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Não é de hoje que os bancos digitais estão tomando espaço dos 
tradicionais e não precisamente porque nasceram digitais, mas porque 
encontraram uma maneira diferente de falar e fazer finanças. Por 
exemplo, hoje em dia, basta ter um smartphone para, em poucos 
minutos, solicitar a abertura de uma conta digital. Em alguns casos, 
com direito a cartão de débito, crédito e outros serviços.  

o que levar em consideração na hora de escolher um 
banco digital? 

O conceito de Internet das Coisas (IoT, do inglês Internet of Things) 
já é conhecido de muitas pessoas e se refere a objetos do cotidiano ou 
máquinas que estão conectados à internet e que compartilham infor-
mações entre si e com plataformas na nuvem. O que muitos não sabem, 
entretanto, é de que maneira esses equipamentos se conectam e se 
comunicam. A conectividade entre os dispositivos é um fator essencial 
para o desenvolvimento de uma economia 4.0. Afinal, ela abrange não 
só as smart tvs, lâmpadas e outros itens que utilizamos em casa, mas 
elementos de cidades inteligentes como ônibus e semáforos, máquinas in-
dustriais e agroindustriais, sistemas governamentais e de logística.  

modalidades de comunicação permitem que 
dispositivos ‘conversem’ entre si

Se perguntássemos se a senha do e-mail é compartilhada com outra 
pessoa, a grande maioria provavelmente diria "com certeza não!" No 
entanto, quando se trata de serviços como Netflix, Amazon Prime e 
Spotify, o compartilhamento de senha é bastante comum. A Eset, 
empresa líder em detecção proativa de ameaças, menciona que pode 
parecer algo inocente, mas quando as pessoas usam a mesma senha 
para acessar esses serviços em outras contas, aumenta o risco de uma 
conta ser comprometida.  

os riscos de compartilhar a senha da netflix

juststock_CANVA

negócios em pauta

itália e os anúncios sexistas nas ruas
O Parlamento da Itália aprovou uma medida que proíbe a divulgação 

em ruas e automóveis de anúncios publicitários com conteúdo sexista 
ou discriminatório. A medida está em um decreto-lei do governo de 
Mario Draghi. que recebeu o aval definitivo do Senado. A nova norma 
proíbe a veiculação em ruas e automóveis de qualquer forma de pu-
blicidade com "mensagens sexistas, violentas ou com estereótipos de 
gênero". Além disso, proíbe anúncios "lesivos às liberdades individuais, 
aos direitos civis e políticos, à crença religiosa ou ao pertencimento 
étnico, ou então discriminatórios com referência à orientação sexual, 
à identidade de gênero ou a habilidades físicas e psíquicas". A nova 
regra, no entanto, não prevê multas, apenas a remoção do anúncio 
ou do meio usado para veiculá-lo (ANSA).      leia a coluna 
completa na página 3

Foto: ANSA

news@ti

abpip promove evento sobre saúde, meio  
ambiente e segurança na indústria de o&g

@A Associação dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás 
(ABPIP) vai promover a 1ª edição da SMS Week, uma semana de 

webinars voltada a assuntos relacionados aos temas de saúde, meio 
ambiente e segurança (SMS) no setor de petróleo e gás. O evento será 
realizado de forma virtual, entre os dias 16 e 18 de novembro, a partir 
das 18h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://
lnkd.in/d69RgEP9. A transmissão do evento será ao vivo, pelo canal do 
Youtube da associação. Serão três dias de apresentações e debates, com 
representantes de empresas independentes, órgãos reguladores e am-
bientais. Segundo o Secretário Executivo da Associação, Anabal Santos 
Jr., o objetivo do evento é disseminar informações sobre as ações das 
empresas independentes para construir uma uma indústria cada vez mais 
segura e sustentável. “A SMS Week vai proporcionar, ainda, o debate com 
órgãos reguladores e ambientais para compartilhar avanços e entraves 
com relação aos principais aspectos legais e regulatórios”, explicou.    leia a coluna completa na página 2

AI/ABPIP

mudanças 
sempre vêm 
em ciclos

Alessandro Saade

empreendedorismo

   
leia na página 6

a internet abriu uma enorme gama 
de possibilidades para quem deseja 
ampliar a visibilidade do negócio e 
romper as barreiras geográficas. 

a importância de utilizar sites de vendas 
de imóveis para anunciar e elevar o seu 

alcance, por exemplo, é imensa. Mas será 
que é possível aumentar a venda de imóveis 
pela internet? 

