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A educação financeira pode, e deve, começar cedo. Ainda na adolescência, 
é possível aprender a lidar com conta corrente e poupança, saber o que 
são taxas, juros e multas, a importância de não adquirir dívidas, como fazer 
depósitos e transferências, como guardar dinheiro e até como funciona em 
geral o sistema bancário brasileiro. Aprender, ainda jovem, a lidar com o 
dinheiro pode fazer toda a diferença na vida adulta. Nesse processo, toda 
informação é bem-vinda, como saber que cada banco em operação no nosso 
país possui uma numeração. O número do Banco do Brasil, por exemplo, é 
o 001. A primeira lição que o adolescente precisa saber é sobre não gastar 
mais do que se ganha.  

como oferecer educação financeira  
para adolescentes

Por mais que muitos negócios já estejam online, a transformação di-
gital ainda é um desafio para muitos pequenos empreendedores. Como 
começar, quais caminhos seguir, quanto devo investir são algumas das 
dúvidas mais comuns. Com o fortalecimento da internet como ponto 
de obtenção de informação e compras, não ter uma presença digital é, 
em especial desde o ano passado, um grande risco para a continuidade 
dos negócios.  

cinco dicas para a transformação digital de pMes

Laércio Albuquerque comanda as operações da Cisco na América 
Latina. Executivo com trajetória brilhante, entrou ainda estagiário na 
empresa, passou por todos os cargos possíveis até chegar à liderança. 
Em outubro de 2020, pouco antes de ser chamado a responder pela 
região latino-americana, quando ocupava o cargo de CEO no Brasil, 
publicou no LinkedIn um texto intimista no qual explicava como estava 
à beira do burnout.  

e se ninguém contar aos líderes que eles também 
colapsam?

AndreyPopov_CANVA

negócios em pauta

primeiros caminhões autônomos komatsu 
Em linha com as tendências globais de automatização e com o in-

tuito de tornar as operações na mineração ainda mais sustentáveis, 
produtivas e seguras, a Komatsu - fabricante de equipamentos para 
mineração, construção e florestal -, traz ao Brasil a sua primeira linha 
de caminhões autônomos. Atualmente, são seis máquinas em operação 
no maior complexo de extração de minério de ferro do mundo, locali-
zado em Carajás, no Pará. Outros quatro caminhões devem entrar em 
circulação até o final de 2021 no mesmo local. Caminhão do futuro sem 
cabine e sem motorista, controlados por sistemas informatizados, GPS, 
radares e inteligência artificial, os caminhões autônomos da companhia 
percorrem o trajeto entre a frente de lavra da mineração e a área de 
descarga. Situações de risco, como tombamento, atropelamento e colisão, 
são eliminadas do processo.    Leia a coluna completa na página 3
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news@ti

Digitalks executive discute sociedade e  
economia Digital na última edição de 2021

@O Digitalks, empresa expert em levar conhecimento e oportuni-
dades de negócios por meio de eventos e mais de 50 atividades 

anuais, realiza nos dias 26 e 27 de outubro o último Digitalks Executive 
deste ano, série de três eventos voltados aos líderes executivos de 
organizações, C-Levels e decisores, com foco em inovação e impactos 
da economia digital nas corporações. 'Com o tema “Sociedade e Eco-
nomia Digital”, o evento reunirá mais de 50 palestrantes, entre eles 
nomes como Guga Stocco, especialista em inovação e tecnologia e que 
e acredita no poder transformador que o futuro pode proporcionar à 
vida de todas as pessoas; Renato Meirelles, considerado um dos maio-
res especialistas em consumo e opinião pública do país, presidente do 
Instituto de Pesquisa Locomotiva, fundador do Data Favela e membro 
do conselho de professores do IBMEC; Luiz D’Elboux, Country Manager 
da GoDaddy Brasil e expert em iniciativas de marketing adaptadas 
para aumentar o reconhecimento de marcas, lançar novos produtos, 
crescer a base de clientes, melhorar o envolvimento e monetização 
de serviços e produtos online (https://bit.ly/3ozZ0Wr).    leia a 
coluna completa na página 2
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em épocas de grandes mudanças - 
como a que estamos passando - é 
sempre bom entender em que tempo 
nos sentimos mais confortáveis. 

não que o "conforto" seja o objetivo, mas a 
partir dessa consciência, podemos entender e 

potencializar nossos esforços, seja para onde quer 
que desejamos ir. E até mesmo, para entender as 
consequências de ficarmos parados no passado, no 
presente ou no futuro. Não pensamos muito nisso, 
mas cada um de nós de seu jeito único e especial, 
tem um poder gigante sobre o tempo. 

Nós somos os grandes protagonistas das coisas 
boas e ruins que aconteceram no passado. Somos os 
responsáveis por tudo o que acontece no presente 
e somos também os poderosos criadores do futuro. 
Claro que parte disso é pura ilusão. De verdade, o 
único tempo que existe para nós é o presente. E é 
ele que nos transforma em agentes do tempo. E o 
que fazemos no presente é tão poderoso, que pode 
mudar tudo, até mesmo o passado que virá. 

É no presente que podemos ressignificar as coisas e 
agir - questionar o que estamos fazendo aqui, ou porque 
estamos presos e não agimos em busca de uma socieda-
de melhor para a gente viver. Por isso, não faz sentido 
atravessar o presente de forma passiva, esperando que 
o amanhã chegue - pois já sabemos que o futuro que 
virá passivamente, continuará carregado de culturas e 
leis que alimentam desigualdades, onde nossas línguas 
continuarão a antecipar nossas mentes - falando sem 
pensar, coisas que não acreditamos ou desejamos mais. 

Exemplo disso, é a forma como lidamos com a 
política. Não gostamos dela como ela é, e por con-
sequência, nos distanciamos dela no presente. Já o 
passado nos mostra que mudanças só acontecem a 
partir de bons embates e conflitos nos parlamentos 
- ou fora deles. E nós, ao contrário de acelerarmos 
estas mudanças com a força da internet, preferimos 
nos seduzir por fake news. 

Quando tratamos da inclusão da maioria de negros 
que formam o nosso Brasil, mais dissonância há no 
tempo presente. Neste ano de forte crise, ficamos 
felizes e esperançosos por termos pela primeira vez, 
negros na maioria das universidades públicas - mas 
o presente mostra que continuamos falhando, pois 
o Enem de 2021 foi o mais branco e elitista dos 
últimos tempos. 

Quando falamos de multigerações, as pressões 
continuam desumanas para todos os lados. A taxa de 
suicídio entre os jovens que vivem nas grandes cida-
des brasileiras aumentou em 24%, conforme dados 

passado, presente ou futuro: onde 
você se sente mais confortável?
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da UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), e 
provavelmente por conta da masculinidade tóxica, que 
de alguma forma toleramos todos os dias, o suicídio 
entre jovens do sexo masculino e até três vezes maior. 

Os jovens das últimas gerações não toleram viver 
de forma tão desalinhada com seus valores. Então, 
é nossa tarefa no presente, falar sobre o assunto, 
prevenir e cuidar para que eles tenham mais amor 
e interesse pela vida. E na outra ponta, as pessoas 
50+ carecem da liberdade de envelhecer, ou mesmo 
de parecerem mais velhas. 

Prova disso é que o brasileiro é um dos campeões 
de gastos com cosméticos antienvelhecimento (da-
dos do Euromonitor). A causa parece ser o medo de 
preconceito e de exclusão por não parecer jovem. E 
este é um comportamento predatório que arrastamos 
do passado, mesmo o futuro já tendo nos provado 
que apagar nossas marcas não nos faz mais felizes, 
ao contrário, tem nos trazido angústia e sofrimento. 

E quando falamos do envelhecimento da mulher 
então, a pressão mais do que dobra. Neste caso, o 
presente nos convida a entender que, em um país 
tão desigual como o nosso, o envelhecimento está 
muito mais ligado às condições de vida das pessoas, 
do que ao tempo do relógio. A equidade é um caminho 
seguro para um envelhecimento digno e prazeroso. 

Quando olhamos para as PCDs (pessoas com defici-
ência), concluímos que infelizmente, a pandemia está 
interrompendo os avanços de inclusão no mercado 
de trabalho. E nós, ao contrário de explorarmos as 
possibilidades de inclusão a partir das redes e do 
mundo virtual, estamos usando a pandemia como 
pretexto para não cumprir sequer a lei de cotas. 

O presente, entretanto, é generoso e nos brinda 
com iniciativas de empresas e corporações, que in-

centivam e provocam comunidades empreendedoras 
com concursos de acessibilidade. Que premiam a 
criação de ferramentas que ensinam braile e a ouvir 
descrição, entre tantas outras iniciativas, que estão 
criando hoje um futuro mais inclusivo para todos. 

O presente nos agracia também com lideranças 
humanistas que atuam no mundo corporativo trans-
formando empresas em espaços seguros e cada vez 
mais diversos e inclusivos. Segundo elas, a diversidade 
não muda apenas os resultados financeiros, mas faz 
o trabalho social de transformação para termos todo 
um país melhor. 

Para que boas mudanças aconteçam, é preciso 
trabalhar a vontade de agir no presente e buscar o 
equilíbrio entre querer e fazer acontecer. Porque de 
nada adianta transferir responsabilidade, delegando, 
por exemplo, ao "pessoal do RH", que se esforce, se 
vire, e contrate pessoas diversas. Precisamos como 
indivíduos, provocar, exigir e participar desta mu-
dança de cultura da empresa que trabalhamos, para 
que possamos ter o mínimo de conversa coletiva, 
para entender as razões e os benefícios de sermos 
mais plurais. 

Agir no presente é repensar e transformar pro-
cessos de seleção para atrair as pessoas afetadas 
pela desigualdade, abrindo mão de exigências 
de uma segunda língua, da busca de candidatos 
somente em faculdades renomadas ou até mesmo 
dispensando a formação superior quando esta não 
for uma exigência essencialmente técnica. Agir 
de forma inclusiva é reconhecer que o instinto de 
sobrevivência de uma pessoa marginalizada, sua 
capacidade de adaptação e de resolução de desafios 
também são skills, que podem fortalecer e proteger 
as estratégias corporativas. 

Agir no presente é se aproximar e procurar entender 
que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 
apenas 35 anos. Que isso acontece pela total exclusão 
que promovemos com estas pessoas na sociedade e, 
principalmente, no mundo corporativo. Temos que 
agir já, para que possam ter os mesmos direitos aos 
75 anos de vida "em média", que temos. 

Afinal, o velho passado já nos mostrou que o segredo 
da vida são as diferentes e múltiplas conexões que 
podemos fazer no presente. E que a possibilidade de 
solidão no futuro, ao contrário, mata. 

(Fonte: Ronaldo Ferreira é conselheiro da 
Associação das Agências de Live Marketing, CEO 

da um.a #diversidadeCriativa - empresa 
especializada em eventos, campanhas de 

incentivo e trade, e sócio-fundador com a Pearson 
Educacional do programa de capacitação MDI - 

Mestre Diversidade Inclusiva.)

hiperpersonalização

nobel da paz
Os jornalistas Maria Ressa, das Fi-

lipinas, e Dmitry Muratov, da Rússia, 
foram laureados com o Prêmio Nobel da 
Paz de 2021 por sua luta em defesa da 
liberdade de expressão em seus países 
de origem. De acordo com o Comitê 
Norueguês do Nobel, Ressa e Muratov 
representam "todos os jornalistas que 
se levantam por esse ideal em um 
mundo onde a democracia e a liberdade 
de imprensa enfrentam condições cada 
vez mais adversas" (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/marketing-e-inteligencia-artificial-precisam-caminhar-juntos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/digitalks-executive-discute-sociedade-e-economia-digital-na-ultima-edicao-de-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/negocios/negocios-em-pauta-09-a-13-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-09-a-13-10-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-oferecer-educacao-financeira-para-adolescentes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/e-se-ninguem-contar-aos-lideres-que-eles-tambem-colapsam/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-dicas-para-a-transformacao-digital-de-pmes/
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OpiniãO
Cashless society e 
a transformação na 

experiência de consumo

O cashless é um sistema 
de pagamento 100% sem 
dinheiro, que agiliza e 
traz mais segurança nas 
transações financeiras. 

