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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
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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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