Boa parte do público consumidor está 
online — e praticamente todo dia, o dia 
todo. Os smartphones contribuem para 
que o acesso a sites, blogs e redes sociais 
seja fácil, ágil e intuitivo. Especialistas da 
inGaia , proptech que conecta imobiliárias 
e corretores de imóveis em todo o país, dão 
dicas de como aproveitar essas ferramentas 
e fazer as vendas crescerem. 

1. Site: a alma do seu negócio  - É no 
site que as pessoas buscam informações 
sobre seu negócio, os imóveis que você 
vende, as oportunidades de locação, as 
recomendações de outros clientes e o seu 
contato, é claro. Não pense que o consumi-
dor vai ligar de primeira. Ele vai querer ter 
o máximo de informação antes de qualquer 
contato pessoal. 

Usando o inGaia Imob, você terá um site 
imobiliário com a melhor tecnologia do 
mercado, desenvolvido para atrair clien-
tes e gerar resultado, além de um sistema 
completo para gerenciar seus negócios. 

2. E-mail marketing: quanto mais pró-
ximo, melhor - Comprar ou locar um imóvel 
é uma grande decisão, que, na maioria 
das vezes, envolve mais de uma pessoa, 
o que torna o ciclo de vendas um pouco 
maior. Mas não desanime. É essencial que 
você mantenha o contato com seus leads 
e acompanhe a evolução do processo de 
decisão, para ajudá-los no que for preciso. 

Para tanto, crie um fluxo de e-mails e 
envie conteúdos personalizados e segmen-
tados para nutrir seus leads e estimular o 
contato e a interação com eles. Coloque-

como dobrar a venda de imóveis pela internet
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-se à disposição para tirar dúvidas e seja 
ágil nas respostas, para não perder para a 
concorrência. 

3. Redes sociais: todo relacionamento 
precisa de contato - Aumentar a venda de 
imóveis na internet também fica bem mais 
fácil se você mantiver-se conectado com 
uma audiência qualificada por meio das 
redes sociais e tiver um público engajado. 
Sabe aqueles conteúdos do blog? 

Aproveite para compartilhá-los nas redes 
sociais e fomentar debates, dúvidas e com-
partilhamentos. Seja ativo nas principais 
redes em que seu público-alvo interage e 
esteja pronto para responder o mais rápido 
possível; afinal, agilidade é fundamental. A 
atenção ao lead vai se refletir em um cliente 
mais satisfeito. 

4. Links patrocinados: tiro certeiro 
para dobrar as vendas - Ao criar anúncios 
patrocinados, otimizá-los com técnicas de 
SEO e acompanhar a evolução das buscas 
das palavras-chave que melhor determinam 
os imóveis que você vende, você reduz o 
tempo de venda de um imóvel, pois aumen-
ta as chances e o tempo de um cliente em 
potencial encontrá-lo. 

Mas atenção: não fique apenas nos links 
patrocinados. Mescle as estratégias, a 
fim de ter um funil de vendas sempre em 
movimento e com boas oportunidades de 

negócios independente dos seus investi-
mentos, ok? 

5. Verificação de resultados: o que move 
o seu negócio - Verificar e analisar, de maneira 
constante, os resultados que você está obten-
do é uma maneira eficiente de aumentar a sua 
venda de imóveis pela internet. Por incrível 
que pareça, muitas empresas e profissionais 
não fazem isso da maneira adequada, dando 
espaço para falhas, erros e retrabalho. 

Contar com soluções digitais, como um 
sistema de gestão, que te entregam rela-
tórios de vendas e de comunicação, pode 
facilitar e trazer mais segurança para esse 
processo de análise, colaborando para 
decisões de negócio mais assertivas. 

Uma das melhores estratégias é avaliar 
o feedback dos clientes, utilizando isso 
para aprimorar os seus serviços e para 
ser mais preciso na captação da carteira 
de propriedades. Dependendo do retorno 
que você obtiver, pode ser interessante 
treinar melhor a equipe, pois funcionários 
bem-preparados podem fazer a diferença 
em um momento pós-crise. 

Em resumo, aumentar a venda de imóveis 
pela internet pode ser mais simples do 
que você imaginava, sobretudo utilizando 
técnicas e ferramentas que aumentam a 
presença virtual. - Fonte e mais informa-
ções: (https://www.ingaia.com.br/).

