantar o já con-
quistado? Claramente o mais prático 
é olhar sua carteira de clientes, ou 
seja, os que já compraram de você, 
os cadastrados com afinidades, os 
interessados, e aí sim, fazer contato 

para encantá-lo.
	 •	Dê	a	atenção	aos	clientes	que	já	

estão em sua base, pois são eles 
que possuem o perfil correto, 
valorizam o que você oferece.

	 •	Revise	os	pedidos	e	as	solicita-
ções já feitas.

	 •	Revise	 o	 comportamento	 de	
compra. 

	 •	Aumente	 os	 benefícios,	 me-
lhorando a proposta de valor e 
diminuindo apenas levemente 
os incentivos financeiros

Por isso, quando estiver precisan-
do aumentar suas vendas, olhe mais 
para dentro e veja se de fato está 
dando atenção para os seus clientes 
e se você consegue potencializar 
os contratos já existentes ou até 
mesmo criar novas oportunidades 
para oferecer para os clientes da 
sua base. 

(*) - É gerente de mercado da Itabus 
(www.itabus.com.br).

Raquel Dalastti (*) 
 

Tudo hoje é encontrado 
na internet. Você está 
lendo este artigo por 

algum aparelho conectado 
à rede! A web faz parte da 
jornada de decisão e compra 
de quase todos. 

Com ela você consegue ser 
encontrado mais facilmente, 
com sua vitrine exposta 24 
horas por dia, sete dias por 
semana, passando mais cre-
dibilidade e conseguindo, de 
modo mais rápido e perso-
nalizado, criar vínculos com 
os seus clientes. A presença 
digital é como uma marca 
se posiciona e estabelece 
relações com o público, po-
dendo ser dividida, para fins 
didáticos, em quatro pilares: 
posicionamento, que é como 
a marca será vista, quais as 
suas crenças e valores.

Conteúdo que consiste no 
que você produz e comunica 
com o seu público, qual a 
relevância dessa informa-
ção; relacionamento, como 
sua marca interage com os 
consumidores, como é a co-
municação direta com eles, 
se existe um tom e linguagem 
padrão (afinal todo mundo 
tem o seu jeito de falar); e o 
monitoramento, que é ana-
lisar todas essas interações, 
avaliar resultados e o retorno 

A internet oferece uma imensa gama de opções para as empresas 
estarem presentes.

Presença online: os quatro 
pilares para aumentar as vendas
É um pouco estranho ainda precisarmos falar isso, mas é necessário: a presença online do seu negócio 
é muito importante para o sucesso dele

e Facebook para ajudar em 
novas oportunidades de ne-
gócios, ou em mídias sociais, 
especialmente, Instagram e 
YouTube que servem para 
incrementar a audiência, 
tráfego, autoridade e vendas. 

E, após seguir esses conse-
lhos, o aumento nas vendas 
resultante da presença digi-
tal é imediato? Não é possível 
cravar uma data para o re-
torno. Cada estratégia conta 
com inúmeras variantes. No 
caso de anúncios, por exem-
plo, após as configurações há 
o ciclo de aprendizagem da 
própria plataforma. Já com 
SEO estima-se que entre 4 e 
6 meses, você comece a per-
ceber os ganhos de tráfego. 

Por mais que pareça confu-
so ou difícil à primeira vista, 
não desista: é na internet que 
você vai conseguir ampliar 
a quantidade de potenciais 
clientes do seu produto ou 
serviço, conseguindo, de 
maneira muito mais barata 
do que em anúncios tradicio-
nais, resultados expressivos, 
estabelecendo diálogos com 
os seus consumidores para 
oferecer, sempre, a melhor 
experiência possível para 
todos. 

(*) - É head de produtos na Locaweb, 
responsável pelo portfólio de 

presença digital da companhia 
(www.locaweb.com.br).
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do investimento e ver como 
marcas concorrentes estão 
se comunicando online. 

Porém a internet é muito 
grande e oferece uma imensa 
gama de opções para as em-
presas estarem presentes. 
Em qual canal digital deve-se 
focar? Depende do perfil do 
público, por isso é preciso 
entender sua estratégia de 
ação em cada meio não como 
uma competição entre cada 
um, mas algo complementar, 
que se ajuda. Cada conteúdo 
adaptado a cada canal. 

Na internet o que vale é a 
experiência do usuário. Por 
isso, encontre o que mais 
funciona para o que deseja 
oferecer. As maiores empre-
sas do mercado costumam 
operar em tudo: sites, lojas 

virtuais, blogs, redes sociais, 
e-mail marketing, podcast, 
SMS Marketing etc. Então 
essa presença precisa, ne-
cessariamente, de um alto 
investimento? Não. É pos-
sível começar um perfil em 
redes sociais gratuitamente 
e registrar um domínio e 
criar um site com menos de 
R$ 50. 

Mas, para o seu negócio 
decolar, não basta apenas 
criar, por na rede e pronto. 
Isso por si só ajuda na locali-
zação da sua empresa, porém 
não é o suficiente. É preciso 
conversar com o seu público, 
criar conteúdo relevante 
para ele. Dependendo da es-
tratégia, é possível também 
investir em anúncios online, 
em plataformas como Google 

Sua prospecção está ajudando ou 
atrapalhando suas vendas?
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