No mundo atual de 
rápidas mudanças tec-
nológicas, a redução 

progressiva de papel, aliada 
a evolução financeira das 
instituições e a importância 
da experiência do cliente, 
os métodos de pagamento 
para alternativas em dinheiro 
estão se tornando uma re-
alidade sem volta. Acelerar 
a transição para sistemas 
socioeconômicos não mais 
baseados no uso de papel-
-moeda - a "sociedade sem 
dinheiro" - é essencial. 

Alguns países já estão avan-
çados nesse mercado e não 
demorará muito para países 
emergentes acompanharem 
a nova demanda cashless, 
aproveitando oportunidades 
e explorando benefícios sis-
têmicos, como maior segu-
rança nas transações, maior 
transparência e surgimento 
de novos serviços. Não é um 
inconveniente quando você 
quer comprar bebida em 
algum evento, mas a fila está 
enorme? Ou quando o aten-
dente do caixa não tem troco 
para a nota que você deu? 

Para solucionar esses e 
outros problemas, o cashless 
vem para trazer experiências 
melhores de pagamento/
consumo para os clientes. 
Como o próprio nome suge-
re, o cashless é um sistema 
de pagamento 100% sem 
dinheiro, que agiliza e traz 
mais segurança nas transa-
ções financeiras, sem fricção. 
Afinal, penso que o objetivo 
é cada vez mais aproveitar 
os momentos de lazer sem 
se preocupar com o como e 
quando vai pagar pelos servi-
ços que consome. E quando 
falamos de cashless society, 
pensamos exatamente nisso. 

Afinal, dinheiro é uma 
fricção, pois é necessário ter 
troco, carregar cédulas, tro-
car moedas. Nesse sentido, 
o Cashless torna a vida mais 
fluída. Os pagamentos via 
cashless são extremamente 
flexíveis, permitindo que o 
cliente possa consumir sem se 
preocupar, trazendo muitas 
vantagens. A primeira é o con-
trole já que pode acompanhar 
suas transações por meio das 
ferramentas de pagamentos 
digitais. 

Dessa forma, você sabe 
como e onde está gastando 
o seu dinheiro. A segunda é 
que consegue ter experiên-
cias melhores de pagamento/
consumo. Pensando como 
sociedade, o cashless reduz 
o custo transacional da mo-
eda e, quando esse custo é 
reduzido, tirando a fricção, a 
moeda circula mais, criando 
mais dinheiro, incentivando 
o consumo e, consequente-
mente, movimentando mais 
a economia. 

Nos últimos tempos, tive-
mos um grande avanço na 
construção dessa sociedade 
sem dinheiro, seja com o 
cartão de débito/crédito, 
QR Code ou com o PIX, mas 
acredito que ainda temos um 
longo caminho pela frente, 
principalmente no Brasil, e 
um dos fatores que contri-
buem com essa limitação de 
progresso rápido, além da 
questão cultural é a conecti-
vidade, fator primordial para 
facilitar este tipo de transa-
ção financeira sem dinheiro. 

Mas esse caminho já vem 
sendo trilhado. Um exemplo 

disso é a inserção de bancos 
digitais com cartão de crédito 
e débito. Eles trouxeram uma 
revolução na forma como rea-
lizamos transações bancárias 
estimulando digitalização e 
inclusão financeira para todas 
as camadas da sociedade, 
mesmo o Brasil sendo um país 
com muita desigualdade, não 
só financeira, mas também 
geopolítica. 

Essa desigualdade pode 
ser percebida na disparidade 
entre grandes cidades, que 
de uma certa forma já usam 
e possuem uma boa aceita-
ção em relação ao cashless, 
comparado a municípios 
pequenos, especialmente no 
interior, que ainda não ade-
riram ou não possuem tanta 
confiança nas transações digi-
tais. Mas, por pior que tenha 
sido o cenário de pandemia, 
com o pagamento do auxílio 
emergencial, muitas pessoas 
que ainda não tinham acesso a 
bancos ou digitalização finan-
ceira, foram obrigadas a se 
adaptar para que pudessem 
receber o auxílio. 

Com isso, muita gente se 
"bancarizou", fazendo com 
que a digitalização e o uso 
dos pagamentos digitais 
crescessem, se tornando um 
hábito. Assim, essa nova rea-
lidade, junto ao PIX e bancos 
digitais, vem mudando e essa 
mudança vai ajudar muito a 
melhorar a experiência e fa-
cilitar o acesso que já é uma 
realidade. As pessoas só pre-
cisam continuar se adaptando 
a esse cenário. 

Já no universo do entre-
tenimento com os eventos, 
bares e baladas, o pagamento 
via cashless já está um passo 
adiante. Apoiados na tecno-
logia, podemos oferecer essa 
forma de pagamento sem fric-
ção, tendo uma relação muito 
mais tranquila com a questão 
do pós-pago e paper use, 
onde, de fato, o consumidor 
não precisa pagar toda vez 
que vai consumir algo, como 
é o caso dos Estados Unidos, 
por exemplo. 

Esse público é mais jovem e 
essa é uma grande vantagem, 
pois esse jovem é educado, 
desde cedo, a essa digitaliza-
ção financeira e do consumo, 
onde você tira o dinheiro, tira 
o cartão das transações e gera 
mais informação e controle. 

E acredito que essa geração 
vai ser a grande responsável 
pela implantação de fato da 
cashless society, pois, ao ter 
uma boa experiência com o 
cashless nos lugares em que 
costuma frequentar, começa 
a se questionar o porquê 
dessa forma de pagamento 
não ser difundida em todo 
comércio e setor de servi-
ços. Resumindo, a cashless 
society é uma sociedade sem 
fricção no pagamento, sem 
fila, sem perda de tempo, 
fazendo com que você real-
mente aproveite a vida, os 
momentos para se divertir 
e tenha escolhas. 

No setor de eventos e entre-
tenimento estamos fazendo 
a nossa parte, com a oferta 
de tecnologia e gestão de 
consumo. Afinal, todo mundo 
tem uma rotina estressante e 
a última coisa que uma pes-
soa quer, quando sai para se 
divertir, é se estressar com 
filas e pagamentos, ainda 
mais pós-pandemia, período 
em que fomos privados por 
questões de força maior de 
sermos os seres sociáveis 
que somos.

(*) - É CEO da ZigPay  
(www.zigpay.com.br).

Nérope Bulgareli (*)

News@TI
Programa de Aceleração de Startups

@Com o objetivo de contribuir para o crescimento de startups 
de base tecnológica no mercado brasileiro e internacional, o FI 

Group, consultoria multinacional especializada na gestão de incentivos 
fiscais e financiamento à Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), acaba de 
anunciar o lançamento do FI Boost, seu novo Programa de Aceleração 
de Startups. A companhia selecionará cinco startups por edição, que 
terão a oportunidade de apresentar suas soluções para mais de 15 mil 
empresas clientes. O programa do FI Group iniciou-se em 2018, na 
Espanha, e o Brasil será o próximo país a implementar o projeto, com 
início a partir de outubro de 2021. De acordo com o PMO do FI Group, 
Alejandro Trigo, o programa inclui formação e mentoria com duração 
de cinco meses. Neste período, com o apoio do time de especialistas 
do FI Group, serão realizados workshops focados nas necessidades 
de cada startup (https://br.fi-group.com/?utm_source=EPR&utm_
medium=PR&utm_campaign=PR_programa_startups_FI_Boost_FI_
Group&utm_content=PR_programa_startups_FI_Boost_FI_Group). 

Com otimização de serviços, Convenia libera 
até 30h semanais da rotina dos RHs

@A digitalização dos processos veio para inovar os trabalhos em 
diversos setores. Entre eles, as áreas de Recursos Humanos e 

departamento pessoal. Pondo fim às pilhas de papéis, pastas e arquivos 
físicos, essas automatizações visam tornar os trabalhos mais simples e 
ágeis por meio de plataformas únicas de gestão. É o caso da Convenia, 
HRTech com soluções voltadas para otimização de tempo e custos para 
empresas, que libera até 30h semanais das demandas de RH com o 
auxílio de um software capaz de automatizar as rotinas operacionais.

Sankhya anuncia novo CFO para acelerar 
seus planos de fusão e aquisição

@Para preparar sua área financeira para o acelerado crescimento 
esperado para os próximos anos, a partir do aporte de R$ 425 

milhões recebido do fundo soberano de Singapura, GIC, visando 
futuras fusões, aquisições e também um Initial Public Offering 
(IPO), a Sankhya, desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão 
ERP e criadora do conceito EIP (Enterprise Intelligence Platform) 
anunciou a contratação de André Britto como Chief Financial 
Officer (CFO).

Keyrus fortalece sua liderança na América 
Latina com a aquisição de empresas

@A Keyrus, player internacional nas áreas de Inteligência de 
Dados, Transformação Digital e Consultoria em Gestão de 

empresas, anuncia hoje a aquisição da Bigo, empresa mexicana 
especializada em comércio digital; e da ITPerforma, empresa colom-
biana especializada em inteligência de dados. “Estamos fortalecendo 
nosso posicionamento e liderança na América Latina, região em 
que a Keyrus está presente há mais de 15 anos e que representa a 
segunda maior operação do Grupo, depois da França”, afirma Eric 
Cohen, Presidente e CEO do Grupo Keyrus.  Com as aquisições, a 
Keyrus passa a contar com 800 colaboradores em LATAM, princi-
palmente consultores certificados em tecnologias e metodologias 
de nuvem, análise de dados, workflow e gestão de desempenho, 
comércio digital e martech. A Keyrus também expande presença 
geográfica em LATAM, com escritórios no Brasil, Colômbia, Peru 
e México (https://www.keyrus.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

Sobre PIX e segurança
Há muito tempo um produto financeiro não causava tamanha repercussão como o PIX, o sistema de pagamento 
instantâneo desenvolvido pelo Banco Central.

Thaís Cíntia Cárnio (*)

Fazendo um breve retrospecto, o 
sucesso e grande adesão do PIX 
se deram por sua praticidade 

frente a outros meios de transferência 
entre contas, como a TED e o DOC. 
Esses dois sempre tiveram limitação 
de valores nas remessas e são tarifados 
pelas instituições financeiras. Além dis-
so, as transferências não são feitas real 
time, ocorrendo apenas em dias úteis.

Já o PIX surge como um meio de simples 
execução, acessível sete dias por semana, 
24 horas por dia e, até semana passada, 
sem limite para remessas. A aderência 
dos consumidores de produtos bancá-
rios foi tão instantânea como seu fun-
cionamento, aumentando o número de 
cadastrados em progressão geométrica.

A alegria não durou muito: sequestros 
relâmpagos com meliantes coagindo 
suas vítimas a fazer transferências sob a 
mira de armas e o vazamento de dados 
recentemente divulgado ofuscaram o 
entusiasmo inicial.

Mas a pergunta que não quer calar: 
quem são os responsáveis por esses 
danos? Os bancos? O Banco Central? A 
figura metafísica e intangível chamada 
"sistema"? Estamos ou não diante de 
uma zona cinzenta?

Vamos analisar por partes: no que 
se refere ao vazamento de informa-
ções, em tempos de implantação da 
Lei Geral de Proteção de Dados, é um 
enorme absurdo observar o vazamento 
de inúmeras chaves PIX por falta de 
governança de uma instituição finan-
ceira. Claro que essa é diretamente 
responsável pelos danos que venha a 
causar, porém comprovar o nexo entre 
o dano sofrido e o vazamento de dados 
não é tarefa simples.

limitamos o uso do celular se estamos 
caminhando em algumas avenidas de 
São Paulo, assim como tiramos o relógio 
e escondemos a bolsa quando estamos 
no carro.

Gradualmente, vamos nos restrin-
gindo, nos limitando como os valores 
do PIX: deixamos de usar bens que 
facilitam nossa vida porque é perigoso. 
Voltamos mais cedo para casa, porque 
é perigoso. Guardamos o celular no 
fundo dos bolsos e nunca o atendemos 
na rua porque é perigoso. Aqueles 
que agem com tamanha ousadia e são 
roubados rapidamente ouvem frases 
como "também, foi atender na rua", 
como se a vítima fosse culpada pela 
falta de segurança que nos cerca.

