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De acordo com dados recentes do IBGE, mais de 90% das empresas 
brasileiras são familiares, só que dessas, menos de 30% passam de pai 
para filho e apenas 5% delas conseguem chegar aos netos dos fundado-
res, isso porque a sucessão empresarial, ou seja, a passagem do bastão 
do controle e da gestão das empresas ainda é tabu no Brasil. O nosso 
grande problema é a cultura. No Brasil deixamos de receber, tanto a 
educação financeira, e aí falta entendimento para cuidar dos negócios, do 
planejamento econômico financeiro das empresas, do sistema financeiro 
mundial, das finanças pessoais, quanto também nos falta a educação em 
cidadania, que favoreceria a formação de cidadãos responsáveis, com 
autonomia, conhecedores e aplicadores de direitos e deveres.  

planejamento financeiro das empresas  
e dos sócios

Quando a pandemia começou, os criminosos cibernéticos perceberam 
uma grande oportunidade e a aproveitaram. Os escritórios corporati-
vos, agências governamentais, escolas e universidades passaram por 
uma transição apressada e mudaram seus modelos de trabalho, do 
presencial para o remoto.  

ransomware, phishing, Zero trust, e o novo normal 
da segurança cibernética

Organizações em todo o mundo estão enfrentando um cenário de 
ameaças em constante evolução, enquanto lidam com os novos re-
quisitos regulatórios que surgem a cada dia, os crescentes custos e a 
complexidade de sua infraestrutura e arquitetura de segurança. Em 
função disso, é cada vez mais importante correlacionar as informações 
e, assim, garantir a segurança dos negócios. Mas como fazer isso na 
mesma velocidade em que aparecem novas ameaças e um turbilhão 
de informações para serem gerenciadas?  

como tratar milhares de informações e garantir a 
segurança do seu negócio

Sam Edwards_CANVA

negócios em pauta

Fiat inaugura museu casa 500 
A Fiat inaugurou o museu Casa 500, que inclui La Pista 500, o 

maior jardim suspenso da Europa, e que está localizada na icônica 
pista de Lingotto, na cidade de Turim, na Itália. O evento ainda 
contou com a apresentação do novo modelo 500 Red. Partici-
param da cerimônia de inauguração o presidente da Stellantis, 
John Elkann, a CEO da Pinacoteca Agnelli, Ginevra Elkann, o 
CEO da Fiat e CMO da Stellantis, Olivier François, e o vocalista 
do U2 e cofundador da RED, Bono Vox. Segundo a Fiat, a Casa 
500 é um novo espaço de exposição que faz parte do complexo 
de museus da Pinacoteca Agnelli. Além de mostrar o icônico 
modelo, o itinerário de imersão "atua sobre as memórias, emoções 
e sonhos para reconstituir a cultura e a história de um país e de 
uma cidade, entrelaçada com a história do 500" (ANSA).    
Leia a coluna completa na página 3

Foto: Divulgação/Fiat

news@ti

Fcamara promove webinar gratuito sobre 
tendências de pagamento no omnichannel

@O Grupo FCamara - consultoria de soluções tecnológicas 
e transformação digital - promove nesta quarta-feira (06), 

às 18h30, o webinar "Tendências e evoluções nos meios de 
pagamento", para falar sobre meios de pagamento e soluções 
financeiras no omnichannel. Comandado por Paulo Andreoli, 
Head de Omnifinance do Grupo FCamara, o evento terá como 
convidado Bruno Döhler, Revenue Operations Specialist da 
Zoop. Ele vai falar sobre pagamentos invisíveis, atualizações 
do PIX, pagamentos Contactless e muito mais. O Webinar 
é gratuito e os interessados podem se inscrever na página 
do evento (https://digital.fcamara.com.br/live-fcamara-e-
-zoop-evolucao-pagamentos).    leia a coluna completa 
na página 2
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A Black Friday é uma das maiores 
datas para o comércio mundial e 
o Bling, sistema de gestão online 
do grupo locaweb que agiliza e 
descomplica a gestão de micro, 
pequenas e médias empresas, 
desenvolve iniciativas para ajudar 
o empreendedor a potencializar os 
negócios. 

"nosso objetivo é apoiar os empreen-
dedores que possuem lojas físicas ou 

virtuais a vender cada vez mais, por isso 
queremos compartilhar o nosso conheci-
mento e as melhores práticas de mercado 
para ajudar o varejista, bem como, impul-
sionar as vendas em uma das principais 
datas do varejo brasileiro, explica Marcelo 
Navarini, COO do Bling. Em parceria com a 
CPO & Partner do Ecommerce na Prática, 
Babi Tonhela, o Bling aponta os principais 
erros cometidos pelos empreendedores e 
como evitá-los: 

1. Falta de planejamento: um erro 
bastante comum é falta de planejamento. 
Para a especialista, o empreendedor pre-
cisa decidir qual período da Black Friday 
pretende atuar, por exemplo: Black Novem-
ber (vendas no mês todo), a Black Week 
(vendas durante a semana) ou a Black 
Friday (vendas só no dia da Black Friday). 

Planejar a data com antecedência per-
mitirá, ainda, fazer boas negociações com 
fornecedores, porque é neste momento 
que eles estão fechando o 2° trimestre 
e já conseguem identificar produtos das 
indústrias e de confecções com mais 
adesão para o período. Para isso, é reco-
mendado iniciar o planejamento a partir 
do mês de maio. 

Contudo, uma ação muito robusta nesta 
data às vezes pode não alcançar o resultado 
esperado. Muitas vezes o vendedor compra 
mais estoque do que consegue vender ou 
a contratação de equipe extra. Além disso, 
a questão logística nesta data tende a ficar 
sobrecarregada. 

os cinco principais erros na Black Friday
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2. Limitar os canais de captação e 
atendimento: um dos principais erros 
é deixar de captar clientes em outra pla-
taforma que não seja o e-mail. Por isso, é 
fundamental manter a multicanalidade seja 
por WhatsApp, Telegram ou outras redes 
sociais. Não ter um canal de atendimento 
direto no site e visível para os clientes, 
como um chat, pode também comprometer 
a jornada de compra. 

3. Estrutura: realizar uma Black Friday 
requer estrutura, como: funcionários, em-
balagens e suporte para atender a demanda 
logística. A especialista aponta, também, a 
falta do recurso de notificação ao cliente 
(push browser), que pode ajudar a atrair 
novos consumidores. 

4. Pós-venda: a Black Friday não se trata 
apenas de queimar estoque, a data deve 
ser planejada para adquirir novos clientes. 
Então, ignorar o pós-venda pode impactar 
na conquista de um novo cliente. 

5. Investimento em mídia: com a 
proximidade da data deve-se observar 
os custos em relação aos investimentos 
em anúncios. É recomendado para o 
pequeno e médio empreendedor esta-
belecer uma base de contatos antes de 
novembro. Os grandes players aumentam 

o investimento e fica difícil competir. 
Por isso, é bem importante ter a base 
própria dentro de casa, seja por e-mail, 
Whatsapp, redes sociais, entre outras 
formas de comunicação possíveis para 
ir estabelecendo contatos. 

Para Marcelo, a Black Friday é uma das 
principais datas do e-commerce no Brasil. 
"É possível alcançar um faturamento men-
sal em apenas um dia se o empreendedor 
conseguir estabelecer uma comunicação 
efetiva com os clientes. Porém, a data tem 
uma desvantagem para aqueles que estão 
no início de suas operações. Isso porque 
ela é uma construção de marca que leva 
o ano inteiro", ressalta. 

Ainda segundo o executivo, é necessário 
desenvolver ações a partir do momento 
que uma acaba, por exemplo, a partir de 
novembro planejar a próxima Black Fri-
day, dessa forma, construir e estabelecer 
uma relação para as próximas. Em geral, 
as empresas começam a se preparar para 
esse período a partir de junho, porém já é 
uma data bem apertada para começar. "A 
preparação da Black Friday não envolve só 
a comunicação da marca, mas também a 
escolha de bons produtos e boas ofertas", 
conclui. - Fonte e  Mais informações: (www.
bling.com.br).

pessoas 
excelentes, 
empresas 
excelentes.

Sheila Shimada

mundo corporativo
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A batalha  
do ódio e  
da mentira

Gaudêncio Torquato

política
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tecnologiA

vacina contra covid
A cidade de São Paulo ultrapassou 

a marca de 18 milhões de doses de 
vacinas contra a Covid-19 aplicadas até 
sábado (2). Foram 10.375.365 primei-
ras doses, 7.143.817 segundas doses, 
324.277 doses únicas e 175.063 doses 
adicionais, totalizando 18.018.522 
doses. A cidade alcançou 80,9% da 
população adulta com o esquema 
vacinal completo. Do público de 12 
a 17 anos, a cidade atingiu 97,4% da 
cobertura vacinal ao menos com a 
primeira dose (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-nuvem-se-tornou-essencial-para-acelerar-as-iniciativas-dos-negocios-digitais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-05-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-05-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/ransomware-phishing-zero-trust-e-o-novo-normal-da-seguranca-cibernetica/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/planejamento-financeiro-das-empresas-e-dos-socios-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-tratar-milhares-de-informacoes-e-garantir-a-seguranca-do-seu-negocio-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/a-batalha-do-odio-e-da-mentira/
https://jornalempresasenegocios.com.br/especial/pessoas-excelentes-empresas-excelentes/
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A btalha do  
ódio e da mentira

O Brasil está 
alastrando os seus 
campos de batalha. 
Alguns, por obra de 
mentiras e ficção. 

Por exemplo: milhares 
de pessoas, de aglo-
merações já passadas, 

são apresentadas em vídeos 
de eventos que ocorreram 
ontem ou hoje. O maior 
ajuntamento de massas, no 
movimento pelas eleições 
diretas, em 16 de abril de 
1984, foi suplantado por 
126 mil pessoas  na avenida 
Paulista em apoio a Jair Bol-
sonaro. A mentira campeia. 
E o ódio sai do congelador 
para arrebentar as corren-
tes de emoção das massas. 

Ora, trata-se da maior 
dispersão de energia já 
vista na história recente 
do país. Uma insanidade. 
Um retrocesso. Um atraso. 
Infelizmente, a campanha 
de 2022 ganha as ruas, sem 
nem termos certeza de que 
Lula e Bolsonaro sejam 
candidatos. Tudo pode mu-
dar na undécima hora. As 
campanhas eleitorais, regra 
geral, se dirigem a dois tipos 
de públicos: eleitores inte-
ressados na política, racio-
nais, com intenção de voto 
definida; e grupamentos 
dispersos, desinformados, 
instáveis e emotivos. 

Os primeiros se interes-
sam pelos discursos de seus 
candidatos, sendo pouco 
suscetíveis às mensagens 
dos adversários, enquanto 
os segundos, pragmáticos, 
podem mudar de posição, 
de acordo com os benefícios 
- maiores ou menores - ofe-
recidos pelos contendores 
por meio de propostas para 
áreas como saúde, educa-
ção, transportes, segurança, 
habitação, emprego e bem-
-estar social. 

Os perfis de eleitores, se-
jam os engajados ou os dis-
persos, se guiam por crité-
rios variados, não havendo 
um padrão exclusivo para 
decidir sobre o voto. Entre 
eles se incluem proximida-
de, qualidade das ideias, 
viabilidade da promessa, 
demagogia, populismo, 
história pessoal (facadas) 
e até empatia gerada pela 
maneira como o candidato 
se apresenta.

Essas divisões eleitorais 
constituem o alvo dos 
tiroteios de campanhas, 
donde se pinça a indagação: 
o combate direto – com a 

arma da desconstrução do 
adversário – dá resultados? 
É sabido que campanha 
negativa afeta a opção 
eleitoral. O impacto é mais 
forte junto a indecisos que 
aguardam a reta final para 
tomar partido. Será que 
teremos campanha negativa 
até outubro de 2022?

Campanha negativa é 
também tradição noutras 
praças. Nos EUA, Lyndon 
Johnson, candidato de-
mocrata a presidente em 
1964, foi o primeiro a pagar 
anúncios para desmoralizar 
o rival Barry Goldwater. 
Uma menina no campo 
desfolhava pétalas de uma 
margarida, enquanto as 
contava uma a uma, até 
que, chegando ao dez, uma 
voz masculina começava a 
reverter a contagem. 

Na hora do zero, sob um 
ruído ensurdecedor, via-se 
na tela uma nuvem de cogu-
melo, simbolizando a bomba 
atômica, e a voz de Johnson: 
“Isto é o que está em jogo - 
construir um mundo em que 
todas as crianças de Deus 
possam viver ou, então, 
mergulhar nas trevas. Cabe 
a nós amar uns aos outros ou 
perecer.” O arremate: “Vote 
em Lyndon Johnson. O que 
está em jogo é demais para 
que você se possa permitir 
ficar em casa”.

Em nenhum momento se 
mencionava Goldwater. O 
anúncio saiu apenas uma 
vez, mas as TVs o repeti-
ram. Outros foram criados 
e massacraram o falcão 
republicano. Esse modelo 
tenta associar candidatos 
aos valores da sociedade. Às 
vezes, o ataque dá errado, 
os atingidos se transformam 
em vítimas e as agressões se 
voltam contra os agressores. 

Aluízio Alves, candidato a 
governador do Rio Grande 
do Norte em 1960, acusado 
pelo adversário de correr o 
Estado dia e noite liderando 
multidões pelas estradas, 
apropriou-se do termo 
“cigano” a ele atribuído. 
Enfeitiçou as massas. Os 
comícios pegavam fogo. Di-
narte Mariz, o governador, 
patrono da candidatura de 
Djalma Marinho, menos-
prezava: “Quem vai a esses 
comícios é uma gentinha 
analfabeta”. 

Aluízio adotou o termo: 
“Minha querida gentinha.” 
Ganhou a eleição.

(*) - É jornalista, escritor, professor 
titular da USP e consultor político 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI
MedRoom trabalha com modelagem 3D nas 
universidades para evitar erros médicos

@A MedRoom, edtech criada em 2016 para aprimorar o 
ensino de anatomia no Brasil, nasceu justamente do de-

sejo de seus fundadores, Vinícius Gusmão e Sandro Nhaia, de 
encontrar uma solução para este problema, que afeta milhões 
de brasileiros e brasileiras. Por meio da modelagem 3D e de 
estratégias de gamificação, a tecnologia da MedRoom faz com 
que estudantes de cursos da área de saúde analisem individu-
almente, e com fidelidade, os órgãos dos pacientes virtuais Max 
e Lucy.  Eles foram construídos a partir de horas de estudo 
e análise de vídeos, livros e imagens do corpo humano feitos 
pela equipe de artistas 3D da edtech, para captar cores, escalas 
e texturas dos mais de 14 sistemas (www.medroom.com.br).