“autoconhecimento”

recua a produção industrial
A produção industrial caiu em nove 

dos 15 locais investigados pelo IBGE, 
com a redução de 0,4% registrada na 
passagem de agosto para setembro. A 
maior influência partiu de São Paulo, 
que responde por cerca de 34% da 
produção industrial do país. O setor 
de alimentos e, em menor escala, o 
de derivados do petróleo contribuíram 
para a queda de 1% na comparação 
com agosto. Com o resultado, o estado 
se encontra 1,4% abaixo do patamar 
pré-pandemia (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/5-perguntas-para-saber-se-o-negocio-esta-em-conformidade-com-a-lei/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-11-11-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-11-11-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/mudancas-sempre-vem-em-ciclos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/modalidades-de-comunicacao-permitem-que-dispositivos-conversem-entre-si/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-levar-em-consideracao-na-hora-de-escolher-um-banco-digital/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-riscos-de-compartilhar-a-senha-da-netflix/
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OpiniãO
O debate sobre a taxação 

de fortunas no Brasil

Volta e meia, a 
taxação sobre grandes 
fortunas entra no 
espectro dos debates 
tributários do país 
e hoje conta com 37 
projetos no Congresso 
abordando o tema. 

Só no período da pan-
demia, por exemplo, 
18 propostas foram 

apresentadas a esse respei-
to. Previsto na Constituição 
de 1988, o imposto – na visão 
dos defensores da medida – 
seria uma forma de redução 
das desigualdades do país e 
de aumentar a arrecadação 
do Estado tendo em vista 
uma melhor oferta de ser-
viços públicos. 

Mas, do ponto de vista 
do contexto econômico 
brasileiro e global, a cria-
ção de um tributo sobre 
grandes fortunas é mesmo 
uma alternativa lógica e 
positiva para a resolução 
de problemas como a dis-
tribuição de renda no país? 
Quais seriam os possíveis 
impactos da implementação 
desse imposto? 

Analisando a experiência 
internacional, um primeiro 
ponto que chama a atenção 
é o fato de que a taxação 
de grandes fortunas não 
contribui – na contramão 
do que se poderia imagi-
nar – para um aumento 
significativo da arrecadação 
tributária. Na Suíça, por 
exemplo, que conta com a 
tributação sobre patrimô-
nio desde 1840, o imposto 
corresponde a menos de 
4% da receita fiscal do país 
e 1,1% do PIB (em termos 
percentuais, hoje, o Brasil 
tem uma carga de impostos 
que chegou a mais de 31% 
do PIB em 2020). 

Ademais, um monitora-
mento do Insper atualizado 
em 2020 apontou que a 
política de taxação sobre 
grandes fortunas segue em 
queda entre os países ricos 
e só três países da OCDE, 
hoje, tributam o patrimônio 
dos mais ricos: a já citada 
Suíça, Espanha e Noruega – 
cujo peso do imposto, aliás, 
também tem pouco impacto 
na arrecadação tributária de 
suas economias; respectiva-
mente 0,2% e 0,4%.

Outro ponto importante 
que advoga contra a taxa-
ção de grandes fortunas 
é o próprio custo da má-
quina fiscalizatória – que, 
não compensaria diante do 
baixo ganho de arrecada-
tório dos países. Mas, em 
termos de impactos, um 
dos principais prejuízos, 
conforme apontado pela 
própria OCDE, envolve a 
fuga de investimentos de 
países que tentaram aplicar 
taxações mais agressivas 
no patrimônio de grandes 
riquezas.

Um dos exemplos recen-
tes mais conhecidos nesse 
sentido foi o da França 
que, no governo de Fran-
çois Hollande, chegou a 
tributar em 75% a renda 
anual dos mais ricos e viu 

um movimento de migra-
ção de grandes fortunas 
para domicílios tributários 
com cargas mais enxutas. 
Em 2017, com a eleição de 
Macron, a França revogou o 
imposto. Levando em conta 
o contexto internacional e 
tais experiências, é possível 
inferir, com tudo isso, que 
a taxação de grandes fortu-
nas no Brasil seria um risco 
significativo a ser tomado, 
sobretudo em um momento 
de busca pela atração de 
investimentos, recuperação 
econômica e geração de 
empregos. 

Nunca é demais reforçar 
que os mais ricos possuem 
meios econômicos para al-
terarem – vide o exemplo da 
França e de outras nações – 
suas residências fiscais, bem 
como, para contratarem 
consultorias de planejamen-
to tributário para a redução 
de perdas de margens que, 
na prática, tornariam inócuo 
um imposto sobre grandes 
fortunas e não justificariam 
o custo fiscalizatório.