Uma coisa é certa na visão tacanha 
de culpar a vítima: se não tivermos 
carros, celulares, dinheiro, não tere-
mos roubos. Pronto! Está resolvido 
o problema de segurança pública. Só 
resta lamentar.

(*) É Professora de Direito Empresarial e Mercado 
Financeiro da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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Quanto ao Banco Central, enquanto 
idealizador e gestor de todo o projeto 
de implantação, deveria ter fiscali-
zado mais detidamente a inabilidade 
do banco participante de manter 
corretamente preservadas informa-
ções tão relevantes. Isso, por si só, já 
coloca uma grande sombra de dúvida 
sobre o produto. A falha sistêmica 
tem nome e sobrenome, envolvendo 
tanto a autoridade monetária como a 
instituição financeira que se mostrou 
incompetente na preservação de dados 
de seus clientes.

No que se refere aos sequestros, é 
surpreendente observar a inércia das 
instituições diante da agonia da violên-
cia que sofremos. Onde está a política 
de "conheça seu cliente" para alertar 
várias remessas vultuosas com minutos 
de intervalo? Onde está o controle das 
instituições financeiras em relação a 
essas contas de "laranjas" que recebem 
esses valores?

Diante do cenário de violência, res-
tou ao Banco Central limitar o valor do 
PIX no horário noturno. Assim como 

Plataforma de ensino lança curso online e gratuito 
de Anúncios no Facebook e Instagram Ads

Nos últimos anos, o Instagram e o 
Facebook expandiram e aperfeiçoaram 
muito suas ferramentas de anúncios e, 
como qualquer outro recurso digital, o in-
vestimento efetivo exige conhecimento. 
Pensando nos novos campos de trabalho 
criados pela demanda de especialistas 
em gerenciar essas ferramentas, a star-
tup Kultivi (www.kultivi.com), principal 
plataforma de ensino sem custo do Brasil, 
acaba de lançar um curso exclusivo de 
Anúncios - Facebook e Instagram Ads. 
Com videoaulas dinâmicas e objetivas 
de acesso ilimitado 24 horas por dia, o 
curso contempla 05 horas de conteúdos 
exclusivos que vão ajudar o aluno a vei-
cular anúncios pagos de forma eficaz por 

meio de técnicas e conceitos que podem 
ser utilizadas, também, em outras redes 
sociais com operações semelhantes.

Voltado a profissionais de mídias so-
ciais, marketing digital, influenciadores e 
demais estudantes e profissionais interes-
sados na área, o curso é dividido em 15 
aulas que abordam tópicos como Business 
Suite; gerenciador de negócios; como 
criar e configurar uma conta de anúncios; 
estrutura da campanha; públicos amplos; 
públicos personalizados; como usar o 
Pixels e as conversões; posicionamento 
de anúncios; orçamentos, otimização e 
veiculação; criação de anúncios simples e 
impulsionamento de publicações; criação 

de anúncios carrossel; gerenciador de 
comércio - catálogos, criação de anúncios 
dinâmicos; e como analisar os resultados.

Desenvolvido pela Kultivi em parceria 
com a professora Helô Sanfelice, especia-
lista Marketing Digital, o curso é integral-
mente gratuito e garante certificado de 
conclusão. Para ter acesso ao conteúdo 
exclusivo, basta entrar no site e fazer o 
cadastro com nome, sobrenome, e-mail 
e criar uma senha ou acessar o canal da 
Kultivi no Youtube. Além das videoaulas, 
a Kultivi disponibiliza diversos outros 
materiais de apoio, exercícios e canais 
de comunicação para a resolução de dú-
vidas. www.kultivi.com/cursos/negocios
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D - Desafios para Startups
A Meta Ventures abriu inscrições para o Bring Your SaaS 2, competição 
de startups que objetiva identificar e reconhecer os negócios promissores, 
com alto potencial de crescimento e sinergia com os negócios e clientes 
da empresa. Podem se inscrever organizações com modelos de negócio 
SaaS, destinados ao mercado B2B ou B2B2C. Serão levados em conside-
ração os seguintes critérios: Modelo de Negócio; Escalabilidade; Perfil e 
histórico de equipe; e Impacto potencial. Os três primeiros colocados se 
tornam candidatos a receber até R$ 1,5 milhão em investimentos da Meta 
Ventures, além da oportunidade de conexão com a Meta e seus clientes. 
Inscrições e mais informações, acesse: (www.metaventures.com.br).

E - Voos para o Nordeste
Comprometida com a retomada consciente das viagens e confiante no 
avanço da vacinação contra a Covid-19, a GOL Linhas Aéreas anuncia 
a sua malha aérea para este mês. A Companhia prevê 425 voos diários, 
1.665 a mais em relação a outubro de 2020, com um crescimento de 15%, 
indicando que, à medida que o combate à pandemia avança, a operação 
também ganha força. A malha já retomou 68% da oferta, se comparada 
com o período pré-pandemia, há dois anos. Entre os principais destaques, 
a Companhia apresenta um aumento de 30% de assentos de São Paulo 
para o Nordeste, principalmente para as cidades de Recife, Salvador e 
Natal. Também, registra também fortalecimento do hub de Guarulhos,  
com destaque na ampliação de voos para São Luís, Caldas Novas, Maceió, 
Montes Claros e Uberlândia. Todos os números comparados a setembro. 

F - Fraudes Digitais
Para aprimorar seus processos internos e evitar fraudes digitais, a área 
de Compliance da BRF, uma das maiores companhias de alimentos do 
mundo, investirá R$ 1,5 milhão até 2023 no Sykn, Software as a Service 
(SaaS), criado pelo Centro de Excelência (CoE) da Votorantim, que tem 
como objetivo criar abordagens preventivas e analisar cenários de risco. 
Em operação desde agosto, o sistema possui uma capacidade 20 vezes 
maior para analisar dados, agilizando a identificação de irregularidades. 
Com isso, a BRF espera mitigar cerca de R$ 12,5 milhões em fraudes 
nos próximos dois anos. Esse investimento é parte dos R$ 700 milhões 
que serão direcionados para iniciativas de transformação digital da 
Companhia até 2025.

G - Espanhol Fluente
A Concentrix, multinacional de soluções de customer experience, 
está com mais de 100 vagas abertas em São Paulo, para profissio-

A - Diferencial no Mercado
O Grupo Bureau Veritas está focado em preparar os profissionais 
com um olhar mais sustentável e oferece um curso a distância e 
gratuito de Introdução ao ESG. Em três módulos, o conteúdo reúne 
os princípios e as práticas das áreas Ambiental, Social e Governança, 
evidenciando a importância do tema. Os interessados em aprofundar 
ainda mais seus conhecimentos participam de uma webinar especial 
com os profissionais do Grupo sobre o quanto essas medidas tornam-
se diferencial no mercado. O curso tem carga horária de duas horas, 
pode ser acessado de qualquer lugar gratuitamente e, ao finalizar, 
o profissional ainda recebe um certificado de conclusão. Mais infor-
mações e inscrições: (https://conteudo.brasil.bureauveritastraining.
com/cursos-esg). 

B - Conta de Energia
A partir deste mês, os clientes da Enel Distribuição São Paulo passam 
a contar com uma nova condição de pagamento das contas de energia: 
por meio  do cartão de crédito. A nova modalidade de pagamento 
estará disponível no site da distribuidora e qualquer cliente baixa 
tensão poderá utilizar e pagar suas contas vencidas ou a vencer. É 
mais uma facilidade oferecida, diante do cenário econômico provo-
cado pela pandemia e pela crise hídrica no país. Além da praticidade 
e comodidade de pagar a conta de luz sem sair de casa, uma das 
grandes vantagens da nova opção de pagamento é que o cliente pode 
parcelar as faturas vencidas e a vencer em até 24 vezes no cartão de 
crédito. Os serviços estão disponíveis, no site da companhia, no link  
(https://www.enel.com.br/pt-saopaulo/Informativos/parcelar-fatura-
cartao-credito.html). 

C - Semana Jurídica
Entre quarta (13) e quinta-feira (15), o curso de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie em Campinas, realiza a XII Semana Jurídica. 
O evento é direcionado aos alunos da instituição e ao público externo 
interessado na temática. O evento tratará de diversos temas, como 
propriedade intelectual contemporânea, as transformações do direito 
contratual e o perfil principiológico contemporâneo, os limites da cri-
minalização e a liberdade individual, além da carreira de delegado da 
Polícia Federal. Em cada dia haverá duas palestras de manhã e à noite, 
com início, respectivamente, às 8h30min e às 19h. Não há necessidade 
de prévia inscrição. Os interessados terão acesso pelo canal do Macke-
nzie Campinas no Youtube, pelo link (https://youtube.com/channel/
UCxiTV7abQab3vhyTwcQsOQA). 

nais bilíngues com espanhol fluente. As posições são para atuar 
com atendimento ao consumidor e suporte técnico, entrando em 
contato com pessoas de diferentes países. Os requisitos são: ser 
maior de 18 anos e ter, no mínimo, ensino médio completo. Já pos-
suir experiência com atendimento ou suporte será considerado um 
diferencial. As vagas são para diversas escalas e horários, já que 
algumas operações funcionam 24h, com escalas 6x1 ou 5x2. Esta é 
a oportunidade para trabalhar em uma gigante global, com mais de 
270 mil colaboradores no mundo, sendo 28 mil apenas na América 
Latina, tendo contato com pessoas de outros países (https://www.
concentrix.com).

H - Software pós Pandemia  
A desenvolvedora de softwares Low-Code GeneXus realiza, no próximo 
dia 21 (quinta-feira), das 14h às 16h, a edição anual de seu evento, 
ainda online, GeneXus Live Meeting: Enterprise Low-Code 2021, que 
abordará a aceleração digital, seus desafios e as necessidades tecnoló-
gicas do ritmo que ela impõe. O encontro também traz uma discussão 
sobre o papel essencial das plataformas Low-Code para ajudar nestes 
tempos de crise, além de temas relacionados às diferentes abordagens 
que constituem os pilares do GeneXus, que foram concebidas para res-
ponder rapidamente às novas necessidades de tecnologia e de mercado. 
A agenda de inscrições já está aberta no mesmo link do evento: (www.
genexus.com/live2021). 

I - Benefícios da Hiperautomação
Sabe o que a hiperautomação gera de valor às corporações? Para res-
ponder esta pergunta, especialistas do ramo se unem para promover, 
no próximo dia 14 (quinta-feira), às 10h, uma live sobre o assunto, onde 
abordarão o conceito, importância e os benefícios desta solução, que 
combina inteligência artificial, robotização e aprendizado de máquinas, 
em processos e sistemas. Há uma série de razões, de ordens objetivas e 
pragmáticas, que justificam a adoção da hiperautomação pelas empresas. 
Oportunidade única de ouvir e interagir com executivos experientes, 
responsáveis por grandes projetos de TI. Para participar, basta apenas 
uma inscrição prévia, por meio do link: (bit.ly/R2bLive7). Após, será 
enviado o link para participar do encontro.

J - Fórum das Locadoras 
A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA) confir-
mou mais um palestrante internacional para a edição 2021 do Fórum 
das Locadoras. Editor de publicações estrangeiras dedicadas à locação 
de veículos, como o Business Fleet, Auto Rental News e Fleet Forward, 
Chris Brown participará do painel de abertura do evento que ocorre no 
formato online entre os próximos dias 19 e 21. Brown adianta que pro-
blemas comuns ao Brasil também afetam o mercado norte-americano de 
locação. Nos Estados Unidos, como aqui, a retomada do aluguel de carros 
está represada em função da falta de veículos novos para as locadoras 
comprarem e aumentarem suas frotas. A falta de veículos novos atingiu 
um patamar jamais visto na história da indústria automotiva mundial. 
Inscrições: (www.forumdaslocadoras.com.br).

A procrastinação pode 
impactar a sua vida de 

forma positiva 

Nossas primeiras ideias 
são normalmente as 
mais convencionais

Para muitos profissio-
nais o momento em que 
você tem que procras-

tinar em alguma atividade 
é um motivo de frustração, 
de contestação da própria 
capacidade para realizar seu 
trabalho ou até mesmo de re-
solver uma questão pessoal. 
O próprio significado da pa-
lavra soa como algo negativo. 