Guardicore descobre vazamento de 
credenciais a partir do Microsoft Exchange

@Entre abril e agosto, o Guardicore Labs capturou 372.072 
credenciais de domínio do Windows, entre elas 96.671 cre-

denciais únicas vazadas de diferentes aplicativos, como Outlook, 
e-mail móvel e outros aplicativos que fazem interface com o 
servidor Exchange da Microsoft.  A falha está no Autodiscover, 
protocolo utilizado pelo Microsoft Exchange para configuração 
automática de aplicativos como, por exemplo, o Outlook (https://
www.guardicore.com/labs/autodiscovering-the-great-leak/)

Locaweb contrata mais de mil profissionais 
somente em 2021

@A demanda por profissionais de tecnologia na Locaweb, 
uma das empresas pioneiras em soluções Business to Bu-

siness (B2B) para transformação digital de negócios no Brasil, 
cresceu muito de 2020 para cá. A companhia busca hoje cerca 
de 70 profissionais para compor os seus times de tecnologia e 
conta ainda com mais de 1.083 posições em aberto para outras 
áreas. O aumento da demanda acompanha uma tendência do 
mercado. De acordo com pesquisa da Associação Brasileira 
das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(Brasscom), o mercado de tecnologia do país precisará de apro-
ximadamente 70 mil profissionais ao ano até 2024, número que 
poderá representar um déficit de 260 mil pessoas qualificadas 
no período. As vagas são para diversos cargos, como especialista 
de dados, engenheiro de software, administrador de sistemas, 
analista de infraestrutura, entre outros. Para Simony Morais, 
diretora de Gente & Gestão da Locaweb, "esses profissionais 
são fundamentais para o desenvolvimento do nosso negócio, 
que auxilia pequenos e médios empreendedores a prosperarem 
digitalmente" (https://jobs.kenoby.com/locaweb).

Centro de Excelência Votorantim abre 
inscrições para o Programa de Estágio 2022

@O Centro de Excelência Votorantim – CoE. que investe em 
novas tecnologias para atuar em um cenário cada vez mais 

digital, anuncia o período de inscrições para o Programa de 
Estágio de 2022. As vagas são destinadas para jovens estudantes 
para atuar com Recursos Humanos, Contabilidade e Tributos, 
Finanças, Automação e Tecnologia da Informação, a partir do 
2º semestre dos cursos (bacharel ou tecnólogo) correlatos com 
as áreas de atuação, com limite de até 1 ano para conclusão. 
O processo é realizado em parceria com a Eureca, consulto-
ria que conecta jovens talentos com o mercado de trabalho. 
A jornada de inscrições termina em 20 de outubro. As vagas 
são para trabalhar em Curitiba, e você pode se inscrever no 
programa através do link:https://jobs.kenoby.com/estagiocoe.

ricardosouza@netjen.com.br

Acesso à internet pública e os possíveis 
atos de improbidade do Governo

Circulou no portal do jornal O Estado de S. Paulo uma matéria sobre internet banda larga nas escolas da zona rural 
de Santa Filomena, no interior do Piauí. A difusão do acesso a internet é extremamente importante, e garante a 
democratização da informação e a expansão do conhecimento. Mas foi essa a intenção do governo Bolsonaro?

Marcelo Aith (*)

Antes de responder a esse questio-
namento, faz-se necessário um 
esclarecimento. Para acessar a 

internet os estudantes, professores e 
moradores precisam assistir à propa-
ganda de 30 segundos sobre programas 
sociais do governo Bolsonaro todas as 
vezes que acessam a rede. Ou seja, 
os beneficiários do wi-fi Brasil são 
obrigados a assistir à propaganda do 
governo para que possam fazer uso da 
rede pública de internet. Há alguma 
ilegalidade ou imoralidade nisso? Os 
princípios da administração públicas 
foram preservados?

O artigo 37, “caput”, da Constituição 
da República estabelece que “A admi-
nistração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios obedecerá aos princípios de le-
galidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência”. O parágrafo 
1º do mencionado artigo proíbe que 
constem nome, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal 
de autoridades ou servidores públicos 
em publicidade de atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos.

Hely Lopes Meirelles analisando os 
princípios da administração, asseverou 
o seguinte em relação ao da impesso-
alidade: “o princípio da impessoalida-
de, consolidado no caput do art. 37 
da Constituição Federal se confunde 
com o princípio da finalidade pública, 
pois impõe à Administração um agir, 
em qualquer circunstância, de acordo 
com o interesse e a finalidade pública, 
cominando ao administrador público 
a prática de ato voltado apenas para o 
seu fim legal e, devendo, qualquer ato 
que não siga esse objetivo ficar sujeito 
a invalidação por desvio de finalidade”. 
Dessa forma, como o interesse público 
sempre deve ser perseguido, a Admi-
nistração não pode atuar com vistas a 
beneficiar ou prejudicar pessoas.

Voltando à questão inicial, pelas es-
timativas do Ministério das Comunica-
ções, ao menos 26 milhões de brasileiros 
passaram a ter acesso à banda larga 
pelo Conecta Brasil.

de personalizar o exercício da função 
pública e tirarem proveitos daquela 
difusão dos fatos, atos e serviços”. Teria 
o Ministro das Comunicações incorrido 
em ato de improbidade pela promoção 
pessoal do presidente Bolsonaro? Ou foi 
uma propaganda legítima do governo?

Alguns falarão que a propaganda dos 
feitos do governo, com o objetivo de 
trazer ao conhecimento da população, 
é legítima, uma vez que configuraria 
serviço de utilidade pública.

Uma pergunta deve ser feita: a divul-
gação todos as vezes que uma pessoa 
acessa a rede pública não configura 
desvio ou excesso de poder? Isso não 
poderia ensejar ofensa ao princípio da 
impessoalidade?

A professora Lívia Zago, em sua obra 
“Princípio da Impessoalidade”, ajuda-
-nos a responder ao questionamento, 
senão vejamos: “O princípio da impes-
soalidade é o princípio da defesa da 
sociedade contra os desvios e excessos 
do poder”. Impondo a veiculação obri-
gatória da propaganda de governo por 
si só não configuraria desvio ou excesso 
de poder? A população beneficiada não 
tem a liberdade de escolha em assistir 
ou não à propaganda de governo, isso 
não configura promoção obrigatória e 
constante dos feitos do governo? Não 
seria uma forma indireta, subliminar de 
promoção do Presidente justamente na 
região do país que tem menos intenções 
de voto?

Não podemos esquecer que são 
bilhões de reais para atender a ex-
pansão da internet banda larga para a 
região mais carente do país, mas que 
traz subjacente a obrigatoriedade, 
constante, de assistir a narrativas da 
equipe de comunicações do Ministério 
em prol do Governo Federal em ano 
que antecede as eleições, no reduto 
de seu maior adversário político. Vol-
ta aqui a pergunta inicial: Há alguma 
ilegalidade ou imoralidade nisso? Os 
princípios da administração públicas 
foram preservados?

(*) É advogado, Latin Legum Magister (LL.M) em 
Direito Penal Econômico pelo Instituto Brasileiro de 
Ensino e Pesquisa – IDP, especialista em Blanqueo 

de Capitales pela Universidade de Salamanca e 
professor convidado da Escola Paulista de Direito.
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Não há dúvidas da relevância do 
programa de acesso à internet do go-
verno, que tem um custo previsto de 
R$ 2,7 bilhões, sendo desse montante, 
R$ 2,46 bilhões destinados no Norte e 
no Nordeste, onde é maior a carência 
de internet. O interesse público do 
referido programa é inquestionável, 
mas qual seria o interesse público na 
divulgação – a cada acesso dos usuários 
da internet pública, por 30 segundos – 
da propaganda programas sociais do 
governo Bolsonaro? Seria promoção 
pessoal do Presidente da República com 
recursos público oriundos do Ministério 
das Comunicações?

A Lei de Improbidade, em seu artigo 
11, “caput”, estabelece como ato de 
improbidade administrativa atentar 
“contra os princípios da administração 
pública”. A promoção pessoal do Pre-
sidente da República configura ato de 
improbidade? A Ministra Carmen Lucia 
em sua obra “Princípio constitucionais 
da Administração Pública”, preconiza 
que a “impessoalidade administrativa 
tem sido acometida de grave afronta 
pelo recurso da promoção pessoal a que 
se oferecem alguns administradores” e 
segue a Ministra do STF: “valendo-se dos 
cargos públicos por eles ocupados, e que 
precisam ter as atividades a eles ine-
rentes divulgadas para conhecimento 
da população, buscam aqueles agentes 
contornar o impedimento constitucional 

Marcelo Aith

LG lugar de gente recruta 
estudantes da área de Tecnologia
A LG lugar de gente, empresa espe-

cializada em tecnologia para gestão de 
pessoas, está com inscrições abertas 
para o seu Programa de Estágio 
2022. As vagas desta edição são para 
estudantes matriculados em cursos 
de graduação da área de Tecnologia, 
cursando a partir do 3º período. As 
oportunidades são para as regiões 
metropolitanas de Goiânia (GO) e 
Belo Horizonte (MG). As inscrições 
podem ser feitas pelo site da empresa 
até 29 de outubro.   

Os candidatos serão submetidos 
a avaliações técnicas e comporta-
mentais, além de entrevista com 
gestores da LG lugar de gente. 
Entre as habilidades necessárias, 
é importante ter conhecimento 
em informática e desenvolvimento 
de software, bom relacionamento 
interpessoal, ser colaborativo e 

gostar de inovação. Todos os par-
ticipantes receberão um feedback. 
Os novos integrantes do Programa 
de Estágio LG vão atuar nas áreas 
de Desenvolvimento e Planejamen-
to da companhia.

“O Programa de Estágio da LG 
lugar de gente é a oportunidade 
de recrutarmos estudantes apai-
xonados por tecnologia. A troca é 
fundamental para continuarmos 
evoluindo como empresa. Nós 
vamos oferecer formação prática 
para quem ainda está na universi-
dade e em troca teremos olhares 
curiosos e inovadores. É a com-
binação perfeita”, afirma Danilo 
Camapum, Gerente de Gente e 
Gestão. A taxa de efetivação do 
programa de estágio da companhia 
é de 83% (https://page.lg.com.br/
lps/programa-de-estagio-2022/).
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tornando-as aptas a ler e produzir informações de maneira reflexiva e 
responsável e, assim, participando plenamente da sociedade conectada. 
A iniciativa tem o intuito de engajar e treinar os idosos, que segundo 
levantamento da Febraban, têm se tornado alvo frequente de golpes 
digitais. O projeto disponibiliza uma coleção de materiais gratuitos, 
como guias, cartilhas digitais e outros recursos pedagógicos que podem 
auxiliar, além dos idosos, profissionais que estejam interessados em 
organizar oficinas e cursos de educação midiática para esse público. O 
material e outras informações estão dusponíveis em: (https://60mais.
educamidia.org.br/).

E - Gestão Empresarial
Professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie fizeram parte da 
iniciativa ‘Desafios de Gestão Empresarial’, uma plataforma criada pela 
Fiesp como forma de ajudar empresários e empreendedores a enfrentar 
o turbulento período provocado pela pandemia. A iniciativa oferece 
apoio por meio de vídeos com dicas de especialistas sobre os mais di-
versos assuntos, como administração e planejamento; vendas; gestão de 
pessoas, financeira, de produção e tributária; tecnologia; e negociação. 
No total, os professores mackenzistas participaram de cinco vídeos 
que estão disponíveis no site da iniciativa, que pode ser conferido em: 
(https://coronavirus.fiesp.com.br/blog/desafios-de-gestao-empresarial). 

F - Toque do Bem 
Conhecido pela campanha “Outubro Rosa”, este é o mês de conscienti-
zação do câncer de mama e, para ajudar na divulgação da importância 
do autoexame e da mamografia, a Condor reforça sua parceria de 9 
anos com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio 
à Saúde da Mama com a nova campanha “Toque do Bem”. Durante a 
ação, que pode ser acompanhada pelo site (condor.ind.br/outubrorosa), 
a Condor e a Femama convidam as pessoas a motivarem as mulheres 
que amamos a agendar os exames de detecção precoce, juntamente com 
um material informativo com as três perguntas que podem salvar vidas, 
São elas: “Você já fez sua mamografia este ano?”, “Você tem controlado 
seu peso?” e “Você tem feito atividade física regularmente?”. 

G - Aviação Regional 
A Textron Aviation, representada com exclusividade no Brasil pela TAM 
Aviação Executiva, anunciou as primeiras entregas de uma encomenda 
de frota de aeronaves Cessna Grand Caravan EX para a empresa bra-

A - Novos Imortais
A Academia Paulista de Contabilidade (APC) acaba de eleger cinco novos 
acadêmicos para seus quadros. Três pertencem ao corpo da Fundação 
Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), 
órgão ligado à FEA/USP. São os professores Edgard Cornacchione, Eliseu 
Martins e Marta Pelúcio. Além deles, passam a integrar a Academia o 
contador e vice-presidente administrativo do CRCSP, José Aparecido 
Maion, e a perita contadora judicial Suely Gualano Bossa Serrati. A APC, 
criada em 1952, possui 50 cadeiras, ocupadas por profissionais de des-
taque, que são eleitos por sua notória contribuição ao desenvolvimento 
do setor. Os cinco novos imortais serão empossados em sessão solene 
na sede do CRCSP em dezembro.

B - Arquitetura e Design
A Archademy, primeiro Market Network de Arquitetura e Design de 
Interiores do Brasil, abriu inscrições para a edição do seu Archathon 
Libcorp 2021. O laboratório de concorrência em projetos arquitetôni-
cos já é referência internacional, com 35 edições. Podem participar 
da seleção equipes com pelo menos um ano de formado nos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores ou Design de Produto. Os 
participantes serão selecionados por seus portfólios para a concepção 
e desenvolvimento de solução arquitetônica para a Libcorp Incorpo-
rações e Desenvolvimento Imobiliário. A divulgação dos 30 escritórios 
classificados ocorrerá no dia 20. Interessados podem se inscrever até o 
próximo dia 19, pelo site: (www.archademy.com.br/archathon)

C - Educação Financeira 
O C6 Bank está com inscrições abertas para a terceira edição do Prêmio 
C6 de Jornalismo, cujo foco é educação financeira e finanças pessoais. O 
objetivo é reconhecer reportagens que abordem a cidadania financeira, 
conceito usado pelo Banco Central para se referir à inclusão financeira, à 
educação financeira e à proteção ao consumidor de serviços financeiros. 
Também serão consideradas reportagens que facilitem a compreensão do 
mercado e ajudem os brasileiros a tomar decisões informadas em relação a 
finanças pessoais. Podem ser inscritos conteúdos veiculados durante todo 
o ano. Inscrições e mais informações pelo site (www.premioc6.com.br). 

D - Engajar os Idosos
O Instituto Palavra Aberta lança o EducaMídia 60+, um programa cria-
do para promover a educação midiática de pessoas acima de 60 anos, 

sileira de aviação Azul Conecta, com sede no aeroporto de Jundiaí. A 
empresa recentemente colocou um pedido inicial de cinco aeronaves 
com opções para mais 5 Grand Caravan EX. A Azul Conecta, utilizará 
a frota para transportar viajantes de cidades menores e locais remotos 
em todo o país. O Cessna Grand Caravan EX foi projetado e fabricado 
pela Textron Aviation Inc., e oferece uma forma valiosa de transporte 
em todo o Brasil, especialmente para pessoas em áreas rurais

H - Desafio Turistech
Estão abertas as inscrições para o Desafio Turistech 2021, projeto que 
busca startups, projetos, empresas e projetos acadêmicos que tenham 
alguma solução inovadora para o turismo. Serão aceitas iniciativas em 
temáticas como economia criativa, digitalização de negócios, romótica 
e automação, turismo em áreas naturais, desenvolvimento sustentável, 
nomadismo digital, personalização das experiências, inserção digital 
dos micro e pequenos negócios, destinos inteligentes, entre outras. Os 
participantes serão avaliados em critérios como inovação, grau de desen-
volvimento, perfil e histórico da equipe, sustentabilidade e contribuição 
com a sociedade. Os vencedores podem ganhar, além da visibilidade, uma 
viagem à Madrid para a Fitur 2022, o maior evento de turismo do mundo. 
Inscrições e mais informações: (https://turistech.turismo.gov.br/).

I - Amazon e as PMEs
Nesta quarta (6) e quinta-feira (7), a Amazon Brasil apresenta o Amazon 
Conecta: um evento online gratuito focado em impulsionar pequenos e 
médios empresários brasileiros. Serão 20 horas de conteúdo divididas 
em 21 sessões. Com uma agenda que aborda desde como começar a 
vender na (Amazon.com.br), até dicas de como aproveitar ao máximo 
as próximas datas do varejo, o intuito do evento é aproximar empreen-
dedores, executivos da Amazon e especialistas em diversos temas para 
ensinar as melhores práticas de como crescer nos negócios online. O 
Amazon Conecta busca ampliar o sucesso de vendedores parceiros, 
assim como educar para pequenas empresas que estão considerando 
a possibilidade de começar a vender na Amazon. Inscrições: (https://
hopin.com/events/amazonconecta?ref=53bbbf476039). 

J - Natureza & Saúde
O Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein promove o 1º 
Simpósio Internacional de Natureza & Saúde: Construindo pontes para 
o bem-estar humano e a conservação, nos próximos dias 8 e 9. Será 
virtual e reunirá palestrantes para discutir a relação saúde e natureza. 
O intuito é refletir, dialogar e encontrar soluções integrativas, locais e 
globais, a partir de temas como Eco Health/Planetary Health, conexão-
desconexão-reconexão com a natureza, intervenções de saúde baseadas 
na natureza, novos espaços de promoção de saúde, consciência e con-
vergência saúde e sustentabilidade. O público-alvo inclui profissionais 
da saúde, pesquisadores, membros de instituições ligadas à conservação 
ambiental, arquitetos e engenheiros, economistas, ativistas, estudantes 
e público com interesse no tema. Informações: (https://eventos.ensino-
einstein.com/simposionaturezaesaude/).

Realidade aumentada 
aproxima consumidor 

virtual de experiência real

Você já imaginou 
que fosse possível 
experimentar roupas 
virtualmente? 

Apesar de ainda não 
estar muito presen-
te no varejo virtual, 

essa possibilidade existe 
com a Realidade Aumenta-
da (RA), muito conhecida 
no mundo dos jogos virtuais 
e uma grande tendência 
para melhorar a nossa ex-
periência no e-commerce. 
Ao contrário da realidade 
virtual, que nos leva a um 
cenário completamente 
distinto do mundo real, a 
RA traz experiências vir-
tuais para o mundo real e 
permite a nossa interação 
com os objetos virtuais, 
uma espécie de projeção.

Um exemplo foi lançado 
em 2019, pelo Google, que 
por meio da Realidade Au-
mentada, simula animais 
em 3D como se estivessem 
no mesmo ambiente que 
o nosso, com movimentos 
perfeitos e emitindo sons 
típicos. Essa técnica asso-
ciada ao varejo funciona 
da seguinte forma: conse-
guimos escolher em tempo 
real a peça que combina 
mais com o nosso tom de 
pele e saber como ficará 
no nosso corpo, como se 
estivesse vestindo. 

Esse tipo de teste dá 
uma visão mais ‘real’ dos 
artigos, consequentemente 
maior chance escolhermos 
o item certo, o que acaba 
com aquela “dor de cabe-
ça” de perder tempo com 
cancelamentos e trocas de 
pedidos, proporcionando 
uma melhor experiência 
de compra. Pense na fa-
cilidade de experimentar 
jóias, maquiagens, óculos 
ou lentes de contato para 
escolher a melhor cor por 
meio do celular, de dentro 
da sua casa!

Inclusive, a pandemia 
acelerou as compras on-
line, o que tem levado 
muitas empresas do setor 

a investirem em inovações 
para melhorar a jornada do 
cliente no mundo virtual. 
Um estudo da Deloitte 
Digital e da Snap sobre o 
potencial da Realidade Au-
mentada indicou que essa 
tecnologia será a próxima 
fronteira do engajamento 
móvel e digital, com poten-
cial de ajudar as marcas a 
elevarem a experiência do 
cliente. 

O relatório, que avaliou 
as respostas de 15 mil con-
sumidores domésticos e 
internacionais nos Estados 
Unidos, dos quais cerca de 
metade usuários do Snap-
chat, mostrou que a RA 
tem o poder de impactar 
os resultados financeiros 
de uma empresa, não 
apenas impulsionando as 
conexões com os clientes, 
mas gerando conversões de 
forma significativa.

Essa tecnologia chega aos 
poucos no varejo virtual por 
meio de qualquer celular 
e de maneira generalizada 
para toda a população. Fu-
turamente a Realidade Au-
mentada estará disponível 
também nos produtos além 
de relógios e celulares. 

Para este ano, a maior 
novidade foi o lançamento 
dos óculos inteligentes 
com a RA, anunciada por 
Mark Zuckerberg, CEO do 
Facebook, em parceria com 
a Ray-Ban. A tecnologia 
permite ao usuário fotogra-
far, gravar, ouvir música e 
podcast. Tudo compatível 
com iOS e Android.

Por fim, à medida que a 
RA evolui, ela impactará 
na nossa vida, tornando-
se protagonista de uma 
revolução tecnológica tão 
impactante quanto a inter-
net ou o celular, mudando 
a forma como vemos e 
interagimos com o mundo 
ao nosso redor. 

Afinal, o virtual está cada 
vez mais real.

(*) - Com formação em Ciência da 
Computação na FEI e pós-graduação 

em gestão de projetos de TI na USP, é 
sócio-diretor na CBYK.

Fabrício Visibeli (*)

É a 26ª elevação con-
secutiva na projeção. 
A estimativa está no 

Boletim Focus de ontem (4), 
pesquisa divulgada semanal-
mente pelo Banco Central 
(BC), com a projeção para 
os principais indicadores 
econômicos. Para 2022, a 
estimativa de inflação é de 
4,14%. 

Em agosto, puxada pelos 
combustíveis, a inflação su-
biu 0,87%, a maior inflação 
para o mês desde o ano 2000, 
de acordo com o IBGE. Com 
isso, o indicador acumula 
altas de 5,67% no ano e de 
9,68% nos últimos 12 meses, 
o maior acumulado desde 
fevereiro de 2016, quando 
o índice alcançou 10,36%. A 
previsão que deve ser perse-
guida pelo BC. é de 3,75%, 
com intervalo de tolerância 

A inflação acumula altas de 5,67% no ano e de 9,68% nos 
últimos 12 meses.

Suspensos no país desde o início 
da pandemia, os cruzeiros marítimos 
retornarão à costa brasileira em novem-
bro, anunciou o Ministério do Turismo. 
Em nota, a pasta informou que uma 
portaria será assinada nos próximos 
dias. Após a publicação da portaria, a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) editará uma norma com 
os protocolos sanitários. As viagens 
também deverão respeitar as regras 
das cidades onde os navios atracarem.

Entre os protocolos a serem defini-
dos pela Anvisa, estão a realização de 
testes antes do embarque em todos os 
passageiros, vacinação e testagem dos 
tripulantes, uso de máscaras, distancia-
mento, ocupação reduzida nos navios, 
desinfecção e higienização constantes 
nas embarcações e fornecimento de ar 
fresco sem recirculação (nos moldes 
dos filtros especiais dos aviões).

A autorização para a temporada 
de cruzeiros 2021/2022 envolveu a 
aprovação conjunta de medidas dos 
Ministérios da Saúde, da Justiça, da 
Infraestrutura, da Casa Civil e da Pre-
sidência da República. A expectativa, 
informou o governo, é gerar R$ 2,5 
bilhões para a economia e criar 35 mil 
empregos, o que representaria cresci-
mento de 11% em relação à temporada 
2019/2020.

Para a temporada 2021/2022, que vai 
de novembro até abril, estão previstos 

A expectativa é gerar R$ 2,5 bilhões para 
a economia e criar 35 mil empregos.

Indicador Ipea cresceu 2,2% 
nos investimentos

O Indicador Mensal de Formação Bruta 
de Capital Fixo (FBCF), divulgado ontem 
(4), no Rio de Janeiro, pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
registrou avanço de 2,2% em julho frente 
a junho, na série com ajuste sazonal. 
Assim, o trimestre móvel terminado em 
julho teve alta de 3,3%. No resultado acu-
mulado em 12 meses, os investimentos 
apresentaram expansão de 16%. A FBCF 
é composta por máquinas e equipamen-
tos, construção civil e outros ativos fixos. 

Segundo o Ipea, o consumo aparente de 
máquinas e equipamentos alcançou ex-
pansão de 3,9% em julho, mas encerrou 
o trimestre móvel com queda de 15,1%. 
Enquanto a produção de máquinas e 
equipamentos para o mercado interno 
apresentou crescimento de 18,7% em 
julho, a importação caiu 26,2% no mesmo 
período. No acumulado em 12 meses, o 
investimento em máquinas e equipamen-
tos acusou alta de 24,3%.

Já o indicador de investimentos em 
construção civil avançou 3,7%, sendo a 
quinta alta consecutiva. Com esse resul-
tado, o segmento anotou crescimento de 
13,6% no trimestre móvel.  “O destaque 
ficou por conta do componente de má-
quinas e equipamentos, que avançou 
para um patamar 30,5% superior a julho 
de 2020. Enquanto o componente de 
outros ativos fixos aumentou 18,2%, a 
construção civil teve alta de 28,8%. Na 
comparação trimestral, os resultados 
também foram positivos”, destacou o 
Ipea (ABr).

Mercado financeiro eleva 
projeção da inflação para 8,51%
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
considerada a inflação oficial do país, subiu, novamente, de 8,45% para 8,51%
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mulam a poupança. 
Quando reduz a Selic, a 

tendência é de que o crédito 
fique mais barato, com in-
centivo à produção e ao con-
sumo, reduzindo o controle 
da inflação e estimulando a 
atividade econômica. As ins-
tituições financeiras consul-
tadas pelo BC mantiveram a 
projeção para o crescimento 
da economia brasileira este 
ano em 5,04%. Para 2022, a 
expectativa para o PIB- é de 
crescimento de 1,57%. 

Em 2023 e 2024, o mercado 
financeiro projeta expansão 
do PIB em 2,2% e 2,5%, res-
pectivamente. A expectativa 
para a cotação do dólar tam-
bém se manteve em R$ 5,20 
para o final deste ano. Para 
o fim de 2022, a previsão é 
de que a moeda americana 
fique em R$ 5,25 (ABr).

de 1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. 

Para o mercado financeiro, 
a expectativa é de que a Selic 
encerre 2021 em 8,25% ao 
ano, mesma projeção da se-
mana passada. Para o fim de 
2022, a estimativa é de que a 

taxa básica suba para 8,5% 
ao ano. Quando o Copom 
aumenta a taxa básica de 
juros, a finalidade é conter 
a demanda aquecida, e isso 
causa reflexos nos preços 
porque os juros mais altos 
encarecem o crédito e esti-

Turismo anuncia volta de cruzeiros 
marítimos em novembro

sete navios. As embarcações devem 
ofertar mais de 566 mil leitos, 35 mil 
a mais que na temporada 2019/2020, 
e farão cerca de 130 roteiros e 570 
escalas em portos brasileiros. Entre 
os destinos previstos, estão Rio de 
Janeiro, Santos, Salvador, Angra dos 
Reis, Balneário Camboriú, Búzios, 
Cabo Frio, Fortaleza, Ilha Grande, 
Ilhabela, Ilhéus, Itajaí, Maceió, Porto 
Belo, Recife e Ubatuba.

O ministro do Turismo, Gilson Ma-
chado, comentou a liberação dos cru-
zeiros. “A temporada está autorizada 
pelo governo. O presidente Bolsonaro 
determinou empenho total para que 
conseguíssemos liberar, porque os na-
vios geram em torno de 42 mil empre-
gos no Brasil, entre diretos e indiretos. 
Teremos uma temporada belíssima este 
ano”, declarou Machado (ABr).
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Segurança e tecnologia 
guiam o novo 

mercado de eventos

O setor de eventos 
foi um dos primeiros 
a paralisar suas 
atividades por conta 
da pandemia

Para se ter noção, esti-
ma-se que o mercado 
tenha tido prejuízo 

de R$ 270 bilhões entre 
março e dezembro do ano 
passado, além das inúmeras 
empresas quebradas e pro-
fissionais, que, de uma hora 
para outra, perderam seus 
empregos ou paralisaram 
sua atuação. 

Segundo o Sebrae, as 
perdas impactaram 98% do 
segmento, que conta com 
mais de 560 mil empresas 
no país. Entretanto, o avan-
ço da vacinação aponta uma 
luz para o setor, que mesmo 
devagar, já começa ensaiar 
uma retomada com uma 
oferta abrangente de even-
tos em função da demanda 
reprimida. 

Ainda assim, o mundo não 
é mais o mesmo desde 2019 
e com o setor de eventos 
não poderia ser diferente. 
Pontos como segurança e 
tecnologia serão a chave 
para garantir a satisfação 
dos usuários. Por mais 
que as autoridades públi-
cas promovam o retorno 
gradativo dos eventos, é 
necessário entender que o 
consumidor está atento se 
o evento oferece as medidas 
mínimas necessárias para 
que ele se sinta seguro. 

Um evento desorgani-
zado, com aglomerações 
por todo o lado, não vai 
conseguir se manter por 
muito tempo. No que 
tange à segurança, a orga-
nização dos eventos deve 
ter atenção a pontos como 
aglomeração (como filas 
para compras de produtos 
ou para entrada e saída), 
e os locais deverão ser 
mais arejados e melhor 
planejados. 

Já a tecnologia entra 
justamente para trazer faci-
lidades na hora de comprar 
o ingresso, bebida, comida, 
sair do evento ou escolher 
uma mesa, por exemplo, 
deixando a jornada mais 
agradável e fazendo toda 
a diferença. Uma pesquisa 
realizada pela Associação 

Brasileira de Agências 
de Viagens Corporativas 
(Abracorp), mostrou que 
mais de 40% das empresas 
esperam que 2022 tenha 
uma retomada dos eventos 
de maneira próxima a 2019, 
isso contando apenas as 
feiras corporativas. 