No entanto, o que parece 
ruim, em um primeiro instan-
te, pode ser algo realmente 
recompensador em um fu-
turo próximo. Isso significa 
transformar esse adiamento 
de tarefas em alternativas 
mais criativas. Nos apegue-
mos a um exemplo de como 
a procrastinação pode ser 
positiva em alguns aspectos. 
Digamos que um diretor-
geral de uma empresa de 
componentes eletrônicos 
foi avisado por um dos enge-
nheiros de sua equipe sobre 
a falta de uma matéria-prima 
para finalizar certo produto. 

Assim que começaram a lis-
tar todas as opções de como 
resolver o problema, o diretor 
solicitou que o funcionário 
adicionasse um item à lista: 
“não fazer nada”. Ele traba-
lhava com uma hipótese, pois 
tinha uma lembrança de que 
as vendas daquele produto 
estavam em declínio havia 
um tempo e, portanto, queria 
confirmar qual era o nível 
de procura atual por aquele 
produto. 

Os números vieram, mas 
não era possível dizer se o 
patamar de vendas estava 
baixo. Porém, ainda exis-
tia estoque suficiente para 
alguns meses. Portanto, a 
decisão final que o diretor 
tomou foi não fazer nada por 
enquanto. Ele acompanharia 
a curva de vendas por mais 
uns dois meses e, conforme 
fosse a tendência, voltariam 
a avaliar como resolver o 
problema. 

Nesse caso, o diretor foi 
proativo e criativo quando de-
cidiu não fazer nada; porém, 
seguindo o senso comum, a 

maioria das pessoas pensaria 
que ele, por não ter feito 
nada, não foi proativo. Já o 
professor da Universidade 
da Pensilvânia, Adam Grant, 
defende que nossas primeiras 
ideias são normalmente as 
mais convencionais e, se es-
perarmos que “descansem”, 
conseguiremos criar outras 
muito mais originais. 

Ele, que originalmente 
acreditava em terminar todas 
as suas tarefas o mais rápi-
do possível, inspirou-se na 
tese de dissertação de uma 
de suas estudantes, Jihae 
Shin. Em seu estudo, Shin, 
pesquisou funcionários de 
empresas em relação ao nível 
de procrastinação e o nível de 
criatividade. Ela concluiu que 
os empregados procrastina-
dores eram frequentemente 
os mais criativos. 

Para “atiçar” o seu senso 
criativo, tenha em mente 
buscar vinte soluções para 
um problema existente. Essa 
técnica está presente em meu 
livro “A estratégia do olho de 
tigre”. Se você treinar esse 
exercício, notará que as pri-
meiras ideias vêm com certa 
facilidade, mas para chegar 
em vinte, é necessário não 
somente mais esforço, mas 
também mais tempo. Esse 
treinamento nos provoca a 
pensar em ideias que podem 
parecer, a princípio, malucas 
para conseguirmos chegar 
nas vinte soluções, mas é 
aí que começamos a sair do 
lugar comum mergulhando 
no universo das atitudes 
extraordinárias. 

Agora, convido a você, que 
tem múltiplas tarefas no seu 
dia a dia, a usar da procras-
tinação como sua aliada. Não 
se deixe abater por coisas que 
fazem parte da rotina do seu 
trabalho. Apenas, em alguns 
momentos, deixem que os 
problemas se solidifiquem 
com o tempo, para que so-
luções criativas surjam com 
naturalidade. 

(*) - Formado em composição e 
regência pela FAAM, com MBA em 

Marketing e Finanças pela University 
of Southern California e em Liderança 

na Harvard Business School, é 
diretor geral da TGR Ventures, e 
sócio fundador do INXCL Group.

Renato Grinberg (*)

O governo federal acaba de publicar o Decreto 
10.833, que simplifica os processos de pesquisa, 
análise e registro comercial de defensivos agrícolas. 
A alteração nas leis que regem o uso de agrotóxicos 
no país visa a modernizar os processos referentes ao 
uso de defensivos agrícolas nas plantações. Apesar 
de tornar mais rápida e menos burocrática a análise 
de novos produtos, a legislação também endurece a 
fiscalização e punição às más práticas na agricultura 
nacional e o uso de substâncias não reguladas em 
lavouras e plantações. 

O novo decreto inclui aditivos próprios para cul-
tivos certificados como orgânicos, além de facilitar 
a produção de agrotóxicos genéricos - aqueles que 
usam princípios ativos idênticos aos patenteados por 
laboratórios. Pesquisas, estudos e levantamentos na 
área de defensivos agrícolas serão facilitados com a 
nova lei. Análises com substâncias e ingredientes ati-
vos que já foram aprovados pelos órgãos reguladores 
do setor poderão ser viabilizados sem necessidade 
de uma licença especial temporária que era exigida 
antes do decreto.

“As novas regras facilitam as atividades de pes-
quisa e experimentação com ingredientes ativos já 
registrados, realizadas por empresa ou entidade de 
ensino, extensão e pesquisa ou por entidade cre-
denciada”, informa o ministério. Apenas pesquisas 
em ambientes hídricos ou florestas nativas mantêm 
a exigência.

Sobre a quantidade de novos defensivos agrícolas 

Decreto que altera legislação deve simplificar 
registro de produtos.

R
ay

lto
n 

 A
lv

es
/A

gê
nc

ia
 A

na
/A

B
r

Ao participar de evento 
promovido pelo BTG 
Pactual, ele destacou 

que esse fluxo acumulado 
em criptoativos atingiu cerca 
de US$ 12 bilhões, tendo 
crescido no período recente 
para patamares em torno de 
US$ 600 a quase US$ 800 
milhões, ao mês. 

“É um fluxo muito relevan-
te”, afirmou Serra. “É algo 
que a gente está olhando 
aqui, acho que vai ser uma 
discussão importante nos 
próximos meses”, antecipou. 
A título de comparação, o 
investimento por brasileiros 
em ações norte-americanas é 
de cerca de US$ 16 bilhões, 
sendo esta uma “classe de 
ativos superconsolidada”, 
disse Serra, ao lembrar que, 
no caso das ações, o valor 
considera a marcação a 

O assunro pautará discussão importante nos próximos meses.

Investimento em criptoativos 
deve ser discutido pelo BC

O investimento em criptoativos pelos brasileiros tem chamado a atenção do Banco Central (BC), que 
deve discutir o tema nos próximos meses, indicou o diretor de Política Monetária do BC, Bruno Serra

tou em 2020 um pouquinho 
e tem se acelerado em 2021 
até o mês de julho, reduzindo 
um pouco o fluxo em agosto 
e setembro, mas aumentou e 
tem se acelerado”, pontuou.

Em relação ao investimen-
to em portfólio por estran-
geiros no país, o diretor do 
BC disse que o fluxo está 
positivo no ano até agosto, 
revertendo tendência vista 
desde 2016, quando passa-
ram a ser observadas saídas 
anuais líquidas. Segundo ex-
plicou, fatores como o ajuste 
dos juros básicos e o ciclo de 
commodities, que favorece 
empresas brasileiras listadas 
em bolsa, podem ter contri-
buído para esse movimento. 
“O fato é que, pela primeira 
vez em muitos anos, a gente 
voltou a ter gringo aqui”, 
disse (ABr).

mercado dos ativos. 
Se isso for feito para os 

criptoativos, o número de 
US$ 12 bilhões “salta algu-
mas vezes”. Serra também 
ressaltou que o investimento 
em criptoativos tem crescido 

substancialmente a despeito 
do encarecimento do dólar. 
“Imaginei que depois da de-
preciação de 35% em 2020, 
de 2020 para cá, esse fluxo 
iria diminuir, e na verdade 
ele não diminuiu, ele aumen-
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Governo publica novas regras para 
registro de defensivos agrícolas

que poderão entrar em circulação, o coordenador-
geral de Agrotóxicos do ministério, Bruno Cavalheiro 
Breitenbach, afirmou que ainda não é possível prever, 
já que o novo processo permite que um único número 
de registro de defensivo agrícola abarque uma linha de 
produtos comerciais. Também lembrou que o Brasil 
tem o código regulatório de agrotóxicos mais avançado 
da América Latina, no mesmo patamar, segundo ele, 
de legislações equivalentes em países desenvolvidos, 
como os Estados Unidos e a União Europeia. O novo 
texto desburocratiza a produção nacional de defensivos 
exclusivamente para exportação (ABr).



Mediação e arbitragem 
na reestruturação 

empresarial

Com as alterações 
trazidas pela Lei n.º 
14.112/20, a mediação 
está presente como 
mais uma ferramenta 
apta a possibilitar 
a reestruturação de 
empresas em situação 
de crise

Por meio da negocia-
ção entre credores 
e devedores, é crível 

não só a resolução pontual 
do conflito, mas o restabe-
lecimento da confiança e a 
continuidade das relações 
comerciais. É nesse sen-
tido que a Lei observa o 
cenário atual, destacando 
a necessidade do diálogo e 
da manutenção de relações 
saudáveis entre os agentes 
de mercado. 

A reforma da Lei de Fa-
lência e Recuperação de 
Empresas trouxe uma seção 
especial intitulada “das con-
ciliações e das mediações 
antecedentes ou incidentais 
aos processos de recupera-
ção judicial”. De acordo com 
os dispositivos previstos na 
Seção II - A, a conciliação 
e a mediação deverão ser 
incentivadas em qualquer 
grau de jurisdição, inclusive 
no âmbito de recursos em 
segundo grau e nos Tribu-
nais Superiores, e não im-
plicarão na suspensão dos 
prazos previstos nesta Lei, 
salvo se houver consenso 
entre as partes em sentido 
contrário ou determinação 
judicial. 

O Código de Processo 
Civil (CPC) também traz 
como uma de suas funções o 
incentivo aos métodos alter-
nativos para a resolução de 
conflitos, especificamente 
por meio da realização de 
conciliações e mediações, 
estimulando, ainda, o ins-
tituto da arbitragem. A 
desjudicialização das de-
mandas relativas às ques-
tões empresariais, incluindo 
relações com fornecedores, 
prestadores de serviços, 
empregados e consumido-
res, deve ser considerada 
como avanço social, tendo 
em vista que uma sociedade 
que dialoga é culturalmente 
apta a estabelecer relações 
duradouras e seguras. 

Dentre os múltiplos bene-
fícios da mediação, é possí-
vel destacar a celeridade das 
demandas e o restabeleci-
mento da confiança entre os 
agentes, pois quanto antes 
o empresário discutir com 
seus credores as formas de 
renegociação das dívidas, 
mais exitoso, transparente e 
exequível será o acordo. Ou-
tro alicerce para a aplicação 
da mediação em processos 
concursais é o estímulo ao 
diálogo presente nos meca-
nismos autocompositivos, 
que se apresenta com des-
tacada relevância na fase 
de negociação do plano de 
recuperação judicial, mas 
não só. 

Tanto a doutrina como a 

Lei preveem a utilização da 
mediação em diversas eta-
pas do processo concursal 
na fase pré-processual e na 
fase processual em diversas 
oportunidades, ficando, ou-
trossim, a cargo das partes 
essa escolha. Inobstante 
percebe-se uma modifica-
ção comportamental nos 
players, integrantes diretos 
da relação econômico-finan-
ceira e na própria sociedade, 
acerca das formas de reso-
lução de conflitos. 

A arbitragem e a media-
ção trazem diversas pos-
sibilidades que permitem 
incorporá-las ao sistema 
da Insolvência, de modo a 
colaborar para a redução 
da litigiosidade por meio 
da ampliação do acesso 
às formas de solução de 
conflitos. Agentes econô-
micos, empresários e/ou 
sociedades empresárias 
podem recorrer aos meios 
adequados de resolução de 
litígios ou à arbitragem para 
a solução de conflitos que 
gravitam nos processos de 
recuperação de empresas 
ou de falência. 

A mediação nos processos 
de insolvência empresarial 
trará inúmeras vantagens 
imprimindo maior flexibi-
lidade na negociação e na 
construção de soluções; 
redução da assimetria de 
informações entre as partes, 
situação de fato existente 
em todos os processos 
de recuperação judicial; 
diminuição do tempo e do 
número de recursos; e a co-
municação entre as partes 
poderá ser mais eficiente 
e auxiliar a reduzir litigio-
sidade que naturalmente 
seria endereçada ao Juízo 
e, adiante, ao Tribunal. 