E vale dizer que o seg-
mento como um todo é 
muito maior e chega a movi-
mentar mais de 13% do PIB 
brasileiro. Porém, só terá 
vez nesse mercado quem, 
além de apostar em segu-
rança e tecnologia, estiver 
atento à experiência do 
cliente. As pessoas foram 
obrigadas a aprender a se 
divertir e serem felizes sem 
sair do conforto de casa. 
Atualmente, o ato de pedir 
uma comida, juntar alguns 
amigos e assistir a um show 
online é certamente um for-
te concorrente ao mercado 
de eventos. 

Principalmente se na 
ocasião em que ele prefe-
rir sair não ficar satisfeito 
com a experiência fora de 
casa. Por exemplo, como a 
oferta vai ser abrangente, 
o consumidor poderá es-
colher entre três shows de 
samba no mesmo sábado. 
Certamente, ele vai preferir 
ir naquele que oferece a 
melhor experiência. Desde 
a compra do ingresso até 
o pagamento da conta e 
consumo no evento. 

É por isso que a expe-
riência e a personalização 
serão fundamentais na 
oferta de eventos e shows. 
Conhecer o cliente não 
é mais opcional. Em um 
mercado no qual a demanda 
vai ser altíssima, vencerá 
quem souber exatamente o 
que cada consumidor está 
buscando. 

As pessoas querem vol-
tar à vida normal, porém 
o mundo mudou com a 
pandemia da Covid 19. A 
tecnologia avançou uns 5 
anos em 1. Então é hora 
de olhar para o mercado e 
pensar. Como posso fazer 
para entregar a melhor 
experiência para o meu 
cliente? Quem achar essa 
resposta vai sair na frente! 

(*) - É CEO da MEEP, empresa de 
tecnologia especializada na oferta 

de soluções para o mercado de 
entretenimento.

Samuel Ferreira (*) 
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Para atingir estes obje-
tivos, não basta ape-
nas desenvolver uma 

plataforma de e-commerce. 
Para ajudar os varejistas 

nesta jornada, Thiago Ma-
zeto, diretor comercial e de 
marketing da Tray, pensou 
em algumas dicas valiosas 
para quem já possui e para 
quem ainda pensa em se 
inserir no ambiente digital 
de vendas: 
 1) Plataforma própria 

de e-commerce - Você 
pode iniciar sua jorna-
da no e-commerce do 
zero ou trazer sua loja 
física para o ambiente 
virtual. A escolha de 
um layout adequado 
ou personalizado é 
fundamental para que 
sua plataforma fique do 
jeito que deseja. Além 
disso, é fundamental 
que sua ferramen-
ta garanta que você 
possa controlar todas 
as funcionalidades e 
administração do site 
por meio de um painel 
de configurações com-
pleto e intuitivo. 

 2) Presença em market-
places - Estar presen-
te em marketplaces 

Estar presente em marketplaces do Brasil é uma importante 
vitrine para apresentar seus produtos.

O Meu Financiamento Solar, maior 
fintech de crédito para energia solar do 
Brasil, que nasceu como um spin-off do 
Portal Solar e em 2020 se tornou uma 
joint-venture com o Banco BV, tem muitos 
motivos para celebrar este dia primeiro 
de outubro, no qual completa um ano. 

Fortalecendo seu posicionamento como 
plataforma 100% digital, que torna o uso 
de sistemas fotovoltaicos mais acessível, 
a empresa ultrapassou a marca de 40 mil 
propostas pagas - 70% delas voltadas a 
instalações residenciais -, com cerca de 18 
mil solicitações de financiamento por mês 
- somando aproximadamente R$15 bilhões 
em originação de leads. Diferente do que 
muitos pensam, não é preciso ter uma quan-
tia exorbitante de dinheiro para produzir a 
própria energia utilizando a luz solar. 

A fintech cobre 100% do projeto - no 
valor de até R$ 500 mil para pessoas físi-
cas, e R$ 3 milhões para pessoas jurídicas 
-, com parcelamento de até 84 vezes, e 
120 dias para começar a pagar. Para se 
ter uma ideia do perfil de quem busca 
crédito para instalar sistemas de energia 
solar, 48% têm renda mensal de menos 
de R$ 5 mil, outros 22% ganham de R$ 
5 mil a R$ 10 mil. 84% dos pedidos de 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A Harvard Business School 

reporta que, paradoxalmen-
te, ao invés de otimizá-lo, 
os softwares de análise de 
currículos vêm prejudicando 
o processo de seleção de pes-
soal. Esse tipo de aplicativo, 
usado por empregadores 
para filtrar candidatos a em-
pregos, está rejeitando, de 
forma equivocada, milhões 
de candidatos viáveis, diz 
estudo efetuado por pesqui-
sadores de Harvard. 

Esses aplicativos são usa-
dos por 75% dos emprega-
dores dos Estados Unidos, 
chegando a 99% das em-
presas Fortune 500 e foram 
adotados em resposta a um 
aumento nas candidaturas 
a empregos feitas por meios 
digitais a partir dos anos 
1990. A tecnologia tornou 
mais fácil para as pessoas 

A mecânica exata de como os softwares rejeitam candidatos 
indevidamente é variada.

Transformação digital dos PMEs 
para o setor de commerce

Com o aumento no número de lojas virtuais, crescem também os desafios para que os empreendedores 
não apenas consigam se inserir, mas também prevalecer e obter sucesso a longo prazo nas vendas online

interaja com o conte-
údo de forma prática e 
classifique a qualidade 
dos produtos e servi-
ços oferecidos. 

 4) Meios de pagamen-
to - Para garantir 
que a experiência do 
cliente seja integral-
mente satisfatória, é 
fundamental que o 
lojista adicione à sua 
loja virtual um sistema 
completo de meios de 
pagamento, capaz de 
integrar as formas de 
captura física e online, 
além de oferecer siner-
gia com a plataforma 
de e-commerce de 
forma segura e eficaz. 

  A opção por um meio de 
pagamento que ofereça 
cobertura e suporte 
para clientes e lojistas 
por meio de sistemas 
inteligentes de análise 
antifraude é percebida 
como uma estratégia 
crucial não apenas 
na conclusão de uma 
venda, mas também 
no aumento das chan-
ces de recorrência em 
vendas futuras. - Fonte 
e outras informações: 
(www.tray.com.br).
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do Brasil é uma im-
portante vitrine para 
apresentar seus pro-
dutos a um grande 
número de pessoas, 
especialmente durante 
as etapas iniciais de sua 
jornada. Cabe ressaltar 
que, em alguns casos, 
é possível realizar o 
gerenciamento de pe-
didos, cadastros, fotos, 
anúncios ou estoque 
pelo painel de sua 
plataforma própria, 
permitindo que você 
não dependa de apenas 
um canal de vendas e 
conte com a mesma 

segurança e facilidade 
encontrada no seu site. 

 3) Social commerce - 
Hoje, muitos consumi-
dores online recorrem 
às redes sociais para 
pesquisar informações 
sobre seus itens de 
desejo, assim como 
avaliações de outros 
clientes, comparação 
de preços entre as lo-
jas. Por isso, a adoção 
de estratégias de social 
commerce é essencial 
para oferecer integra-
ção da loja virtual às 
mídias sociais, permi-
tindo que o usuário 

Acesso a crédito permite avanço no 
uso de energia solar

desafogar as hidrelétricas, o investi-
mento em energia solar e o avanço 
dela se mostra cada vez mais urgentes 
e fundamental, e temos trabalhado 
incansavelmente para contribuir 
com esse processo”. Nessa missão de 
inovar e levar energia solar a mais pes-
soas, a fintech conta com instaladores 
parceiros - mais de 22 mil empresas 
cadastradas em sua plataforma, entre 
MEIs, microempresas, entre outros. 

Eles ficam encarregados de enviar 
as propostas dos clientes, podem 
acompanhar o andamento do pedido 
online, em tempo real, e mediante a 
proposta paga, recebem pela instala-
ção do sistema solar fotovoltaico. Em 
desenvolvimento contínuo. 

A expectativa de crescimento em 
financiamentos efetivados até o fim 
do ano é de 150% acompanhando 
a estimativa otimista do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 
de que ainda este ano a energia solar 
seja responsável por 2,7% da produ-
ção energética do Sistema Interligado 
Nacional do país. - Fonte e outras 
informações: (www.meufinancia-
mentosolar.com.br).
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financiamento feitos à fintech vêm de pessoa 
física e 16% de pessoa jurídica. 

Para Carolina Reis, diretora comercial da 
fintech, as pessoas estão identificando as inú-
meras vantagens de utilizar energia solar e, com 
fácil acesso a crédito, estão apostando nessa 
mudança que faz bem para o bolso e para o 
meio ambiente. “É gratificante poder promover 
a introdução de milhares de brasileiros ao uso 
de fontes renováveis de energia, ainda mais em 
tempos de crise hídrica. 

Com a necessidade de uma nova matriz 
energética para suprir a demanda no país e 

Não é preciso ter uma quantia exorbitante 
de dinheiro para produzir a própria 

energia utilizando a luz solar.

Software para análise de currículos: solução ou problema? 
se candidatarem a empre-
gos, mas também tornou 
mais fácil para as empresas 
rejeitá-las. 

A mecânica exata de 
como os softwares rejeitam 
candidatos indevidamente é 
variada, mas geralmente se 
origina do uso de critérios 
excessivamente simplistas 
ou equivocados para clas-
sificar os candidatos como 
“bons” ou “ruins”. Como 
exemplo, alguns sistemas 
rejeitam automaticamente 
candidatos com lacunas de 
mais de seis meses em seu 
histórico de empregos, sem 
nunca perguntar a causa 
dessa ausência. 

Essa lacuna pode ser devi-
da a uma gravidez, por estar 
o candidato cuidando de um 
membro da família doente, ou 
simplesmente por causa da 
dificuldade de encontrar um 
emprego durante a recessão. 

média 120 candidatos; no 
final da década esse número 
subiu para 250 candidatos e 
as empresas responderam 
a esse dilúvio implantando 
filtros extremamente rígidos 
em seus softwares de análise 
de currículos. 

Com mais candidatos viá-
veis rejeitados, aumentou o 
número de currículos reme-
tidos. Esse tipo de aplicativo 
se tornou um grande negócio 
por si só. Com o passar dos 
anos, a automação passou 
a ser utilizada em quase 
todas as etapas do processo 
de recrutamento: sistemas 
de busca de profissionais, 
gerenciamento de relacio-
namento com candidatos, 
agendamento, verificações 
de histórico, seleção e ava-
liações. O mercado global de 
tecnologia de recrutamento 
chegou a US$ 1,75 bilhão em 
2017 e deve atingir US$ 3,1 

bilhões em 2025. 
As empresas parecem 

estar cientes desses pro-
blemas. Quase nove em 
cada dez executivos entre-
vistados durante o estudo 
disseram que sabiam que 
os aplicativos que usavam 
estavam erroneamente eli-
minando candidatos viáveis, 
com alguns dizendo que vi-
nham explorando maneiras 
alternativas de contratar 
candidatos. 

Mas, como observam os 
autores do estudo, corrigir 
esse problema exigirá a 
revisão de muitos aspectos 
do sistema de contratação, 
desde os quais as empresas 
procuram candidatos até 
como esses aplicativos são 
construídos e utilizados. 

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

putação e Informática da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
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Exemplos mais específicos 
citados por um dos autores 
do estudo, Joseph Miller, 
em uma entrevista ao The 
Wall Street Journal, incluem 
hospitais que só aceitaram 
candidatos com experiência 
em “programação de compu-
tadores” em seus currículos, 
quando tudo de que preci-
savam eram trabalhadores 

para inserir dados de pacien-
tes em computadores. 

A dependência excessiva 
de software no mundo das 
contratações parece ter 
criado um ciclo vicioso: mais 
pessoas se candidatam - no 
início dos anos 2010, os 
anúncios de empregos de 
nível médio em ambientes 
corporativos atraíam em 



O que são os privilégios 
tributários e por que 
pouco se fala deles?

Não é novidade que 
o cenário tributário 
do Brasil pode 
ser extremamente 
problemático à 
primeira vista

Considerando a quan-
tidade de variáveis 
que só dificultam 

uma compreensão total do 
que está sendo apresenta-
do em termos legais, uma 
vertente pouco falada e 
tão importante quanto às 
demais repousa no campo 
dos privilégios tributários 
e como eles refletem em 
um gargalo econômico que 
poderia ser preenchido 
com investimentos bené-
ficos para o país.

Concedidos a setores 
selecionados de nossa so-
ciedade, esses privilégios, 
apesar de serem respalda-
dos pelo meio legal, care-
cem de um embasamento 
técnico que justifique a 
concessão de benefícios 
como uma aliada importan-
te ao desenvolvimento eco-
nômico da nação, de forma 
sustentável e igualitária. 
Em contrapartida, existem 
teses que ligam essa con-
dição à concentração de 
renda e outros elementos 
que pesam negativamente 
para nossa economia. 

Entre tantas informações 
e possibilidades, o primeiro 
passo é entender a situação 
atual dos privilégios tributá-
rios e qual é seu real impacto 
para nossa sociedade como 
um todo. Na prática, o que 
são privilégios tributários? 
Exceções, benefícios e isen-
ções, no fim, dependendo 
do caso e da interpretação 
extraída da legislação, todos 
esses componentes podem 
ser configurados em privi-
légios tributários, que se 
mostram gastos fornecidos 
a parcelas específicas de 
contribuintes, sem que 
ocorra uma contrapartida 
adequada ou confirmada 
por estudos técnicos. 

Em outras palavras, a 
utilidade econômica e so-
cial, defendida por nossa 
Constituição, não é com-
provada. A justiça fiscal é 
um objetivo que centraliza 
o debate acerca dos privi-
légios tributários. Não há 
como negar a importância 
de se modificar o espectro 
tributário de um país que 
anseia por uma reforma 
robusta nesse sentido.

Evidentemente, o fator 
condicional também é deci-
sivo e vai de encontro a cir-
cunstâncias ocasionais. Por 
exemplo, durante um de-
terminado período de 2020, 
por conta do avanço do 
Coronavírus e a necessidade 

de inserir o distanciamento 
social, o que culminou no 
fechamento de atividades 
não essenciais, o Governo 
Federal e o Congresso cria-
ram medidas que visavam 
facilitar a tributação para o 
setor de empreendedores 
brasileiros. 

Nesse caso, privilégios 
tributários mostraram-se 
factíveis e adequados à re-
alidade nacional, suprindo 
demandas em um momento 
extremamente atípico. Se 
em teoria os privilégios 
tributários podem ser pre-
judiciais e culminar em uma 
espécie de injustiça fiscal, 
essa linha de pensamento 
tem sido transmitida por 
meio de pesquisas e dados. 
Segundo um estudo realiza-
do pela Unafisco Nacional, 
o Brasil deve deixar de ar-
recadar aproximadamente 
R$315 bilhões por conta 
dos privilégios tributários 
em 2021.

O levantamento consi-
derou subsídios e isenções 
dentro do escopo de privilé-
gios firmados sem qualquer 
contrapartida estabelecida, 
como citado anteriormente. 
Vale destacar que a projeção 
estima os possíveis ganhos 
arrecadados se todos os 
impostos previstos na Cons-
tituição estivessem com a 
regulamentação em dia e 
fossem cobrados. 

Ainda segundo a Unafis-
co, a Isenção dos Lucros 
e Dividendos Distribuídos 
por Pessoa Jurídica e a 
não instituição do Imposto 
Sobre Grandes Fortunas en-
cabeçam a lista de maiores 
privilégios. Claro, o tama-
nho do valor que poderia 
ser arrecadado assusta e 
proporciona um enorme 
sentimento de insatisfação 
ao ponderarmos utilidades 
sociais importantes para 
tal quantia. No campo tri-
butário, existem pontos de 
melhoria inegáveis. Esse, 
certamente, é um tópico a 
ser aprofundado e adaptado 
à realidade de nosso país. 

Para encerrar, devido à 
seriedade e a relevância do 
assunto proposto, é prepon-
derante que cada vez mais 
se discuta o que se perde 
e o que se deve ser melho-
rado no Sistema Tributário 
Nacional, estendendo a 
finalidade para a questão 
dos privilégios tributários. 
Com a participação de todos 
e uma atuação concisa das 
autoridades, poderemos, 
juntos, caminhar para um 
futuro com mais igualdade 
e distribuição responsável 
de riquezas. 

 
(*) - Formado em Direito, com 

especialização em direito tributário, é 
sócio no FNCA Advogados.

Roberto Cardone (*)
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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.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1019962-56.2018.8.26.0003 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco
Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FERNANDA SOUZA ALVES, CPF
397.680.428-26, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária com
pedido liminar por parte de Banco Pan S/A, visando a apreensão do veículo Marca/Modelo FIAT/PALIO 4P
COMPLETO FIRE ECONOMYCELEBRATION6 10 8V FLEX, ano 2009/2010, Placa EIZ5824, Cor
PRATA, Chassi 9BD17106LA5381170, Renavam 127523723, objeto de garantia do contrato de alienação
fiduciária de número 082146639. Apreendido o bem em 13/12/2019, e 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.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos
Pelo presente edital, o Sr. Francisco Alberto Martins Touças, na qualidade de Presidente
da Assembleia Geral  da Associação Portuguesa de Desportos, Convoca os senhores
sócios fundadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores,
grande-benfeitores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois)
anos no quadro social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos
Estatutos Sociais), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social do
clube, à Rua Comendador Nestor Pereira nº 33, Capital, dia 29 de novembro de 2021
(segunda-feira), às 8:00 (oito) horas da manhã, em primeira convocação com um mínimo
de 500 (quinhentos) sócios e, em segunda convocação, uma hora depois com qualquer
número (art. 38, dos Estatutos Sociais), permanecendo a Assembleia aberta até às
18:00 (dezoito) horas do mesmo dia, com a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de 40
(quarenta) membros efetivos e seus suplentes ao Conselho Deliberativo, em
representação proporcional aos votos obtidos pelas chapas e individualmente (art. 36,
letra “a” e art. 40, parágrafo 6º. dos Estatutos Sociais); Esclarecimentos: 1) O registro
do nome das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob protocolo,
subscrito por pelo menos 10 (dez) associados com mais de 5 (cinco) anos no quadro
social, com antecedência de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia Geral
(art. 9º do Regimento Interno da Assembleia Geral); 2) O registro dos candidatos,
através das chapas, deverá ser efetuado na secretaria do clube, sob protocolo, com
antecedência de 15 (quinze) dias da data marcada para a Assembleia Geral, nos
termos do art. 91 e parágrafo, dos Estatutos Sociais, sendo que as chapas ao
Conselho Deliberativo deverão ter no mínimo 60 (sessenta) candidatos, numerados de
1 (um) a 60 (sessenta); 3) O sócio que estiver classificado em mais de uma categoria
somente poderá votar por uma delas (art. 19, parágrafo único, dos Estatutos Sociais);
4) Não será permitido o voto por procuração, sendo obrigatório o sufrágio secreto (art.
38, parágrafo 2º, dos Estatutos Sociais); São Paulo, 27 de Setembro 2021. Francisco
Alberto Martins Touças - Presidente da Assembleia Geral.                  (05, 06 e 07)

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo 
quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 
05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos con-
tratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. 
Empresa: J. DE A. 34602093809, CNPJ: **.*86.214/0001-**, Contrato: 4530050374; Empresa: S. I. DE N. 
LTDA, CNPJ: **.*96.240/0001-**, Contrato: 4500042911; Empresa: D. D., CNPJ: **.*07.227/0001-**, Contrato: 
4500023812; Empresa: M. DE S S. M., CNPJ: **.*96.402/0001-**, Contrato: 4500029415; Empresa: 9. E. E 
P. EIRELI, CNPJ: **.*11.737/0001-**, Contrato: 4530050128; Empresa: J. DA S. I., CNPJ: **.*69.468/0001-
**, Contrato: 4500024416; Empresa: O. B. E. LTDA, CNPJ: **.*53.056/0001-**, Contrato: 4500035193.

DECLARAÇÃO À PRAÇA - EXTRAVIO DE LIVROS DIÁRIO
CENTRO BRASILEIRO DE ESTRABISMO, inscrita no CNPJ sob o nº
02.747.538/0001-90, com sede na Rua Casa do Ator - 1117 - 2º andar - Vila
Olimpia/São Paulo, informa, para os devidos fins, o extravio dos Livros Di-
ários nºs 04 ao 15 referente aos exercícios de 2001 à 2012.
São Paulo, 01 de outubro de 2021       Jorge Antonio Meireles - Presidente

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 06 de Maio de 2021

1- Data, Hora e Local: Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às treze horas, por meio de videocon-
ferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Companhia”). 2- 
Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes todos os membros do Con-
selho de Administração da Companhia, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo 
Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, Dorival Dourado Junior, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes 
Guimarães. Ausente a Conselheira Manuela Vaz Artigas. 3 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos 
por Ricardo Annes Guimarães e secretariados por Deise Peixoto Domingues. 4- Ordem do Dia: Deliberar sobre a elei-
ção de membros da Diretoria da Companhia, para um mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Con-
selho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024. 5 - Deliberações: Após a análise 
das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem restrições: 5.1- Apro-
var a eleição, para os cargos de Diretores sem Designação Específi ca, de Daniel Antonio Baptista Freire, brasilei-
ro, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.345770, 
expedido pela SSP/MS, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.885.241-48 e Roberto Fonseca Simões Filho, brasileiro, 
casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.201.618-
3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 195.270.058-25, ambos com endereço comercial na Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila 
Nova Conceição, São Paulo/SP, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Ad-
ministração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024. 5.2- Consignar que cada membro da Diretoria 
ora eleito, declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei es-
pecial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concus-
são, peculato, ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da con-
corrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade, e declarou, ainda, que, preenche as condições 
constantes no artigo 2º, do Regulamento Anexo II à Resolução 4.122/2012 e no artigo 13, I, do Regulamento Anexo à 
Resolução do CMN nº 3.198, de 27 de maio de 2004, conforme alterada, nos termos da declaração arquivada na sede 
da Companhia. 5.3- Consignar que os membros da Diretoria ora eleitos tomarão posse em seus cargos após a homo-
logação da eleição pelo Banco Central do Brasil. 5.4- Ratifi car que, após a homologação do Banco Central do Brasil, a 
Diretoria da Companhia terá a seguinte composição (i) Diretora Presidente: Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, ca-
sada, bacharel em química, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 
58.410.293-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701.15; (ii) Diretor Executivo Vice-Presidente e de Relação 
com Investidores: de Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Pau-
lo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 7.669.530 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 002.975.098-96; (iii) Di-
retor Executivo Vice-Presidente: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº MG-117.32642 SSP/MG, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 076.934.666-90; (iv) Diretor Executivo: Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da 
computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 20.775.312 SSP/SP e 
inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00; e (v) Diretores sem Designação Específi ca: Amanda Ituassu Araújo, 
brasileira, casada, jornalista, residente e domiciliada em São Paulo/SP, portadora da cédula de identidade RG nº 
MG8765475 SSP/MG e inscrita no CPF/ME sob o nº 027.936.436-96, Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, ba-
charel em ciências contábeis, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 
9.374.260-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 113.930.868-88, Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, eco-
nomista, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 17.690.111-5-SSP/SP e ins-
crito no CPF/ME sob o nº 181.376.198-10, Luciana Buchmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e 
domiciliada em São Paulo/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG nº 
16.837.826-7 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 149.211.868-04, Alexandre de Almeida Winandy, brasileiro, casado, 
administrador, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da cédula de identidade RG nº 21768.442-7, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 225.994.678-02, Daniel Antonio Baptista Freire, brasileiro, casado, administrador, residente 
e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.345770, expedido pela SSP/MS, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 004.885.241-48 e Roberto Fonseca Simões Filho, brasileiro, casado, administrador, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.201.618-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 195.270.058-25, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 
14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, São Paulo/SP e com 
prazo de mandato unifi cado até a posse dos eleitos na Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assem-
bleia Geral Ordinária de 2024. 6 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferên-
cia da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprova-
da por todos os presentes. Ricardo Annes Guimarães, Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Do-
rival Dourado Junior, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José Eduardo Gouveia Dominicale. Ricardo 
Annes Guimarães - Presidente da Mesa; Deise Peixoto Domingues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 462.565/21-
0 em 23.09.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rowal S.A.
CNPJ/MF nº 62.008.339/0001-91 - NIRE 35.300.018.982

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 18/05/2021, às 09hs, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Capital 
Social Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen e Cristiane de 
Arruda Botelho Simonsen Ticoulat. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presiden-
te: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Secretária: Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. Deli-
berações Aprovadas por Unanimidade: I. Ata da última Assembleia Geral Ordinária em 30/04/2020, 
arquivada e registrada na JUCESP nº 437.866/20-8 em 20/10/2020, e; II. O Balanço Geral e as de-
mais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2020, publicado no 
DOESP e jornal Empresas e Negócios em 15/05/2021 a 17/05/2021; III. Destinação do Lucro Líqui-
do da Companhia, apurado no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2020, destinando-se 5% 
á constituição da Reserva legal e o restando distribuído, de forma proporcional, aos acionistas da 
Companhia. IV. Não houve outros assuntos a serem deliberados pelos Acionistas presentes. Encer-
ramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 18/05/2021. Mesa Dirigen-
tes: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen: Presidente; P.P. Vanessa de Arruda Botelho Simonsen: 
Secretária. JUCESP nº 403.412/21-3 em 20/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Credit Brasil Consultoria S.A.
CNPJ: 08.739.213/0001-41 - NIRE: 35300554272

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26/02/2021
Data, Horário e Local: Aos 26/02/2021, às 10h, na sede, situada na Avenida das Nações Unidas, 1417, conjunto 903, 
Torre Crystal, SP/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Gustavo Catenacci, Presidente, e Felipe 
Avelar dos Santos, Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação da 6ª emissão privada de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis, da Espécie Subordinada, em série única, no valor total de R$ 25.000,00 com prazo de vencimento em 
26/08/2021. Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Preliminarmente às deliberações constantes 
da Ordem do Dia, o Sr. Presidente esclareceu que a ata de assembleia seria lavrada em forma de sumário dos assuntos 
tratados, contendo, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A., a transcrição apenas das deliberações tomadas, 
nos termos abaixo: Aprovada a 6ª Emissão de Debêntures da Companhia, para distribuição privada, não sujeita, portanto, 
ao registro perante a Comissão de Valores Mobiliários, com as seguintes características: (a) a emissão será realizada em 
série única, no valor de R$ 25.000,00; (b) o valor nominal unitário de cada Debênture será de R$ 1.000,00 e a sua remune-
ração será de 200% da variação acumulada das taxas médias diários dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over 
extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas pela B3 - Segmento Cetip 
UTVM; (c) as Debêntures serão nominativas, não conversíveis em ações, da espécie subordinada; (d) as Debêntures terão 
prazo de até o dia 26/08/2021, podendo ser prorrogado; (e) sendo a Emissora companhia de capital fechado, as Debêntu-
res serão subscritas em caráter privado, mediante negociação direta havida entre a Emissora e o debenturista, dispensada 
a nomeação de Agente Fiduciário; (f) havendo atraso no pagamento das Debêntures, fica estipulada a multa de 2% e juros 
de mora de 1% ao mês, calculados pro rata temporis sobre os valores em atraso desde a data de inadimplemento até a data 
do efetivo pagamento. (g) todas as demais condições e regras específicas relacionadas à emissão das debêntures serão 
tratadas detalhadamente na Escritura de Emissão. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura 
da presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa. Certifico que a presente é cópia 
fiel da ata lavrada em livro próprio. Gustavo Catenacci - Presidente da Mesa. Felipe Avelar dos Santos - Secretário da Mesa.

A tecnologia vem revo-
lucionando nossa for-
ma de viver, trabalhar 

e até mesmo nos relacionar 
com outras pessoas. Com 
tantos equipamentos de-
sempenhando funções antes 
realizadas por humanos, 
para conquistar uma alta 
performance, os vendedores 
precisam de novas habilida-
des. A mais essencial delas, 
segundo Roberto Vilela, con-
sultor empresarial e mentor 
de negócios, não tem nada 
a ver com a tecnologia, mas 
sim com a empatia no rela-
cionamento com o cliente.

Para o especialista, as 
transformações que vêm 
ocorrendo no mercado 
só potencializaram a ne-
cessidade de desenvolver 
relações que encantem o 
consumidor. “A tecnologia já 
é inerente na nossa vida e é 
uma potente ferramenta de 
trabalho, porém saber aliá-la 
ao contato humanizado é 
o que diferencia bons pro-
fissionais no mercado. Isso 
porque é a personalização 
no contato com o cliente que 
gera resultados e garante 
a satisfação na jornada de 
compra”, explica. 

O vendedor precisa também trabalhar suas competências em 
prol da experiência do consumidor.

Pedro Signorelli  (*)
 
Entramos no último trimestre e a 

essa altura do campeonato muitas 
empresas, e os próprios colaborado-
res, estão correndo para bater suas 
metas de 2021. Mas o “problema”, que 
começa a receber atenção só agora, 
deve ter apresentado sinais ao longo 
dos meses, a “boca do jacaré” já deve 
estar aberta há bastante tempo. Isso 
se sua organização já começou a se 
preocupar com o cumprimento da 
meta anual. 