A arbitragem também é 
compatível e pode conviver 
harmonicamente com as 
regras da falência e da recu-
peração de empresas, per-
mitindo encontrar soluções 
rápidas e especializadas nas 
situações em que não foi 
possível chegar a um acordo 
por meio da mediação. 

O Brasil enfrenta um pe-
ríodo de graves dificuldades 
na economia em decorrên-
cia da pandemia, capaz de 
deflagrar litígios em razão 
de situações de crise eco-
nômico-financeira ou de in-
solvência de empresas que 
atuam no mercado nacional, 
que precisam de respostas 
ágeis e mais eficientes do 
que as tradicionais. 

Portanto, não há dúvida 
que os métodos alternativos 
e adequados de resolução 
de conflitos serão muito uti-
lizados e eficazes para com-
posição entre devedores e 
credores, visando atingir 
o objetivo da recuperação 
judicial, com a superação 
da crise, soerguimento e 
manutenção da atividade 
empresarial e da sua função 
social. 

(*) - São coordenadores do Núcleo 
de Reestruturação e Insolvência 

Empresarial da Cames 
(www.camesbrasil.com.br).

Ana Lívia Carvalho, Filipe Denki e Lívia Gavioli Machado (*)
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Produção industrial 
caiu em agosto 

A produção industrial apre-
sentou queda em sete dos 
quinze locais pesquisados, em 
agosto, na comparação com ju-
lho. O recuo nacional chegou de 
0,7%. É o que aponta a Pesquisa 
Regional divulgada pelo IBGE. A 
maior queda no mês foi registra-
da em Pernambuco (-12%), eli-
minando parte do crescimento 
de 6,1% apresentado em julho 
e exercendo influencia negativa 
no indicador nacional. 

De acordo com o analista da 
pesquisa, Bernardo Almeida, o 
resultado de Pernambuco pres-
siona o setor de perfumaria, 
sabões, produtos de limpeza e 
higiene pessoal, além do setor 
de outros produtos químicos. 
A segunda maior influência 
negativa veio de Minas Gerais, 
com -0,9%, puxada pelos seto-
res de veículos automotores e 
de alimentos. Esta é a terceira 
taxa negativa seguida, levando 
a indústria do estado a acumu-
lar perda de 4,6%.

Com esse resultado, seis 
dos locais pesquisados pelo 
IBGE ficaram em patamares 
acima do registrado no período 
pré-pandemia da Covid-19, de 
fevereiro de 2020. Minas Gerais 
está 10,3% acima, além de Santa 
Catarina (4,9%) Paraná (1,8%) 
Rio de Janeiro (1,4%), Amazo-
nas (1%) e São Paulo (0,1%). 
Para Almeida, a pandemia ainda 
influencia a retomada do setor 
industrial, com os altos custos de 
matéria-prima e a falta de abas-
tecimento de insumos (ABr).

As empresas brasileiras estão 
divididas sobre quando retor-
nar aos escritórios, mesmo com 
o avanço da vacinação. Metade 
delas (51,57%) estimam que 
farão isso no segundo semestre 
de 2021, mas 40,07% preveem 
que isso ocorrerá no primeiro 
semestre de 2022, e 8,36% já 
projetam o retorno presencial 
às atividades somente no se-
gundo semestre de 2022. Ou 
seja, metade (48,43%) das 
empresas brasileiras devem 
retornar aos escritórios no ano 
que vem. Essas são algumas 
das conclusões da sexta edição 
da “Pesquisa Covid-19: Como 
será o seu retorno aos escritó-
rios”, conduzida pela KPMG 
em agosto deste ano com 287 
empresas brasileiras. A título 
de comparação, na edição an-
terior da pesquisa, publicada 
em abril, a expectativa era: 39% 
no segundo semestre de 2021, 
34% apenas no próximo ano 
e 27% no primeiro semestre 
de 2021. 

“A nova edição da nossa pes-
quisa evidencia que ainda há 
um ambiente de insegurança 
dos executivos para o retorno 
pleno dos profissionais aos 
escritórios, processo de deve 
ocorrer de forma ainda gra-
dual. Algumas variáveis sur-
giram, como o aparecimento 
de novas cepas e, por isso, a 

Marcelo Fujimoto (*)

Fidelizar ou destruir a 
reputação. O dilema 
vivido por todo e-com-

merce no Brasil encontra 
seu apogeu exatamente na 
última semana de novembro, 
quando o evento criado nos 
EUA e integrado à cultura 
brasileira a partir de 2010, 
força todos os players da 
cadeia a mostrarem seus pre-
dicados ou suas fraquezas. 
Trata-se de um termômetro 
que medirá as chances da-
queles que seguirão cres-
cendo ou dos que terão um 
futuro comprometido.

Nesse momento do apogeu 
da venda online, a entrega 
é uma das protagonistas. 
Respeitado o prazo e bem 
realizada, ela gera satisfa-
ção e confiança na relação 
de namoro entre cliente e 
vendedor. Já o atraso ou a 
falta de cuidado e segurança 
com o produto, pode causar 
uma imagem tão negativa 
que transformará a relação 
em um encontro casual, que 
jamais se repetirá. 

Em situações mais ex-
tremas, a falha poderá cair 
nas mãos imperdoáveis das 
mídias sociais, com ataques 
à reputação dos comércios 
eletrônicos, fazendo um 
estrago sem precedentes. 
Há 10 anos quando a Black 
Friday começou por aqui, 
muitos varejistas não soube-
ram planejar e dimensionar 
seus estoques para a data 
e os operadores logísticos 
não conseguiram processar 
e enviar o alto volume de en-

O desafio das entregas 
perfeitas na Black Friday

do Cross Docking ou dos 
Centros de Distribuição. 
Transparência é um mantra. 

Jamais o e-commerce e o 
operador logístico devem 
acordar prazos irreais e 
oferecerem o que talvez não 
consigam cumprir. O preço 
do ‘talvez’ pode ser caro de-
mais à reputação de ambos. 
Mesmo com investimentos e 
planejamento, o tempo de ex-
pedição e de transporte nesse 
período poderá ser maior que 
o usual. Não há espaço para 
vender ilusões no mercado 
atual. O frete grátis continua 
sendo um diferencial para o 
consumidor. A oferta ainda 
é apontada como um dos 
fatores que influenciam a 
boa experiência de compra 
em determinado site. 

Mas é fundamental calcu-
lar o impacto desse custo 
no orçamento do player. 
A Black Friday pode gerar 
apostas frustradas e as de-
cisões precisam ser muito 
bem estruturadas a fim de 
evitar prejuízos para o ba-
lanço financeiro da empresa. 
De acordo com um estudo 
divulgado mês passado pela 
Méliuz, 71% dos brasileiros 
pretendem fazer compras na 
Black Friday deste ano. É um 
mundo de gente clicando, 
um imenso montante de 
recurso sendo injetado na 
economia. Em um momento 
de extrema competitividade, 
quem errar a mão na entrega 
agora, dificilmente verá seus 
carrinhos cheios em 2022.

(*) - É CEO e Co-founder da Mandaê 
(www.mandae.com.br).

Em situações mais extremas, a falha poderá cair nas mãos imperdoáveis das mídias sociais, com 
ataques à reputação dos comércios eletrônicos, fazendo um estrago sem precedentes

A prática da compra online já se tornou parte das rotinas e os 
compradores estão cada vez mais exigentes.
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comendas no tempo correto. 
As reclamações explo-

diam, tanto em marketplaces 
como em pequenos e médios 
e-commerces. Embora o 
impacto negativo tenha sido 
dolorido nesses anos iniciais, 
havia uma certa condescen-
dência, em entender que 
se tratava de um momento 
de pico atípico e que falhas 
eram parte do jogo. A própria 
cultura da compra online 
ainda estava engatinhando e 
as redes sociais não tinham a 
força julgadora entre o bem 
e o mal. O desenvolvimento 
desse mercado gozava de 
adaptações e ajustes que 
eram realizados, muitas ve-
zes, com improvisos. 

Esse tempo acabou. A 
prática da compra online 
já se tornou parte das ro-
tinas dos brasileiros e os 
compradores estão cada 
vez mais exigentes. Não há 
espaço para amadores, para 
prazos irrealizáveis e erros 

que não sejam muito bem 
justificados.

Entramos em uma era em 
que alguns marketplaces 
conseguem oferecer entre-
gas feitas em apenas algumas 
horas, o que torna imenso o 
desafio de alcaçar índices de 
eficiência durante a Black 
Friday. 

Há alguns caminhos bási-
cos para que os operadores 
logísticos não frustrem os 
e-commerces e para que os 
mesmos não percam clien-
tes. A começar da antece-
dência em preparar e investir 
para esta data. Quem traba-
lha com responsabilidade já 
começou, lá em meados de 
agosto, tendo a Black Fri-
day como pauta central. Já 
inciaram investimentos em 
ampliação da equipe, com 
a contratação de funcioná-
rios temporários, a revisão 
das frotas de caminhão e 
a realização de adaptações 
nas estruturas e instalações 

Metade das empresas deixam 
retorno aos escritórios para 2022

Ainda há um ambiente de insegurança dos executivos para o 
retorno pleno dos profissionais aos escritórios.
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decisão sobre o retorno parece 
que está sendo postergada. 
Enquanto isso, as empresas e 
seus executivos seguem atu-
ando para conquistar mercado 
e gerar negócios”, afirma Jean 
Paraskevopoulos, sócio-líder de 
Clientes e Mercados da KPMG 
no Brasil e na América do Sul. 

Os respondentes também 
foram questionados se preten-
dem manter o home office em 
suas empresas mesmo com a 
vacinação. Os dados indicaram 
uma aceitação relevante sobre 
o modelo de trabalho híbrido, 
com as respostas sendo as 
seguintes: sim, três vezes por 
semana (28,9%); sim, duas 
vezes por semana (28,5%); não 
(14,6%); sim, cinco vezes por 
semana (11,5%); sim, quatro 
vezes por semana (9%); sim, 
uma vez por semana (7,3%). 

Sobre se o anúncio feito pelas 

autoridades de saúde a res-
peito do surgimento de novas 
cepas do Coronavírus afetou 
o cronograma de retorno aos 
escritórios, as respostas foram 
bem divididas: sim (50,8%); 
não (49,1%). As medidas de 
combate à disseminação ao 
vírus também se destacaram, 
com 36,5% dos respondentes 
dizendo que manterão o uso 
de máscara de proteção e uti-
lização de álcool em gel mesmo 
com a vacinação. Perguntados 
se a empresa reduziu o espaço 
físico durante a pandemia e, se, 
com a vacinação, pretendem 
retomar o espaço anterior, as 
respostas dos executivos fo-
ram as seguintes: não (48,4%); 
sim, reduzi, mas pretendo 
manter o espaço atual (39%); 
sim, reduzi, mas espero reto-
mar o espaço anterior (12,5%). 
- Fonte: (www.kpmg.com.br).

Antonio Carlos Lopes (*)
 
Faz décadas assistimos à abertura 

desenfreada de novas escolas médicas, 
sem condição de oferecer formação 
minimamente digna e honesta. 

Jovens cujo sonho é seguir a Medicina, 
cuidar de pessoas e salvar vidas pagam 
mensalidades caríssimas e recebem 
em troca conhecimento insuficiente. 
O resultado é que são jogados na linha 
de frente do atendimento não como 
solução. Viram um risco à saúde da 
população. Nesse processo, lamenta-

Bons médicos vêm do berço
velmente, quase todos perdem: o jovem 
médico tem seu sonho destruído e o 
bolso extorquido; os cidadãos ficam com 
uma assistência capenga e perigosa. Só 
ganha mesmo é o mau empresário que 
abre cursos a torto e a direito com único 
intuito de encher as burras de dinheiro, 
como diriam os mais antigos.  

É assustador ver uma nova faculdade 
médica a cada esquina que tropeçamos. 
Em sua maioria, não possuem professo-
res qualificados, a grade pedagógica é 
fraca, não dispõem de hospital-escola. 
Dessas árvores não nascem bons frutos, 

claro. Medicina se aprende à beira do 
leito, acompanhando os bons mestres e 
lidando com pacientes de carne e osso. 
É preciso prática e coração para exer-
cê-la com eficiência. Hoje, o Brasil tem 
o segundo maior quantitativo de cursos 
médicos do mundo, são 351, diplomando 
em torno de 35 mil/ano. Digo diplomando, 
pois o que fazem realmente não é formar. 
Como agravante, temos uma invasão de 
graduados em faculdades meia boca da 
Bolívia, Paraguai e outros vizinhos... 