As situações podem variar muito de 
uma organização para a outra, mas 
se sua empresa está longe da meta 
estipulada, algumas atitudes devem 
ser tomadas imediatamente. Se este 
é o seu caso, a dica é elencar duas ou 
três prioridades que mais vão contri-
buir para fechar o gap entre o ponto 

onde está e o objetivo, o número a ser 
alcançado. 

Eventuais projetos que estão em 
execução e que não endereçam estas 
prioridades escolhidas, devem ficar 
um pouco de lado para a organização 
concentrar esforços. 

Chame o time, elenque as maiores 
dores, classifique o nível de dificul-
dade, proponha ações, defina os re-
sultados esperados para estas ações, 
coloque em execução e acompanhe 
com disciplina. 

Escolha o que está doendo mais ou 
até temas que possam ser mais fáceis 
de resolver e trazer maior ganho. Às 
vezes a recuperação de um lucro 
pode vir de um corte de despesas ou 
na ênfase a alguma ação, tipo a Black 
Friday, que está logo aí. O OKR com 
certeza vai te ajudar nessa corrida 
contra o tempo. Ele é o elo entre a 

estratégia e os colaboradores, ele faz 
essa conexão, indicando aquilo que as 
pessoas precisam fazer no dia a dia, 
seja entregar a operação, seja para 
alguma transformação. 

O OKR é uma ferramenta de gestão, 
de execução da estratégia, que ajuda a 
maximizar valor no curto prazo, provo-
cando muito engajamento dos times, 
seja você uma organização enorme, 
ou uma startup. Os benefícios de uti-
lização dessa ferramenta são clareza 
e alinhamento sobre a direção, foco 
no que é mais importante, disciplina 
de acompanhamento e ambição nas 
metas de curto prazo, por meio de um 
processo de construção colaborativo. 

(*) - Especialista na implementação do método 
OKR, fundou a Pragmática Consultoria em Gestão, 

para ajudar organizações em suas jornadas de 
transformação e gestão (https://pt-br.facebook.

com/grupopragmatica/).

Vendedor 4.0: a empatia como 
potencializadora de vendas

“O consumidor busca compreensão, por isso é importante conhecê-lo a fundo. Dessa forma será possível 
desenvolver estratégias individuais e contatos mais pessoais onde o desejo de apoiá-los seja demonstrado 
com afinco”

lista também reforça a 
importância de colocar o 
consumidor como centro 
em todos os processos de 
venda. “O consumidor busca 
compreensão, por isso é im-
portante conhecê-lo a fundo. 
Dessa forma será possível 
desenvolver estratégias 
individuais e contatos mais 
pessoais onde o desejo de 
apoiá-los seja demonstrado 
com afinco”, ressalta.

Tendências se modificam 
constantemente, deman-
dando aos profissionais 
atenção aos movimentos do 
mercado e flexibilidade no 
desempenhar de suas ativi-
dades. Para o especialista, se 
manter atualizado demanda 
uma mentalidade aberta às 
mudanças. 

“O mindset do profissio-
nal impacta diretamente na 
sua performance, por isso é 
preciso focar no crescimento 
contínuo, estando atento ao 
processo de vendas como 
um todo: desde o negócio e 
o produto até a parte final, 
relacionada ao atendimento 
do cliente e à efetivação da 
compra”, frisa o consultor. 
- Fonte e mais informações: 
(www.orobertovilela.com.br).
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Além das características 
que sempre moldaram o 
perfil do vendedor, como 
a persuasão e a aptidão na 
negociação, para se destacar 
o vendedor precisa também 
trabalhar suas competências 
em prol da experiência do 
consumidor. Dados da Su-
perOffice demonstram que 
para 86% dos compradores 
ter uma boa experiência é 
mais importante que o preço 
a ser pago pelo produto ou 
serviço. 

Para tanto, o primeiro 
passo, de acordo com Vi-

lela, é estar disponível. “O 
cliente está conectado 24 
horas por dia e quando não 
é atendido de forma ágil, é 
muito rápido e prático bus-
car a concorrência. Nesse 
cenário é preciso trabalhar 
tanto online quanto offline, 
utilizando a tecnologia para 
criar diferenciais competiti-
vos, como a atenção às dores 
dos clientes fora do horário 
comercial. Assim é possível 
ir além do que se espera 
e fazer a diferença para o 
consumidor”, diz.

Além disso, o especia-

Como ajustar a rota para fechar 
o ano com resultado positivo

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 3
F7

1-
38

31
-B

10
3-

B0
49

.



Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 05 de outubro de 20216

bluebay2014_CANVA

a abordagem adequada, também permite que as empresas 
se expandam de forma rápida e global.

Acompanhando a inovação - A enorme onda de ino-
vação digital torna fundamental que os líderes comerciais 
realinhem os objetivos de negócios e direcionem os recursos 
para acompanhar o ritmo das mudanças. Isso significa criar 
uma plataforma de nuvem ágil e hiper escalável ao lado 
do desenvolvimento e implantação de aplicativos nativos 
da nuvem.

A McKinsey chega a dizer que 75% do valor previsto 
da nuvem vem da inovação. Isso coloca o valor da nuvem 
como um componente central no crescimento da inovação, 
no desenvolvimento de produtos mais rápidos e na hiper 
escalabilidade em um valor maciço de US $770 bilhões. 
Uma figura da qual todo líder comercial deseja uma fatia. 

A adoção de serviços nativos da nuvem, incluindo análises 
avançadas, oferece ao Chief Commercial Officer (CCOs), 
diretor comercial em português, e ao CDO novas maneiras 
de atender às demandas dos clientes em constante mu-
dança, além de responder rapidamente aos mercados em 
desenvolvimento. 

As organizações que já aumentaram o investimento em inova-
ção digital têm 2,7 vezes mais chances de ser o que se referem 
como empresas de alto desempenho, em oposição às empresas 
com desempenho inferior, conforme estima o Gartner.

Parceria para inovar - A crescente dinâmica dos merca-
dos digitais significa que é impossível inovar no vácuo, razão 
pela qual as empresas estão cada vez mais se voltando para 
os parceiros e para a co-inovação. No entanto, o cenário 
de parceiros está ficando lotado e é vital que as empresas 
encontrem o ecossistema de parceiros que fornecerá novas 
e viáveis oportunidades de crescimento.

A velocidade da mudança no mercado digital expressa 
que as empresas que não interrompem seus modelos de 
negócios, serão interrompidas por outra pessoa e terão di-
ficuldade em sobreviver. Um parceiro de inovação traz uma 
nova perspectiva criativa, sem tirar os principais produtos 
e serviços da empresa.

Um forte ecossistema de co-inovação traz uma nova ideia 
à viabilização. As APIs na nuvem, por exemplo, permitem 
que as empresas criem redes de serviços, acelerando a 
inovação e conectando empresas de maneiras que não eram 
possíveis antes. Em serviços financeiros, por exemplo, es-
tão surgindo ecossistemas de banco aberto. O uso de APIs 
abertas permite que desenvolvedores terceirizados criem 
aplicativos e serviços em torno de instituições financeiras.

A jornada que nunca termina - A nuvem é um facilita-
dor chave para os negócios e pode ser uma fonte estratégica 
de vantagem competitiva. A análise de nuvem e big data é 
uma combinação que fornece uma visão sem precedentes 
sobre o comportamento e os hábitos de compra do cliente, 
por exemplo. Isso fornece aos líderes comerciais um aces-
so muito mais rápido à inteligência de negócios para uma 
tomada de decisão inteligente.

No entanto, a nuvem requer compromisso e atenção con-
tínua se as empresas quiserem aproveitar o poder real de 
seus investimentos. Isso requer a contribuição de todas as 
partes interessadas para que a TI e seus negócios estejam 
alinhados para obter os melhores resultados que a nuvem 
pode oferecer.

(*) - É senior advisor da Orange Business Services (www.orange-business.com/br).
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nho sustentado e material. Isso principalmente acontece 
devido à tecnologia desatualizada, aos ciclos de lançamento 
lentos e à falta de análises sofisticadas. A nuvem possui o 
poder de superar todos esses obstáculos para impulsionar 
modelos de negócios digitais práticos. 

Os nativos da nuvem, por exemplo, podem liberar código 
em produção muito mais rápido do que era antes  possível, e 
podem acelerar as equipes de produto dez vezes mais. Com 

O online tornou-se um modo de vida. Essa nova realidade está criando oportunidades de negócio significativas. Mas, para 
melhorar os resultados de negócios digitais, os líderes comerciais devem reestruturar seus modelos de negócios para  

serem mais ágeis. Isso proporcionará mais personalização e experiência simplificada aos clientes, ao mesmo  
tempo que reforça a resiliência dos negócios. 

Jan Aril Sigvartseen (*)

De acordo com o estudo Gartner Board of Directors, 
86% dos entrevistados acreditam que a tecnologia 
tem um papel transformador ao abordar as priorida-

des estratégicas de negócios. É por isso que a consultoria 
acredita que a maioria das empresas criará uma função de 
Chief Data Officer (CDO), diretor executivo de dados em 
português, para responder ao impacto de longo prazo da 
COVID-19. Como resultado, quase 50% dos conselhos de 
administração que foram entrevistados, esperam mudar 
seus modelos de negócios.

A nuvem é um pilar crucial dessa transformação, ofere-
cendo blocos, escalabilidade, velocidade e agilidade neces-
sários para entregar e escalar rapidamente para atender às 
demandas da economia digital. Também, a nuvem permite 
que as empresas levem novos produtos e serviços ao mer-
cado com mais rapidez, enquanto aumenta a resiliência e 
diminui o risco de tecnologia.

Definindo a oportunidade da nuvem - A nuvem 
exige que os líderes comerciais adotem uma nova manei-
ra de pensar. É preciso ser aberto e holístico, longe dos 
modelos tradicionais em silos, e impulsionar a tomada de 
decisão proativa e inteligente por meio da análise de dados 
em um nível preditivo. As empresas que colhem valor real 
de seus investimentos em nuvem são aquelas que veem a 
adoção da nuvem como uma transformação de tecnologia 
de negócios, de acordo com a McKinsey.

Isso pode ser feito seguindo três regras simples: concen-
tre o investimento em domínios de negócios nos quais a 
nuvem pode aumentar as receitas e aumentar as margens; 
selecionar tecnologias que se alinham com a estratégia de 
negócios e restrições de risco; e trabalhar com seu modelo 
operacional para desenvolver uma cadeia de valor com 
recursos que o diferenciam de sua concorrência e funções 
em torno dos modelos de entrega nativos da nuvem.

Mesmo assim, estima-se que apenas 14% das organizações 
que realizam a transformação digital tiveram um desempe-
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A nuveM se tornou essenciAl PArA AcelerAr 
As iniciAtivAs Dos negócios DigitAis

tecnologiA
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Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

No ano de 2020, foram comercia-
lizadas 32 bilhões de latas no país, 
aumento de 7,3% segundo pesquisa 
da Abralatas. Os resultados de 2021 
sinalizam essa aceleração, com 
expectativa de que sejam vendidas 
até o fim do ano 35 bilhões de latas 
no país, aumento de 10%. O aqueci-
mento do setor atinge toda cadeia 
produtiva. Líder global em tecnologia 
para fabricação e limpeza das latas 
e tampas, a Henkel renovou seu 
portfólio oferecendo soluções que 
atendam a esse aumento exponen-
cial na produção, com menor custo 
e impacto ambiental. 

A empresa desenvolveu operação 
de limpeza de latas à baixa tem-
peratura, promovendo limpeza de 
resíduos à 35°C, enquanto o sistema 
convencional é a 60°C. O desengra-
xante de baixa temperatura apre-
senta a mesma eficiência do modelo 
tradicional, com maior segurança 
de operação, redução do consumo 
de água e pegada de carbono, assim 
como menor tempo de parada de 
equipamento para manutenção, aten-

dendo às metas de sustentabilidade 
global de toda a cadeia produtiva. 

“O consumidor se tornou muito 
mais adepto à utilização de latas 
e os números mostram que essa 
tendência continuará em expan-
são. Dentro dessa necessidade 
de aumentar a produção com alta 
qualidade, os desengraxantes de 
baixa temperatura são um grande 
diferencial para o setor, sobretudo 
diante do aumento da produção 
nacional, somada à preocupação 
ambiental e à necessidade de redu-
ção de custos ao cliente”, destacou 
Anderson José Guerrero, Gerente 
de Vendas do departamento Metal 
Packaging da Henkel Latam. 

Em virtude do isolamento devido 
à pandemia, houve um incentivo à 
mudança de hábito, que levou mui-
tas pessoas a optarem por consumir 
bebidas em latas em vez da garrafa 
de vidro. Isso provocou o aumento 
da participação de cerveja em lata de 
50% para 70% em relação à cerveja 
em garrafa. As latas levam vantagens 
sobre a garrafa devido à variedade 

de formatos, maior reciclabilidade, 
praticidade e por serem consideradas 
mais limpas e melhores para logística 
em vendas e-commerce. 

O entendimento do setor de latas de 
alumínio é de que a preferência dos 
consumidores pela lata seja mantida 
mesmo com o avanço da vacinação 
no país e a diminuição do número 
de casos da Covid-19 no país, cuja 
expectativa faz com que setores da 
cadeia produtiva de fabricação invis-
tam em recursos tecnológicos para o 
setor de latas de alumínio. 

O faturamento na comercialização 
de latas foi de R$ 17,5 bilhões em 
2020. No primeiro semestre de 2021, 
na comparação com igual período de 
2020, as vendas de latas às empresas 
envasadoras de bebidas registraram 
aumento do 22,6%. O mercado bra-
sileiro de latas se encontra em fase 
de grande crescimento, com duas 
novas plantas anunciadas em Minas 
Gerais. Outras três estão previstas 
para inauguração até 2025 pelo país. 
- Fonte e mais informação: (www.
henkel.com). 

Essa é a principal con-
clusão da sexta edição 
da “Pesquisa nacional 

sobre o impacto da Covid-19 
nos negócios”, conduzida 
pela KPMG em agosto com 
38 empresas brasileiras. A 
título de comparação, na 
edição anterior da pesqui-
sa, publicada em abril, 85% 
estavam otimistas com a 
retomada dos negócios após 
o início da vacinação e 15% 
não estavam. 

“A nossa pesquisa eviden-
cia que os empresários brasi-
leiros estão mais confiantes 
com a retomada e o futuro 
dos negócios. O avanço da 
vacinação tem sido deter-
minante para proporcionar 
mais segurança para os 
executivos e a sociedade em 
geral. Ainda assim, todos os 
aprendizados desse período 
devem ser mantidos e aper-
feiçoados, principalmente 
os esforços direcionados 
para redução de custos, am-
pliação da competitividade, 
investimentos em inovação, 
experiência do cliente e 
geração de negócios”, afir-
ma Jean Paraskevopoulos, 
sócio-líder de Clientes e 
Mercados da KPMG no Brasil 
e na América do Sul. 

O avanço da vacinação tem sido determinante para proporcionar 
mais segurança para os executivos e a sociedade em geral.
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Pessoas medianas, 
empresas medianas.
Pessoas ruins, 
empresas ruins.
E tudo isso se consolida 
com o tempo e 
relacionamento. 

Após muitos anos atu-
ando na área do bu-
siness, tanto como 

advogada como empresária 
e conselheira, pude pre-
senciar um enorme nú-
mero de administradores, 
contadores, empresários, 
CEOS, CFOs, empresários 
e profissionais de sucesso 
com grandes projetos e know 
how, cursos em renomadas 
universidades nacionais e 
internacionais que obtinham 
cases de sucesso em algu-
mas empresas e aplicando 
a mesma metodologia não 
obtinham sucesso em ou-
tras do mesmo segmento. 
Eu me perguntava: qual é a 
diferença?

Eu mesma pude experi-
mentar numa fase dentro 
do meu próprio escritório 
de advocacia um período 
sombrio onde parecia que 
por mais que eu contratasse 
a melhor consultoria, os me-
lhores advogados sêniores, 
os softwares de ponta e as 
melhores empresas de RH 
e assessoria, que nada daria 
certo. Era definitivamente 
desesperador, dava vontade 
de desistir. Nesse período 
sombrio, comum à maioria 
das empresas e necessário 
para o amadurecimento 
do líder humano, desen-
volvi um olhar mais sábio 
e sistematizado para toda 
corporação. 

Obtive aprendizados que 
me auxiliaram a gerir não 
somente o meu escritório, 
como também realizar na 
prática M&As, uma vez que 
incorporar, cindir, fundir 
ou combinar negócios em 
empresas vai muito além do 
que somente fazer contratos 
ou calcular qual a melhor 
forma de tributar estruturas. 
O importante é saber como 
unir duas empresas, como 
adequar melhor culturas em-
presariais diferentes, como 
juntar pessoas que jamais se 
comunicaram antes, almo-
çaram juntas, trabalharam 
juntas, utilizaram o mesmo 
sistema ou se perguntaram 
se era necessário chamar o 
cara do TI ou o estagiário 
para resolver questões roti-
neiras de computador .

Isso se trata de relacio-
namento e se trata de es-
colher bem as pessoas que 
são adequadas a participar 
do projeto comum já que a 
empresa se dispôs a servir 
à humanidade. Pior ainda 
quando existem psicopatas 
corporativos que danificam 
a estrutura do ambiente de 
trabalho das empresas, dete-
riorando ambientes corpora-
tivos ou causando prejuízos 
financeiros às empresas de 
enormes montas sem jamais 
serem descobertos.

Para este tipo de pessoas, 
cabem algumas ressalvas 
para que o leitor se atente, 
caso apareça em sua empre-
sa esse tipo de profissional: 
(i) sempre se mostrará 
uma pessoa comedida, mas 
as pessoas ao seu redor se 
mostrarão desequilibradas e 
frequentemente ficarão do-
entes; (ii) não se manifestam 
publicamente em reuniões 
mas, tendo chance, contam 
informações sigilosas e falam 
mal de algo ou alguém para 
ganhar sua confiança, logo 

após te pedem um favor; 
(iii) ao serem confrontados 
permanecem na posição de 
vítimas; (iv) jamais assu-
mem um erro ou quando o 
fazem revertem a situação 
a seu favor.  

Para estes tipos corpora-
tivos, é fundamental que se 
tome uma atitude imediata. 
Em contrapartida, para as 
pessoas que são adequadas 
ao negócio é igualmente 
importante que exista um 
programa de retenção. Não 
existe negócio bom com 
pessoas ruins e não existe 
negócio ruim com pessoas 
boas. É simples assim. 

Quando estamos diante de 
uma boa equipe, soluções 
são criadas e mesmo que 
o negócio seja pivotado, 
(projeto inicial seja modifi-
cado) seguimos em frente 
crescendo sempre, pois a 
empresa não para de pro-
gredir mesmo que os planos 
iniciais mudem. Outra coisa 
importante de ser identifica-
da na empresa é a seguinte:
 1) Boas pessoas nem 

sempre vão mostrar 
resultados e metas, 
mas as pessoas ao seu 
redor vão, porque ela 
ajuda aos que estão ao 
seu redor e nem sem-
pre leva mérito por isso 
pois não faz questão 
de ter reconhecimento 
individual, para ela o 
grupo ou o projeto é 
mais importante;

 2) Boas pessoas na sua 
empresa podem ser 
excelentes seres hu-
manos e excelente 
profissionais, mas não 
saberem se relacionar 
ou se comunicar ao 
mesmo tempo e você 
enquanto líder vai ter 
que ajudá-las a desen-
volver essa habilidade 
para que o ambiente 
de trabalho consiga se 
desenvolver;

 3) Para que a empresa 
consiga progredir e 
caminhar para um 
mesmo objetivo, o líder 
vai ter que alinhar a vi-
são da equipe para um 
mesmo objetivo que é 
o bem-estar comum da 
empresa em detrimen-
to do bem-estar indivi-
dual de pessoas, para 
que assim o individual 
não prevaleça sobre o 
coletivo e a empresa 
consiga sobreviver

Com essas observações 
embrionárias sobre o nas-
cimento da cultura numa 
empresa, é possível começar 
trabalhar com a escolha das 
pessoas certas depois iniciar 
o trabalho de relacionamen-
to. Primeiro escolhemos 
pessoas boas, depois vemos 
a disposição delas para se 
relacionar e com a resposta 
positiva trabalhamos o de-
senvolvimento da relação. 
Isso porque pessoas exce-
lentes podem não saber se 
relacionar. 

Com o trabalho constante 
e o aprimoramento dos re-
lacionamentos, os projetos 
se tornam cada vez mais 
sustentáveis e as empresas 
por sua vez, cada vez mais 
sólidas. Não podemos nos 
enganar, tudo é construído 
a partir de pessoas e os pro-
jetos só se consolidam com o 
tempo através da interação 
e relacionamentos.

(*) - Formada pela Mackenzie, Pós em 
Direito Processual Civil na PUC-SP, 

Extensão na FGV Law em Tributação, 
é professora de direito empresarial 
na USP. É Mediadora,  formada pela 

Faculdade Legale.

Mundo corporativo

Sheila Shimada (*)

Pessoas excelentes, 
empresas excelentes

Vacinação contra Covid-19 
reforça otimismo dos empresários
Todas (100%) as empresas brasileiras estão mais otimistas com a retomada dos negócios depois do 
início da vacinação contra a Covid-19

cios, a maioria dos partici-
pantes (86,84%) disseram 
que não, e que vão manter o 
mesmo plano de retomada. 
Para 13,16% a resposta foi 
sim, e que irão repensar o 
plano de retomada. Consi-
derando o estágio atual e a 
progressão da vacinação, 
os respondentes também 
foram perguntados sobre 
qual é a expectativa com 
relação aos resultados do 
setor em que as empresas 
deles atuam no segundo 
semestre de 2021. 

Os índices também revela-
ram otimismo: manutenção 
dos níveis de receita em 
relação ao primeiro semestre 
(36,84%), aumento de até 
5% nas receitas em rela-
ção ao primeiro semestre 
(21,05%), aumento entre 
7% e 10% em relação ao pri-
meiro semestre (15,79%), 
aumento acima de 10% em 
relação ao primeiro semestre 
(15,79%), aumento entre 
5% e 7% em relação ao pri-
meiro semestre (10,53%). 
Nenhum empresário indicou 
possibilidade de redução dos 
níveis de receita em relação 
ao primeiro semestre. Fonte 
e outras informações: (www.
kpmg;com.br).

As empresas participantes 
da pesquisa também foram 
questionadas se o início da 
vacinação alterou o plano de 
negócios das suas empresas 
e se prazos e projetos so-
freram alterações. As res-
postas foram as seguintes: 
não, os prazos e projetos 
não sofreram alterações 
(50%); sim, os prazos e 
projetos sofreram altera-
ções (21,05%); não, mas os 
prazos e projetos sofreram 
alterações (18,42%); sim, 
mas os prazos e projetos 
não sofreram alterações 
(10,53%). 

Sobre em quanto tempo os 

respondentes acham que o 
setor em que as empresas 
deles atuam voltará a ope-
rar normalmente, com a 
vacinação em andamento, 
as respostas também eviden-
ciaram otimismo. A ampla 
maioria (84,21%) estimou 
que isso ocorrerá de 6 meses 
a 1 ano. Para 13,16% o prazo 
é de 2 a 5 anos e para 2,63% 
não voltará mais a operar 
normalmente. 

Questionados se o anúncio 
feito pelas autoridades de 
saúde sobre novas cepas do 
Coronavírus em circulação 
no país vai impactar o plano 
de retomada dos seus negó-

Produção de latas dispara e setor 
projeta novo crescimento
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Robôs de discagem x 
listas de bloqueio 
no telemarketing 

O consumidor, ao 
longo dos tempos, 
tem ganhado cada 
vez mais voz dentro 
das relações entre 
empresas e clientes

Assim, para preservar 
seus direitos e, inclusi-
ve, protegê-lo de cons-

trangimentos, diversas listas 
de bloqueio de telemarketing 
foram criadas, como o Não 
Perturbe da Anatel e Não me 
Ligue do Procon-SP, entre 
outras regulamentações. 

Dentro deste cenário, algo 
muito questionado pelos 
consumidores são as ferra-
mentas utilizadas para esses 
contatos, sejam os discado-
res automatizados (realizam 
as discagens das ligações 
de forma automatizada), os 
agentes digitais (também 
conhecidos como robôs de 
atendimento), entre outras, 
muitas vezes colocadas como 
vilãs deste processo. 

Entretanto, é preciso des-
tacar que, na verdade, com 
esta tecnologia é possível 
definir um número máximo 
de ligações, atualizar de forma 
automatizada no sistema o re-
torno do cliente, por exemplo, 
se não é a pessoa procurada, 
se já foi pago, se não quer o 

serviço, retornar no horário 
preferível pelo cliente, entre 
tantas outras possibilidades, 
desta forma mantendo uma 
relação cordial e de respeito 
com o cliente. 

Além disso, as tecnologias 
permitem inserir as listas de 
bloqueio e regras de acio-
namento, de acordo com as 
diversas leis em cada estado 
do país. Ou seja, essas tec-
nologias podem tratar tanto 
de números que não podem 
ser contatados ou regras a 
respeito de horário ou dia 
da semana para contato de 
acordo com a localidade da 
pessoa procurada. 

Desta forma o que vemos 
é que a tecnologia, ou seja, 
os robôs de discagem podem 
ser grandes parceiros dos 
consumidores, facilitando o 
contato, de forma aderente 
às regulamentações e ao bom 
senso no acionamento, seja 
em quantidade, horário ou 
mesmo preferências pessoais. 

Assim, analisando todo o 
processo, fica claro como este 
conjunto de tecnologias pode 
ser uma ferramenta amigável, 
atuando em prol do relacio-
namento entre empresas e 
consumidores. 

(*) - É Head de Operações na Callflex, 
desenvolvedora de soluções para o 

relacionamento e comunicação entre 
empresas e clientes. 

Lincoln Ribeiro (*)
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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

A pretendente: VIVIA ADELSOn DAS CAnDEIAS, brasileira, solteira, nascida aos 
11/03/1982, auxiliar de limpeza, natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Adelson das Candeias e de Maria Isabel 
Pereira da Silva; A pretendente: SImOnE mARIA TEIxEIRA, brasileira, solteira, nas-
cida aos 20/06/1977, assistente de cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gislane Maria Teixeira.

O pretendente: FRAnCISCO JAnDERSOn SILVA mARTInS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 23/03/1991, motoboy, natural de Canindé - CE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Mardônio Martins e de Maria Elânia Silva Martins; A 
pretendente: mAyARA yASmIn CAVALCAnTE DOS SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 04/09/1992, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Pereira dos Santos e de Marilene Cavalcante.

O pretendente: JOnATAS mEnDES SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/07/1999, 
segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Walberto de Jesus Santos Silva e de Euclair Sousa Mendes; A pretendente: VICTÓRIA 
ALInE PAChECO, brasileira, solteira, nascida aos 22/06/2001, supervisora de vendas, 
natural de Marília - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos 
Pacheco e de Maria Luiza Soares.

O pretendente: JEREmIAS SAnTIAGO DE PAuLA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 12/04/1990, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jamiro Vaz de Paula e de UIinedes Santiago de Paula; A pretendente: 
KAREn DOS SAnTOS GOuVEIA, brasileira, solteira, nascida aos 05/09/1999, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Eduardo 
Mattos Gouveia e de Kelly Ana dos Santos.

O pretendente: mAnOEL DE SOuzA mEnDES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/09/1986, técnico de eletrotécnica, natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Raimundo Nonato Mendes e de Elisa Alcantara de Souza 
Mendes; A pretendente: AmAnDA VIEIRA DA mOTA, brasileira, solteira, nascida aos 
18/03/1993, técnica de nutrição, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Jose Lopes da Mota e de Neuza dos Santos Vieira.

O pretendente: AnDERSOn BATISTA FELICIAnO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/04/1995, barman, natural de Juquiá - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Fábio Feliciano da Silva e de Silvana Batista; A pretendente: AnA PAuLA DOS 
AnJOS, brasileira, divorciada, nascida aos 07/03/1987, operadora de caixa, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Reginaldo Tadeu 
dos Anjos e de Ivone Maria dos Anjos.

O pretendente: SIVALDO SILVA SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/09/1971, porteiro, 
natural de Pau Brasil - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Vivaldo Alves dos 
Santos e de Maria José da Silva; A pretendente: ROSImEIRE LEmOS ROChA, brasileira, 
solteira, nascida aos 23/05/1971, assistente de classe, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Caetano Rocha e de Geralda Lemos Rocha.

O pretendente: GILSOn AnTOnIO DE SOuzA JúnIOR, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 11/01/1984, polidor de autos, natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Gilson Antonio de Souza e de Lenilda Candida da Silva; A pretendente: 
LILIAn mARTA SAnTOS DE JESuS, brasileira, divorciada, nascida aos 14/10/1992, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Oade Silva de Jesus e de Eliete Evangelista dos Santos.

O pretendente: GABRIEL DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/02/1996, 
ajudante de motorista, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antonio Vicente dos Santos e de Maria Tania da Conceição Santos; A 
pretendente: AmAnDA VIAnA ARAuJO, brasileira, solteira, nascida aos 01/09/1997, 
manicure, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Naelson Manoel de Araujo e de Rosangela Freitas Viana.

O pretendente: RICARDO BRízIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/05/1992, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Milton Brízio da Silva e de Francisca Maria Brízio da Silva; A 
pretendente: AnA CAROLInA DE SOuzA SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
25/05/1991, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Paulo Souza Santos e de Cleuza Pereira dos Santos.

O pretendente: RICELLI AuGuSTO BORGES, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/10/1983, 
pizzaiolo, natural de Galiléia - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Zilda 
Quintino Borges; A pretendente: FRAnCISLEnE DE mOuRA AnDRADE, brasileira, 
solteira, nascida aos 02/03/2001, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Sebastião Lunguinho Andrade e de Katia Cilene Dias de Moura.