Coisa ruim não é privilégio exclusivo 
do Brasil, embora aqui haja em abun-

dância. Pior: muitos desses recém-gra-
duados querem exercer a Medicina aqui 
sem prestar a prova do Revalida, sem 
comprovar que estão capacitados para 
atender você. A saúde é o nosso bem 
maior, pela qual lutamos dia após dia. 
Todo esforço deve ser feito para que 
tenhamos médicos qualificados para 
cuidar de nós e das futuras gerações.

A Medicina evolui e se reinventa em 
velocidade espantosa. Daí a necessida-
de de estar a vida inteira estudando e se 
desenvolvendo. Não bastam seis anos 
de graduação com mais três ou quatro 
anos de residência. É indispensável a 
participação em congressos nacionais e 

internacionais, simpósios e jornadas de 
atualização, para se manter em condi-
ção de oferecer o melhor aos cidadãos.

É ofício que exige habilidade, ética 
e atitude. Assim como são princípios 
primordiais da relação médico-pa-
ciente, o humanismo, a cumplicidade, 
o sigilo. Aliás, médico só é médico 
diante do paciente. Deve ter empatia 
com pessoas, transmitir confiança e 
tranquilidade por meio de um olhar, 
de pequeno gesto, de uma palavra.

Lidamos com vidas, todo o cuidado 
é pouco.

(*) - É presidente da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica.
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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

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 contratados. Para 
quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: D. E 
C. DE B. C. LTDA-ME, CNPJ: **.*27.926/0001-**, Contrato: 4500016288; Empresa: K. R.DE M. 28972027855, 
CNPJ: **.*21.451/0001-** , Contrato: 4500027381; Empresa: S. A. C. D. 26749237843, CNPJ: **.*59.690/0001-**, 
Contrato: 4500041245; Empresa: V. H. B. M. DA C., CNPJ: **.*68.670/0001-**, Contrato: 4500011328; Empresa: 
C. A. D. C. E S. DE S., CNPJ: **.*19.339/0001-**, Contrato: 4530050613; Empresa: M. P. M. DO P. 30113359829, 
CNPJ: **.*12.320/0001-**, Contrato: 4500024943; Empresa: M. R. DE F., CNPJ: **.*45.518/0001-**, Contrato: 
4500002373; Empresa: C. S. C. E. E C. LTDA, CNPJ: **.*78.552/0001-**, Contrato: 4500011843; Empresa: D. DOS 
S. V. O. 40508558875, CNPJ: **.*99.300/0001-**, Contrato: 4500037454; Empr esa: G. H. M. DE S. 51074448812, 
CNPJ: **.*58.392/0001-**, Contrato: 4500038077; Empresa: M. O. A. S. 27326828881, CNPJ: **.*73.025/0001-
**, Contrato: 4530050636; Empresa: T. T. LTDA, CNPJ: **.*24.598/0001-**, Contrato: 4500029747; Empresa: A. 
DAS N. EIRELI, CNPJ: **.*64.270/0001-**, Contrato: 4500025793; Empresa: C. A. H. M., CNPJ: **.*14.763/0001-
**, Contrato: 4500032719, Empresa: J. C. DE M. E G. LTDA, CNPJ: **.*22.849/0001-**, Contrato: 4500042286.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de outubro de 2021, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, 
sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) reforma parcial do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fi m de regis-
trar a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrência da conversão de 
27.311.156 (vinte e sete milhões, trezentas e onze mil, cento e cinquenta e seis) ações ordinárias de emissão da Com-
panhia, na razão de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial, conforme homologado pelo Conselho de Ad-
ministração em reuniões realizadas em 25 de fevereiro de 2021 e 03 de agosto de 2021; (ii) reforma parcial do artigo 
33, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, a fi m de excluir a menção à Resolução CMN nº 3.198, de 27 
de maio de 2004, conforme alterada; (iii) reforma parcial dos artigos 24, ‘b’ e ‘p’ e artigo 34 do Estatuto Social da Com-
panhia, a fi m de alterar a nomenclatura do “Comitê de Pessoas e Remuneração” para “Comitê de Remuneração, Pes-
soas e Cultura”; (iv) eleição de Marco Antonio Antunes como membro do Conselho de Administração da Companhia, 
com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos na Assem-
bleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de de-
zembro de 2021; e (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as reformas mencionadas acima. 
Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a proposta da Administra-
ção e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os documentos pertinentes às matérias 
a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data, na sede social da 
Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da Co-
missão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação 
do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalhadas acer-
ca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Companhia 
destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: o Acio-
nista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo acionis-
ta, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida repre-
sentação, apresentando os documentos societários que investem o seu representante de poderes bastantes, bem como 
o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos neste item, 
deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por Procurador: 
as procurações devem conter fi rma reconhecida ou serem assinada digitalmente com certifi cação nos padrões disponi-
bilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 
6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e de-
mais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma melhor orga-
nização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam entre-
gues à Companhia até o dia 28 de outubro de 2021, nos termos descritos no Manual.

São Paulo, 09 de outubro de 2021.
RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de outubro de 2021, às 9 horas, na sede da Companhia, localizada 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, sala 
102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: (i) reforma parcial do artigo 28, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia, a fi m de 
prever que, caso um membro da Diretoria complete 62 (sessenta e dois) anos de idade durante a vigência do seu man-
dato, (a) deverá ser substituído em até 90 (noventa) dias contados do encerramento do exercício social em que referido 
diretor tiver completado 62 (sessenta e dois) anos e (b) o diretor a ser substituído permanecerá no exercício de seu car-
go até a posse de seu substituto; e (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada a reforma mencio-
nada acima. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a proposta da 
Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os documentos pertinentes 
às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data, na sede 
social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites 
da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A parti-
cipação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalha-
das acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Com-
panhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: 
o Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo 
acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devi-
da representação, apresentando os documentos societários que investem o seu representante de poderes bastantes, 
bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos 
neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por 
Procurador: as procurações devem conter fi rma reconhecida ou serem assinada digitalmente com certifi cação nos pa-
drões disponibilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no artigo 126 
da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procu-
ração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma me-
lhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam 
entregues à Companhia até o dia 28 de outubro de 2021, nos termos descritos no Manual.

São Paulo, 09 de outubro de 2021.
RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

Celso Campello Neto – Labrador – Autor é o 
principal executivo de uma das maiores empresas 
gestoras do sistema de vale-transporte no país. Vale-
se de sua vasta experiência no setor, para explanar 

sobre essa importante ferramenta social desde seu nascedouro 
até momentos atuais. Aspectos sociais, econômicos e políticos 
são expostos com total isenção, devidamente documentados. Sua 
narrativa é clara com uma cronologia quase que antropológica. 
Um verdadeiro documento, válido para estudantes, gestores, 
empresários e professores.

Vale-Transporte: Uma conquista 
nacional

Alexandre Waclawovsky - Buzz – A “incerte-
za” no subtítulo da obra deixa-nos uma inequívoca 
convicção de que deveremos ter leniência, rapidez 
de raciocínio decisório ou sucumbiremos. O autor, 

nato empreendedor, sem prurido algum dá-nos os necessários 
passos para o entendimento do que está a ocorrer, em termos 
tecnológicos e que alteram avassaladoramente, a cada dia, tudo 
o que sabemos e ou utilizamos. Um panorama completo para que 
não nos assustemos, antes, aproveitemos a onda para “surfar” 
com uma prancha empreendedora, para aplicarmos habilidades, 
sem medo de errar, todavia embasados, em nossa empresa ou 
onde trabalhamos. Muito útil e oportuna! Válida para qualquer 
pessoa ávida por sucesso.

Invente o Seu Lado I: A arte de 
inovar numa época de incertezas

Maria do Rosario Longo Mortatti - Unesp – 
Uma aula para ensinar professores a se posiciona-
rem frente aos obstáculos que fatalmente surgirão 
no decorrer de suas atuações. Demonstra que a 
sabedoria, na maioria das vezes, está na pergunta, 
particularmente quando feita com intuito de apren-

der. Na realidade, o que a sempre festejada professora nos 
apresenta é uma eficaz proposta de vida em toda sua plenitude, 
pois, não poderemos ensinar o que ainda não aprendemos. 
Simplesmente genial!

Receita de Ambrosia: Peça didática

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

A resposta é não! Mas 
existe uma ferramenta 
chamada mídia prediti-

va, que se tornou imprescin-
dível na publicidade digital 
hoje. Aliás, não podemos mais 
pensar nesse segmento sem o 
uso das tecnologias. 

Inclusive, é nesse caminho 
que as adtechs - Adverti-
sing Technology ganham 
corpo no Brasil como meio 
de alavancar resultados de 
negócio por meio de estra-
tégias digitais. De acordo 
com o relatório da Distrito, 
o Brasil possui cerca de 743 
startups do setor, que ofe-
recem soluções tecnológicas 
para marcas, agências de 
publicidade e criadores de 
conteúdo. Ao todo, essas 
empresas empregam 24 mil 
pessoas e já receberam US$ 
882,5 milhões em aportes 
nos últimos dez anos. Até o 
início de junho, já foram 11 
investimentos, que somam 
US$ 182,1 milhões. 

Para Luiz Fernando Morais, 
fundador e CEO da Meediaon-
ne, adtech brasileira que tem 
o intuito de democratizar a 
publicidade digital inteligente 
às micro, pequenas e médias 
empresas e agências, a inte-
gração de ferramentas e fontes 
de dados na publicidade digital 
aperfeiçoa cada vez mais a 
jornada do cliente de ponta 
a ponta, procurando passos 

A integração de ferramentas e fontes de dados na publicidade 
digital aperfeiçoa cada vez mais a jornada do cliente.

Na esteira do Open Finance, 
está em elaboração pela Supe-
rintendência de Seguros Priva-
dos (Susep – órgão regulador 
nacional) o Open Insurance, 
que vai trazer para as transa-
ções de seguros e previdência 
a filosofia de dados comparti-
lhados e poder de decisão na 
mão dos consumidores. 

Assim, as seguradoras, da 
mesma forma que as insti-
tuições financeiras no Open 
Banking, poderão aprimorar 
ofertas e personalizar produ-
tos e serviços, o que aumenta 
a competitividade e traz uma 
melhoria no sistema como 
um todo, beneficiando dire-
tamente os consumidores. 
“A partir do momento em 
que uma empresa começa a 
participar do Open Insurance, 
já pode ter acesso aos dados 
que as seguradoras com-
partilharam e, assim, fazer 
o comparativo de produtos, 
coberturas e clientes dos 
concorrentes. 

Com isso, pode planejar 
melhor o que vai oferecer. Os 
consumidores, por sua vez, 
vão encontrar um sistema 
mais simples e produtos mais 
acessíveis”, esclarece Márcio 
da Mata, Diretor Executivo do 

Quatro estratégias indispensáveis 
para a publicidade digital

Sabe quando você acessa o seu Instagram e, de repente, aparecem diversos anúncios de sapatos, 
justamente o que você estava procurando há pouco tempo atrás? Nesse momento você pensa: existe 
bola de cristal? Será que eles estão me vigiando?

insights gerados por 
algoritmos, mineração 
de dados e modelagem 
preditiva, é possível 
avaliar a probabilidade 
de um evento acontecer 
no futuro. 

  A técnica é bastante 
usada pelas marcas para 
fazer a segmentação do 
seu público baseado em 
seu comportamento, 
características demo-
gráficas, interesses e 
outras variáveis. Dessa 
forma, é possível iden-
tificar padrões de com-
portamento para enviar 
uma mensagem ou uma 
publicidade muito mais 
personalizada e adequa-
da ao momento do lead; 

 4) Omnichannel - resu-
me-se no uso simultâneo 
e interligado de diferen-
tes canais de comuni-
cação, com o objetivo 
de estreitar a relação 
entre online e offline, 
aprimorando, assim, a 
experiência do cliente. 
Para que seu uso gere 
valor para a experiência 
do consumidor é preciso 
pensar com a mente do 
consumidor e desenhar 
as experiências durante 
a jornada sob o ponto de 
vista dele. - Fonte e mais 
informações: (www.me-
ediaonne.com). 
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cada vez mais assertivos para 
entender suas necessidades 
e antecipar o que ele precisa, 
saindo até mesmo, à frente da 
concorrência. 

As adtechs estão presentes 
no Facebook, Google, YouTu-
be, Instagram, Twitter, Pin-
terest, Tik Tok, entre outros 
aplicativos. Segundo o CEO da 
Meediaonne, existem quatro 
estratégias imprescindíveis 
para fazer uma publicidade 
digital assertiva nessas plata-
formas. Confira: 
 1) Big Data - o armazena-

mento incrível de dados 
para uma análise ou cor-
relação futura potencia-
liza as chances de criar 
uma campanha mais 
assertiva. Esses dados 

dos internautas são cole-
tados, por exemplo, em 
cadastros de lojas e em 
redes sociais. À medida 
que essa capacidade de 
armazenamento evolui, 
maior será a chance da 
publicidade digital cati-
var o usuário; 

 2) Inteligência Artifi-
cial (IA) - campo da 
ciência fundamental 
para aprimorar os pro-
cessos de automação 
do marketing digital, 
aperfeiçoando proces-
sos de personalização 
de campanhas; 

 3) Marketing preditivo - 
por meio da IA, big data 
e do machine learning, 
que combinam diversos 

Open Insurance: cinco vantagens para os consumidores

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 069/2021; Objeto: 
Aquisição de ambulâncias de transporte Tipo “A” de simples remoção para 
o Departamento Municipal de Saúde, com verbas provenientes de Emenda 
Parlamentar, proposta nº. 15741.597000/1200-10  - Entrega das Propostas: a partir 
de 13/10/2021 às 08h00 - Data de Abertura das Propostas: 25/10/2021 às 13h00 
no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/  - Edital disponível no site 
supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - 
Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Grupo FCamara, consultoria 
para transformação digital e 
soluções em tecnologia. Ele 
aponta as cinco principais 
vantagens que o Open In-
surance pode trazer para os 
consumidores. Confira:
 1) Personalização - O 

compartilhamento de 
dados dos clientes e das 
transações realizadas 
permitirá a persona-
lização de serviços e 
produtos. “Não existirá 
mais um padrão das 
seguradoras. Elas terão 
que se adaptar e ade-
quar suas propostas às 
necessidades de cada 
cliente e não da própria 
instituição”, explica o 
executivo. 

 2) Agilidade e precisão 
- A integração dos ecos-
sistemas Open Banking e 
Open Insurance tornará 
as operações mais ágeis 
e facilitadas, tanto para 
cumprir as determina-
ções dos órgãos regula-
dores, quanto para ofe-
recer melhores serviços.

 3) Liberdade de escolha 
- Ao viajar, por exemplo, 
Márcio explica que será 
possível contratar o 

seguro-viagem em uma 
empresa, a assistência 
médica em outra e um 
seguro-bagagem em uma 
terceira. “O consumidor 
terá mais opções e muito 
mais liberdade para fazer 
suas contratações no for-
mato que for mais conve-
niente, escolhendo cada 
item a ser contratado na 
empresa que oferecer o 
que for mais interessante 
para o seu bolso e suas 
necessidades”.

 4) Cidadania financei-
ra - Com a integração 
de dados e serviços, a 
expectativa é que pos-
sam surgir no mercado 
aplicativos que facilitem 
ao consumidor controlar 
as próprias finanças e 
que popularizem e tor-
nem mais acessíveis os 
serviços e produtos das 

seguradoras, promoven-
do uma maior “cidadania 
financeira”. 

 5) Segurança de dados 
- A segurança de infor-
mações pessoais pode 
ser preocupante para 
quem está conhecendo 
as novas soluções do 
Open Finance, mas a 
LGPD estabelece meios 
para que as empresas 
que participarem do 
Open Insurance tenham 
um sistema seguro e 
eficiente para o compar-
tilhamento de informa-
ções. “Os consumidores 
poderão se beneficiar 
das vantagens que o 
compartilhamento de 
dados proporciona, com 
segurança”, enfatiza o 
Diretor. - Fonte e outras 
informações: (www.
fcamara.com.br).
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a quarta-feira, 09 a 13 de outubro de 20216
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Outro dado importante é da pesquisa Global AI Adoption 
Index 2021, que demonstra que 40% dos profissionais de 
TI no Brasil confirmam a utilização da IA em seus negó-
cios e 60% deles relata ainda que as atuais necessidades 
de negócios estão impulsionando a adoção da tecnologia 
nas empresas. Frente a este cenário, 37% das companhias 
brasileiras afirmam que devido à pandemia, o foco no aten-
dimento ao cliente foi intensificado. 

Por isso, é a hora também dos CMOs liderarem este mo-
mento e IA é o caminho. 

Em uma pesquisa realizada pela IBM, foi levantado que, 
até 2024, 32% das marcas vão utilizar a IA para entender 
os sentimentos e percepções dos seus clientes, o que oca-

A Inteligência Artificial já é uma realidade e o que ela pode fazer para a área de marketing é indiscutível. Sabemos que com o 
aumento no acesso a dados, o poder da computação e velocidade da nuvem, as empresas podem escalar IA mais rápido.  

Hoje, vivemos no mundo da hiperpersonalização. 

Marcelo Trevisani (*)

Por meio da IA, conseguimos falar com cada pessoa de 
uma forma diferente - one on one - ou com várias ao 
mesmo tempo, unindo o lado racional dos dados ao 

emocional e a criatividade dos profissionais de marketing. 
Além disso, é possível fazer segmentações mais precisas 
de audiência, apurar os resultados das interações que tra-
zem mais retorno, permitindo a maximização de ganhos e 
otimização de custos que podem ser aplicados em compa-
nhias do pequeno ao grande porte, independentemente do 
segmento de atuação. 

Atualmente, muitas corporações ainda utilizam a IA de 
forma restrita, a partir da inserção de anúncios digitais, no 
forecast de vendas, na automação de dados para apoiar o 
atendimento nos call centers até a jornada do cliente no 
funil de vendas. Mas ela também pode agregar ainda mais 
na conquista de novos clientes, por meio da análise de 
comportamento em tempo real e, consequentemente, na 
comunicação mais assertiva e até mesmo na redução de 
riscos, a partir da utilização da triagem analítica que pode 
sinalizar possíveis sinais de fraude e inadimplência. 

Segundo uma pesquisa do International Data Corporation 
(IDC), entre 2018 e 2019 as organizações que implantaram 
IA cresceram de 4% para 14%. No entanto, as barreiras ao 
escalonamento da tecnologia para empresas ainda estão 
relacionadas à confiança ou ao ceticismo com os resultados, 
qualidade e complexidade dos dados e lacunas de habili-
dades para construir sua implantação. Ainda de acordo 
com o IDC, as empresas que utilizarem a IA a seu favor até 
2024 serão 50% mais rápidas do que as que não utilizarem. 

E, por conta disso, se uma organização não estiver adap-
tada tecnologicamente, ela certamente cairá em desuso ou 
perderá muita credibilidade. Isso significa que não basta 
apenas investir em tecnologia, é imprescindível também 
capacitar as equipes para que elas estejam preparadas para 
esta nova realidade. 

sionará uma expansão no volume de vendas de 50%. Isso 
demonstra que a inteligência artificial estará presente em 
todos os pontos de contato na jornada do cliente. 

Outro dado relevante é que, em 2023 20% do valor da 
marca de uma empresa estará atrelado às políticas de pri-
vacidade e confiança, adotadas como parte dos esforços de 
experiência do cliente (CX). Esses números ressaltam que 
a IA tem o poder de auxiliar os profissionais de marketing 
para o melhor entendimento do seu público-alvo, quem é 
o buyer persona que será trabalhado e, principalmente a 
tomada de decisões. 

Por isso, compartilho algumas dicas que farão a diferença 
para enfrentarmos os desafios que estão por vir: 

•  Conheça a fundo os seus clientes, automatize proces-
sos complexos e otimize o tempo de suas equipes e a 
entrega de valor para os seus clientes; 

•  Aloque o seu budget de forma mais estratégica com 
os dados obtidos da IA, além de reduzir seus custos, o 
cliente também enxergará valor nesse projeto; 

•  Desenvolva uma estratégia de conteúdo com base nos 
insights de dados e interações usando a inteligência 
artificial, buscando aumentar o engajamento e a conexão 
mais emocional na jornada de experiência do cliente, 
em todos os pontos de contato; 

•  Construa uma base de dados forte e confiável, assim você 
conseguirá criar a melhor estratégia e ainda segmentar 
a audiência no momento certo; 

•  Utilize a IA para apoiar a tomada de decisões de forma 
mais rápida e assertiva, buscando assim aumentar o ROI; 

•  Invista na capacitação contínua do seu time para que 
eles possam performar frente aos novos projetos; 

•  Lembrem-se que a IA está em constante evolução e 
adaptação, ocorrendo à medida que os comportamentos 
dos clientes mudam. 

Hoje vivemos na década "Human + AI + Collaboration". 
Com a IA e o surgimento de novas tecnologias digitais, 
certamente teremos o fortalecimento de profissões menos 
direcionadas à rotina e mais à criação e ao relacionamento. 
É óbvio que tudo passará por uma renovação e, frente a 
este novo cenário, é importante que as empresas entendam 
que essa transição vai ser mais uma atuação em conjunto 
de talento humano e tecnologia.

Isso impactará claramente nas rotinas que conhecemos, 
desde a carga horária, quantidade de dias trabalhados e 
local de trabalho (híbrido ou home office). 

Afinal, a inteligência artificial deve promover a inteligência 
humana. E todas essas mudanças que estão por vir con-
tribuirão ainda mais para agregarmos valor aos negócios, 
termos tempo para olhar nos olhos de nossos clientes e 
construirmos uma relação ainda mais próxima e duradoura. 
E você, acredita em um futuro sem a IA? 

(*) - Professor de MBAs e Pós-Graduações por mais de 10 anos em instituições 
como ESPM, FGV Business School e FIAP, é palestrante em eventos relacionados 

à Nova Economia, Transformação Digital, Marketing Digital e Growth Hacking.
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Marketing e inteligência artificial 
PrecisaM caMinhar juntos     leia na página 6

hiPerPersonalização



Democracia 
desestabilizada

Quando sopra um 
vento mais forte, 
seja no Lehman ou 
na Evergrande, tudo 
oscila

O desequilíbrio eco-
nômico entre os 
países é geral, de 

tal forma que apesar dos 
déficits, as nações utilizam 
políticas que inibem a ati-
vidade econômica quando 
deveriam estimular a pro-
dução de itens essenciais. 
O déficit comercial dos 
EUA ilustra bem esse de-
sequilíbrio. 

Decisões oportunistas 
criaram essa situação, pois 
deveria haver equilíbrio 
econômico geral na pro-
dução, comércio, empre-
gos, consumo, progresso 
com elevação dos níveis 
de saúde, educação, se-
tor privado diversificado, 
mantendo estabilidade 
econômica, política e so-
cial. No entanto, os cami-
nhos que levam a isso não 
foram perseguidos. 

O dinamismo da econo-
mia globalizada tem sido 
mantido de forma artificial 
e distante dos reais obje-
tivo da economia política 
que visa o bem-estar geral 
das populações e a melho-
ria geral das condições 
de vida, favorecendo o 
aprimoramento da espécie 
humana. Quantos desses 
objetivos foram alcança-
dos? Quando sopra um 
vento mais forte, seja no 
Lehman ou na Evergrande, 
tudo oscila. 

A vida tem se tornado 
difícil e em crescente 
precarização para quase 
a totalidade das cerca de 
oito bilhões de pessoas 
hospedadas na Terra. Co-
brir o rombo não deverá 
ser problema para a China; 
mais difícil será dar solução 
para quem ficar sem casa 
e para quem perder o em-
prego. Em 2011, america-
nos indignados ocuparam 
a praça próxima a Wall 
Street em protesto pelo 
desemprego crescente e 
queda na renda, vendo 
o sonho americano ser 
atropelado. 