O pretendente: JOABE RIBEIRO COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/05/1972, cabe-
leireiro, natural de Itupiranga - PA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio 
Ribeiro Barbosa e de Thereza Rodrigues da Costa Barbosa; A pretendente: LuCInéIA VIAnA 
ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 06/08/1972, doméstica, natural de Ipirá - BA, residente 
e domiciliada em Taboão da Serra - SP, filha de Joselito Fraga Alves e de Jesuina Viana Alves.

O pretendente: WESLEy SILVA mAuRíCIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 27/09/1991, 
manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de João Batista Barbosa Maurício e de Nolma Martins da Silva Maurício; A pretendente: 
ThAmARA OLIVEIRA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 25/01/1994, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Rubens 
Lima dos Santos e de Iara Santana de Oliveira dos Santos.

O pretendente: yOSEPh SnG LEE yOO, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, 
no dia (09/04/1994), profissão advogado, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Tae Bok Yoo e de Jung Ran Park Yoo. A 
pretendente: ROSAnA yu mI ChOI, nascida em Foz do Iguaçu, PR, no dia (21/03/1993), 
profissão advogada, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Mun Soo Choi e de Yoon Sung Jung.

O pretendente: ALBERTO TAEyOunG yun, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no 
dia (10/03/1989), profissão engenheiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ho Suk Yun e de Hyon Chu Lee Yun. A pretendente: 
LIDIA SO WOn PAK, nascida nesta Capital, Brás, SP, no dia (26/01/1991), profissão 
administradora, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Woo Cheul Pak e de Sung Chae Lee Pak.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: JAILTOn DOS SAnTOS SILVA, profissão: limpador de vidros, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: em Macaparana, PE, data-nascimento: 02/10/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ailton Gomes da Silva 
e de Ivanilda Henrique da Silva. A pretendente: EmILy KELy FERREIRA BARBO-
SA, profissão: auxiliar de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Macaparana, PE, data-nascimento: 22/07/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Matias Martins Barbosa e de Solange dos 
Santos Ferreira.

O pretendente: ABnER PEREIRA SILVA, profissão: desenvolvedor de software, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 14/04/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Crisvaldo Jose da Silva e 
de Sandra Pereira dos Santos. A pretendente: PRISCILA FÁTImA DE OLIVEIRA COSTA, 
profissão: assistente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: em São Manuel, 
SP, data-nascimento: 02/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Carlos Alberto Costa e de Emiliana de Oliveira.

O pretendente: FERnAnDO SOARES GODInhO, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 30/05/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Soares Godinho 
e de Maria Aparecida Rodrigues Godinho. A pretendente: VALESCA DE FREITAS 
FOnSECA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Várzea Paulista, 
SP, data-nascimento: 30/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Pedro Bento da Fonseca Júnior e de Zenilza Freitas Teixeira.

O pretendente: JuVAREz RODRIGuES DOS SAnTOS, profissão: motoboy, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/05/1979, residente e 
domiciliado nesta Capital, Brasilândia, São Paulo, SP, filho de Francisco Rodrigues dos 
Santos e de Maria Benedita Torres. A pretendente: mARLEnE ALVES, profissão: costu-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
24/12/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Francisco 
Alves e de Antonia Maria Alves.

O pretendente: ELIAS FERREIRA nASCImEnTO, profissão: meio oficial impressor 
offset, estado civil: divorciado, naturalidade: em Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 
16/02/1974, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Percilio Ferreira 
Santos e de Maria Ninfa Nascimento. A pretendente: JAnETE ALVES DE CASTRO, 
profissão: ajudante de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 02/10/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Maria Lucia Alves de Castro.

O pretendente: mAThEuS mEnEzES ALVES, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 22/07/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vivaldo Antonio Alves e de Celia 
Maria Sabino Menezes Alves. A pretendente: CAmILA mARIA DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/01/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Lindomar Pereira da Silva 
e de Maria Filha da Silva.

O pretendente: EDInEI hOnÓRIO DOS SAnTOS, profissão: meio oficial funileiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Paratinga, BA, data-nascimento: 17/02/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alípio Rosa dos Santos e de Zoraide 
Honória dos Santos. A pretendente: BRunA CRISTInA DA ROChA LImA, profissão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
13/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Felipe de 
Lima e de Helena Maria da Rocha Lima.

O pretendente: CLOVIS LADISLAu DA SILVA JunIOR, profissão: auxiliar admi-
nistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/05/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clovis 
Ladislau da Silva e de Carmi Pereira da Silva. A pretendente: LuCInEIDE nAS-
CImEnTO DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Lourenço da Mata, PE, data-nascimento: 11/05/1987, resi-
dente e domiciliada em Mauá, SP, filha de Amaro Agostinho dos Santos Junior e de 
Rosimeire Silva do Nascimento.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: JOSé ALVES BALESTRIn, profissão: nutricionista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Valdemar Balestrin e de Maria José Alves Balestrin. A 
pretendente: VERuSKA CLEDnEV, profissão: secretária, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 09/12/1989, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, filha de Marcos Alexandre Clednev e de Sandra Regina dos 
Santos Clednev. R$ 14,55

O pretendente: ROBERTO RAFAEL QuEzADA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Peru, data-nascimento: 07/10/1975, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Santos Rafael Fabian e de Hermelinda Quezada Gutierrez. 
A pretendente: mARIA DE LOuRDES RAmOS SOTO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Peru, data-nascimento: 06/05/1972, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de Miguel Angel Ramos Duran e de Alicia Soto Nevado. R$ 14,55

O pretendente: WéLITOn mÁRCIO DA SILVA SAnTOS, profissão: técnico de monta-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: Paramirim - BA, data-nascimento: 12/12/1972, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de João de Deus Santos e de Delý 
Silva Rodrigues Santos. A pretendente: LIDyAnE PEREIRA CARVALhO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guanambi - BA, data-nascimento: 21/12/1982, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José de Carvalho Neto e de Lidia 
Pereira Carvalho. R$ 14,55

O pretendente: JuAREz DE SOuzA mELO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cícero Dantas - BA, data-nascimento: 22/06/1972, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Pedro Custódio de Melo e de Maria do Carmo 
Souza. A pretendente: ROSA CRISTInA DA ROChA SOuSA, profissão: empresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: Camocim - CE, data-nascimento: 21/04/1984, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Vieira de Sousa e de Antonia 
Fonteles da Rocha. R$ 14,55

O pretendente: ROBInSOn FERREIRA DA SILVA, profissão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/12/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Edilson Roberto Ferreira da Silva e de Apa-
recida Donizetti de Andrade. A pretendente: mARIA DE FATImA ALVES COSTA, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Campo Formoso - BA, data-nascimento: 
13/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Mario Alves Costa e 
de Analdina Bonfim Costa. R$ 14,55

O pretendente: nATAnAEL DA SILVA VILAÇA, profissão: supervisor de laboratório, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/09/1998, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Jose Ferreira Vilaça e de Maria Madalena 
da Silva. A pretendente: FABIAnE BIAnCA ARAuJO mARQuES, profissão: biomédi-
ca, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/11/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Fabio Rogerio Marques da Silva 
e de Edna Maria de Araujo. R$ 14,55

O pretendente: mAuRICIO CARDOSO CALPACCI, profissão: empresário, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/02/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Mauricio Calpacci e de Ivonir Cardoso de 
Moura Romão. A pretendente: GABRIELA COSTA DE SAnTAnA, profissão: auxiliar 
de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
06/02/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Paulo Santos de 
Santana e de Maria da Trindade Costa Santana. R$ 14,55

O pretendente: mOISéS ALVES mARTInS, profissão: servidor público, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/04/1963, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de Izaias Alves Martins e de Lindinalva Pereira 
Martins. A pretendente: mARLI DIAS CORREA, profissão: técnica de enfermagem, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: Tenente Portela - RS, data-nascimento: 12/07/1968, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Pedro da Silva Correa e de Lour-
des Therezinha Correa. R$ 14,55 

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 convivente: EDuARDO BATISTA DE mATOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1981, residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Anisio Luiz de Matos e de Maria das Dores Batista 
de Matos. A convivente: ELAInE SILVA GOnÇALVES DE mOuRA, profissão: auxi-
liar de compras, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/07/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Gonçalves de 
Moura e de Lisiêx Bezerra da Silva Moura.

O pretendente: CAuBI SAnTAnA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/08/1986, 
cabeleireiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Francisco Ribeiro da Silva e de Luzinete Maria de Santana; A pretendente: LILIAnE 
CAITAnO DOS SAnTOS SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 12/04/1992, atendente, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Erivaldo 
dos Santos Silva e de Suzana Caitano da Silva.

O pretendente: FRAnCISCO COSTA DA PAz, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/04/1974, chapeiro, natural de Altos - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Francisco das Chagas Costa e de Maria de Fátima Paz Costa; A pretendente: 
TERESA CRISTInA DE JESuS SODRé, brasileira, solteira, nascida aos 16/02/1975, 
de serviços domésticos, natural de São Luís - MA, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Joana Damasceno Sodré.

O pretendente: ALExSAnDRO DOS SAnTOS LImA SILVA JúnIOR, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 23/09/2000, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Alexsandro dos Santos Lima Silva e 
de Renata Ferreira Lima Silva; A pretendente: AnA GEOVânIA PORTO BATISTA DE 
ALmEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 26/12/2001, operadora de suporte, natural 
de Aracati - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Domingos Sávio 
Ribeiro de Almeida Filho e de Jeane Batista de Almeida.

O pretendente: DILSOn DA CunhA PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/09/1978, pedreiro, natural de União da Vitória - PR, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Ardo da Cunha Pereira e de Júlia Zatorski Pereira; A preten-
dente: SAnDRA DE mELO, brasileira, solteira, nascida aos 06/06/1974, camareira, 
natural de Paulo Afonso - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Laura de Melo.

O pretendente: CRISTIAnO GALDInO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/02/1977, manobrista, natural de Cabo - PE, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de José Galdino da Silva e de Cislei Batista da Silva; A pretendente: VIVIAn 
SAnTOS OLIVEIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 17/05/1979, copeira, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Anselmo Roberto 
Oliveira e de Claudia Neris dos Santos.

O pretendente: VALDEmIR nunES DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 17/10/1976, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José Nunes da Silva Irmão e de Maria do Carmo Nunes 
da Silva; A pretendente: ELISAnGELA CABRAL DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 08/05/1979, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Otacilio Barbosa da Silva e de 
Maria Cabral da Silva.

O pretendente: EDmILSOn JunIOR CARVALhO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/05/1997, auxiliar de construção, natural de Ipatinga - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Edmilson Mendes Carvalho e de Sirlene Herculano Carval-
ho; A pretendente: DAIAnE DA SILVA mEnDES, brasileira, divorciada, nascida aos 
18/06/1989, vendedora, natural de Mauá - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Damião Mendes de Lima e de Marinete da Silva Mendes.

O pretendente: JOSé CARLOS AnDRADE FEITOSA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 04/05/1966, montador de móveis, natural de Gararu - SE, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Benedito Feitosa e de Maria da Penha 
de Andrade Feitosa; A pretendente: FABIAnE BORGES RuzAFA, brasileira, 
solteira, nascida aos 11/10/1976, design de interiores, natural de Itumbiara - GO, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Ruzafa Peralta e de Jos-
abete Borges Ruzafa.

O pretendente: SILVIO CARLOS nunES COSTA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
04/10/1978, forneiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Antonio Carlos Ferreira Costa e de Conceição Nunes da França; A pretendente: 
REGInA CARLOS PInTO, brasileira, solteira, nascida aos 22/08/1976, brinquedista, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel 
Carlos Pinto Sobrinho e de Terezinha Barbosa da Silva Pinto.

O pretendente: RILISSOn FERnAnDES PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/03/1991, técnico de iluminação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Leonardo Davi Pereira e de Risonete Fernandes; A pre-
tendente: REnATA BARBOSA DO ESPIRITO SAnTO, brasileira, solteira, nascida 
aos 30/05/1989, manicure, natural de Mogi das Cruzes - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Marcia Barbosa do Espirito Santo.

O pretendente: LEOnARDO CARVALhO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 01/04/2002, atendente de fármacia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Jose Almir Dias de Oliveira e de Sheila Luzia Carvalho; A pre-
tendente: DAnIELE DARQuIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 28/12/2002, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Edvaldo Silvestre da Silva e de Joana Darquia Silva Pereira.

O pretendente: nyCOLAS RODRIGuES mALTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/08/1997, analista de suporte, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Luiz Antonio Malta e de Fernanda Aparecida Rodrigues Malta; 
A pretendente: BREnnA BRAGA FREITAS RAmOS, brasileira, solteira, nascida aos 
14/03/1998, estagiária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Claudiano Freitas Ramos e de Patricia Braga Pinto.

O pretendente: ELIAS hEnRIQuE SILVA TEIxEIRA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 09/06/1998, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Roberto Lopes Teixeira e de Maria Antonia da Silva; A pretendente: 
KEVELyn DA SILVA mATOS, brasileira, solteira, nascida aos 16/04/2002, atendente, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Valdo de 
Matos e de Gercina Dalva Pereira da Silva.

O pretendente: JhOnATAn DA CRuz AGuIAR, profissão: assistente administrativo 
pleno, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 29/06/1996, 
residente e domiciliado em Caieiras, SP, filho de Jose Pereira de Aguiar Filho e de Ma-
ria de Fatima Lira da Cruz. A pretendente: DEBORA BIAnCA DOS SAnTOS SILVA, 
profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 08/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose Lucas Rodrigues da Silva e de Debora Aparecida dos Santos.

O pretendente: KAuÊ mAx ALVES PInTO, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 20/10/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Marcelo de Jesus Pinto e de Adriana 
Alves de Souza. A pretendente: JuLIA ROBERTA DE SOuzA, profissão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 20/10/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo Pereira de Souza 
e de Ana Angela Correa.

O pretendente: ThIAGO nELSOn DE ALmEIDA, profissão: fiscal de prevenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/01/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio de Almeida e de Ângela 
Maria de Almeida. A pretendente: LETICIA RODRIGuES FERREIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Cajamar, SP, data-nascimento: 26/12/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Abel Ferreira e de Solange 
Aparecida do Nascimento Ferreira.

O pretendente: AnTOnIO RéDERSOn DA SILVA, profissão: torneiro mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 02/09/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz da Silva Filho 
e de Natalina Raymundo da Silva. A pretendente: DEBORA DIAnA PIVATO, profissão: 
líder de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 
08/03/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Tadeu 
Pivato e de Emilia de Lourdes Caro Pivato.

O pretendente: LEAnDRO RODRIGuES DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Coité do Nóia, AL, data-nascimento: 25/10/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Rodrigues da Silva e de Aurelina 
Ferreira da Silva. A pretendente: WILmA APARECIDA DA SILVA, profissão: bordadeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Limão, SP, data-nascimento: 03/07/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pedro da Silva e de 
Marcia Aparecida Zago da Silva.

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 
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