A mais importante ques-
tão para uma nação é a 
seriedade na escolha dos 
dirigentes, mas ao que se 
observa a grande maioria 
dos eleitos não cumpriram 
o seu papel, fragilizando e 
depravando a democracia 
ocidental e tudo o mais, 
cansando a população que 
não via a nação ser tratada 
com seriedade na direção 
do progresso e autonomia, 
por isso não há razão para 
que se estranhe a eleição 
de Trump e Bolsonaro, 
que captaram os anseios 
da população. 

As grandes potências, 
como Inglaterra, França, 
EUA, Rússia e China, ma-
nejam o mundo há séculos 
da forma que melhor lhes 
convêm. Os discursos 

são envolventes, falam 
em convivência pacífica 
e progresso para todos 
os povos, mas na prática 
cada qual busca vanta-
gens, seja com abuso da 
força militar ou econômi-
ca, mesmo que para isso 
tenham que sacrificar 
a natural evolução da 
espécie humana e a sus-
tentabilidade do planeta. 
O planeta Terra tem uma 
triste história de desesta-
bilização dos mecanismos 
naturais que asseguram a 
sustentabilidade da vida. 

O mais cruel é que isso 
é consequência das desas-
trosas políticas econômi-
cas adotadas que visam o 
enriquecimento de grupos 
dominantes em prejuízo 
de toda a humanidade, 
pois ao invés de visarem o 
aprimoramento, agem com 
viés imediatista, cobiçan-
do ganhos e aumento de 
poder e influência, arras-
tando as populações para 
o abismo, escravizando-as 
sem que tenham consciên-
cia disso. Estamos diante 
de uma situação extraordi-
nária com acontecimentos 
que escapam do controle 
dos superdirigentes e 
dos supercomputadores, 
desorientando e gerando 
incertezas. 

Evidentemente são as 
consequências de ativida-
des desordenadas que vêm 
introduzindo desequilíbrio 
no sistema natural da vida, 
atingindo a economia e a 
sociedade. Hora de dire-
cionar toda inspiração in-
tuitiva e o raciocínio lúcido 
para descortinar as causas 
que estão ameaçando a 
sobrevivência condigna da 
humanidade. A indolência 
espiritual finca suas garras 
onde não encontra resis-
tência. As pessoas veem, 
mas não enxergam; ouvem, 
mas não escutam. 

As coisas vão aconte-
cendo, mas, acomodados, 
os seres humanos não se 
mexem, não percebem 
que deveriam estar agin-
do como seres vivos e 
despertos no uso de suas 
capacitações. A submissão 
deveria ser somente às leis 
da Criação, à Vontade Cria-
dora de Deus, para cons-
truir um paraíso na Terra; 
mas os humanos, escravos 
das trevas, ousaram escra-
vizar o próximo buscando 
atar seus espíritos para que 
se tornassem submissos, 
e a Terra se transformou 
num vale de perdição e 
sofrimentos. 

O ano de 2021 começou 
sem festas e tem os mes-
mos números de 2012. 
Os dias deste ano estão 
sombrios e difíceis. É 
importante mudar o foco 
dos pensamentos para 
coisas leves e do bem para 
escapar da inquietação 
reinante.

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

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

bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Há mais de um ano 
em home office, al-
gumas empresas já 

decretaram que manterão 
esse formato mesmo após a 
retomada. Apesar de tanto 
tempo depois, algumas 
pessoas ainda sofrem com 
os efeitos do isolamento 
corporativo. 

Fora os problemas fí-
sicos, a falta de contato 
presencial com a equipe 
ou com outros indivíduos 
pode ocasionar diversos 
efeitos na saúde emocional 
do colaborador. Por isso é, 
extremamente, importan-
te que líderes e liderados 
tenham uma relação be-
néfica e que os gestores 
se mantenham atentos a 
sinais de estresse, apatia 
e desânimo do grupo. 

“É possível diminuir afli-
ções e ansiedade adquiridas 
por alguns colaboradores 
com estratégias. É impor-
tante expandirmos nosso 
olhar para além da ergono-
mia, abrangendo também 
a saúde ocupacional e o 
bem-estar emocional da 
equipe, oferecendo acolhi-
mento e escuta adequada 
a essa pessoa”, expõe a 
Luciana Ribeiro, médica 
especializada em Direito 
do Trabalho e Gerente de 
Growth do Grupo 3778. 

De acordo com ela, é 
importante que os gesto-
res das empresas fiquem 
atentos a possíveis sinais 
que podem indicar desgaste 
mental dos funcionários, 

É importante que líderes e liderados tenham 
uma relação benéfica.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: LUAN VICTOR RODRIGUES COSCARELLI, profissão: analista de marke-
ting, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/07/1997, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Wesley Vicente 
Coscarelli e de Rosinei Teles Rodrigues. A pretendente: LAÍS CRISTINA DE OLIVEIRA 
LIMA, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-
nascimento: 15/03/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Luís dos Reis Lima e de Isabel Cristina de Oliveira Lima.

O pretendente: DIEGO DA COSTA SILVA, profissão: policial militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/06/1987, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rogério Lopes da Silva e de Risolaine Inocencio 
da Costa. A pretendente: LUCIANA PERES MARQUES DA SILVA, profissão: vendedo-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/10/1990, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Edson Marques da 
Silva e de Cleonice Peres Veiga Marques da Silva.

O pretendente: ALAN RODRIGUES JESUS ROCHA, profissão: analista de regulação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/12/1991, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio de 
Jesus Rocha e de Tania Maria Rodrigues de Jesus Rocha. A pretendente: MAYARA 
FERNANDES SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/03/1992, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo da Silva e de Vanuza 
Alves Fernandes de Oliveira.

O pretendente: FLAVIO JERONIMO SOUZA DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 15/10/1987, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Julio Jeronimo dos 
Santos e de Vitalina Souza dos Santos. A pretendente: ALINE TIAGO FELIPE, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 
13/08/1994, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José 
Nilton Trindade Felipe e de Darlene Bandeira Tiago Felipe.

O pretendente: VITÓRIO HENRIQUE SOARES DE LIMA, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
23/05/1995, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Gilson Paulo Soares de Lima e de Maria Aparecida Henrique Soares de Lima. A 
pretendente: BEATRIZ VIEIRA TOSTES, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 10/11/1997, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Gilbert de 
Siqueira Tostes e de Edilene Vieira Tostes.

O pretendente: BRUNO PESANI, profissão: enfermeiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 31/05/1988, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio Pesani e de Solange Rodrigues de Oliveira 
Pesani. A pretendente: NATHALIA SANTANA FILARETO, profissão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 10/11/1992, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Paulo Silas Filareto 
e de Sueli Jacira de Santana Filareto.

O pretendente: CRISTIANO DE NOVAES DO AMARAL, profissão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 24/08/1985, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Severino dos 
Ramos Alves do Amaral e de Neusa Borges de Novaes do Amaral. A pretendente: 
MONICA MARTINS MARQUES, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 12/12/1986, residente e domici-
liada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Aguinaldo Pedroza Marques e de 
Valdice Rodrigues Martins.

O pretendente: CHARLES HYUN LEE, nascido nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 
(24/10/1991), profissão auxiliar administrativo, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Hong Keun Lee e de Sung Hwa Lee Kang. A 
pretendente: ADILENE SOUZA DA SILVA, nascida em Manaus, AM, no dia (11/01/2000), 
profissão auxiliar administrativa, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Adailson Almeida da Silva e de Alcilene dos Santos Souza.

A pretendente: ALINE BRANDINO DE OLIVEIRA MANRIQUE, nascida em Rio Claro, 
SP, no dia (08/10/1984), profissão profissional de educação fisica, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Fernandes Manrique e 
de Maria Elisa Brandino de Oliveira. A pretendente: ELAINE SOARES DA SILVA, nas-
cida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (16/09/1985), profissão gerente 
de desenvolvimento, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de José Alonso da Silva e de Francisca Soares da Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: MÁRCIO MEDEIROS GUIMARÃES, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, data-nascimento: 
11/01/1974, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José 
Oliveira Guimarães e de Terezinha Medeiros Vieira. A pretendente: RAQUEL QUEIROZ 
DOS SANTOS CORRÊA, profissão: cuidadora de idoso, estado civil: solteira, naturali-
dade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 11/06/1975, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Nelson dos Santos Corrêa e de Aurora 
Queiroz Corrêa.

O pretendente: GUIDO CARNEIRO GUEDES DA SILVA, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
09/03/1987, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Getulio 
Carneiro da Silva e de Adalgisa Guedes Carneiro da Silva. A pretendente: BRUNA BA-
TISTA DA SILVA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/11/1986, residente e domiciliada nesta Capital, 
São Paulo, SP, filha de Marivaldo Oliveira da Silva e de Ivania Batista dos Santos da Silva.

O pretendente: YURI CAMPOS FERNANDES, profissão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 05/11/1992, residente e domici-
liado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luiz Anisio de Souza Fernandes e de 
Rosângela da Silva Campos Fernandes. A pretendente: LUANA LUIZA ROSA GOMES, 
profissão: quiropraxista, estado civil: solteira, naturalidade: em Angra dos Reis, RJ, data-
nascimento: 17/08/1996, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Anderson José da Silva Gomes e de Ivana Luiza Rosa Gomes.

O pretendente: CRISTIANO CARDOSO SILVA, profissão: funcionário público federal, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/11/1978, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Paulo Cardoso 
Silva e de Edina Maciel Lima Silva. A pretendente: KARINA FONTES CSIBAK, profis-
são: fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 
11/08/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Laslo 
Csibak e de Maria do Carmo Fontes Csibak.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Dicas para diminuir a ansiedade 
da equipe no home office

A pandemia restringiu a circulação da população desde abril de 2020 e, com isso, 11% dos trabalhadores 
ativos no país passaram a exercer suas atividades profissionais remotamente, segundo dados do Ipea

profissional, como se, 
realmente, estivesse 
no escritório. 

 6) Dialogue com a 
gestão: quando não 
se sentir bem, con-
verse com seus líderes 
sobre o que pode ser 
feito para melhorar. 
Dialogar e expor o 
que está se passando, 
manter uma boa co-
municação com seus 
gestores, é crucial. 

 7) Se aproxime da sua 
equipe: troque com 
sua equipe, indepen-
dentemente do seu 
líder. Muitas vezes 
alguém pode estar 
passando pelas mes-
mas dores e situações 
que você. 

 8) Pedir ajuda é si-
nônimo de força: 
se ainda assim você 
sente que nada disso 
está te ajudando a se 
sentir melhor, talvez 
seja o momento de 
buscar ajuda com 
profissionais espe-
cializados. A terapia 
online, por exemplo, 
já é uma realidade 
em muitas compa-
nhias, algo que está 
favorecendo a saúde 
mental e emocional 
de muitos funcioná-
rios, com especia-
listas qualificados e 
segurança. - Fonte 
e outras informa-
ções: (https://www.
grupo3778.com.br/).
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como observar se a pessoa 
evita a todo custo ligar a 
câmera nas reuniões, se 
não interage com a equi-
pe, se tem semblante e/ou 
discurso de tristeza, cons-
tantemente, e uma queda 
extrema na produtividade, 
por exemplo. Confira dicas 
de como diminuir a ansieda-
de do funcionário no home 
office e recomendações 
que podem melhorar esse 
quadro, separadas pela 
especialista: 
 1) Mantenha uma ro-

tina: ter uma rotina 
é essencial para quem 
está no home office. 
É importante ter um 
planejamento, res-
peitando os horários 
de acordar, comer e 
dormir. 

 2) Organize o espaço: 
estar em um ambiente 
iluminado, silencioso 
e organizado, sempre 

que possível, também 
é fundamental para 
sua concentração. 

 3) Dê um tempo para 
si: lembre-se de fazer 
pausas. Levante, dê 
uma volta, se alongue, 
vá ao banheiro e beba 
água. Esses momen-
tos ajudarão você a 
manter a produtivida-
de sem sobrecarregar. 

 4) Liste as priori-
dades: organize as 
principais entregas 
do dia por ordem de 
prioridade. Se prefe-
rir, faça uma lista elen-
cando os materiais 
mais importantes, que 
não poderão atrasar 
ou passar para outro 
dia e os resolva o mais 
breve possível. 

 5) Check-in e Check
-out: estabeleça um 
horário para começar 
e finalizar sua rotina 
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