Outro ponto importante, 
conforme atesta a famosa 
Curva de Laffer, é a de que 
a relação entre aumento 
de tributos e expansão da 
arrecadação do Estado não 
é linear, mas sim, segue o 
raciocínio de uma curva, de 
um ponto de equilíbrio que, 
quando ultrapassado, pode 
se traduzir em perdas eco-
nômicas, de investimentos 
e inibir os movimentos de 
oferta e demanda. Dito isso, 
que caminhos poderiam ser 
tomados para uma maior 
mobilidade social e distri-
buição de renda no país? 

Sem dúvida, essa é uma 
equação difícil e sem res-
postas prontas. No entanto, 
do ponto de vista tributário, 
a redução do IRPJ – que, 
no texto atual da Reforma 
Tributária, pode partir dos 
atuais 15% para 5,5% em 
2023 – teríamos uma alter-
nativa interessante para a 
geração da demanda por in-
vestimentos e mão de obra. 
Ademais, como segue em 
discussão a taxação de di-
videndos na Reforma, tería-
mos uma via para acionistas 
manterem o capital por mais 
tempo nas empresas como 
forma de investimento.

Em todas estas linhas de 
raciocínio, é importante, 
por fim, que não se perca de 
vista a importância do equi-
líbrio entre arrecadação e o 
volume de impostos sobre 
o bolso do contribuinte – 
sobre este ponto, vale citar 
que o Brasil já conta com a 
segunda maior carga tribu-
tária de toda a América La-
tina, atrás apenas de Cuba, 
conforme ranking da OCDE. 

Sem essa visão, a busca – 
genuína e importante – pela 
distribuição de renda pode 
gerar efeitos contrários e 
contribuir para a estagnação 
econômica de um país que, 
como se sabe, tem muitos 
desafios pela frente para 
voltar a crescer. 

 
(*) - É especialista em Aquisições e 
Reestruturações e sócia fundadora 

da empresa Grounds  
(http://grounds.com.br/).

Ana Campos (*)

Com a versão 95.0.4638.69 que o Google 
lançou no fim de outubro para o Chrome, 
um total de 8 falhas de segurança foram 
corrigidas, incluindo sete vulnerabilidades 
classificadas como de alta gravidade, in-
cluindo duas do dia zero: CVE-2021-38000 
e CVE-2021-38003. Conforme confirma-
do pelo Chrome, eles estão cientes da 
existência de explorações usadas por 
cibercriminosos para tirar proveito dessas 
vulnerabilidades. Nesse sentido, a ESET, 
empresa líder em detecção proativa de 
ameaças, recomenda manter os sistemas 
atualizados com a versão mais recente 
para mantê-los protegidos.

Zero-day, refere-se a uma vulnerabilida-
de que foi descoberta recentemente em 
um sistema ou protocolo; é identificada 
pela primeira vez; e para a qual ainda 
não há patch de segurança para corrigir 
o problema. Esses tipos de falhas podem 
ser explorados por invasores para espa-
lhar outras ameaças cibernéticas, como 
cavalos de Tróia, rootkits, vírus e worms.

Embora a nova versão do navegador já 
tenha sido lançada mundialmente, pode 
demorar um pouco para estar disponível 
para todos os usuários. Para atualizar o 
Chrome, os usuários devem ir ao menu 
clicando nos três pontos no canto superior 
direito do navegador, selecionar Ajuda e, 

em terceiro lugar, escolher a opção Sobre 
o Google Chrome. Feito isso, o navegador 
procurará por atualizações disponíveis e 
as instalará.

No caso do zero-day, o Google não deu 
muitos detalhes sobre as vulnerabilidades. 
O que se sabe é que o CVE-2021-38000 é 
um bug de alta gravidade relacionado à 
validação insuficiente para entradas não 
confiáveis   por meio de Intents, enquanto 
o CVE-2021-38003 consiste em um bug de 
implementação inadequada no V8, o motor 
do navegador Chrome em JavaScript.

“Embora as informações sejam escassas, 
o aviso do Google confirmando que eles 

estão sendo ativamente explorados por 
invasores é suficiente para tentar atuali-
zar o navegador o mais rápido possível”, 
comentou Camilo Gutiérrez Amaya, chefe 
do Laboratório de Pesquisa da ESET 
América Latina.

Até o momento, neste ano, foram des-
cobertos 15 zero-days no Google Chrome 
apenas em 2021 e, acima de tudo, foram 
ativamente explorados. No início deste 
mês a empresa revelou o reparo dos dois 
últimos, que haviam sido o 12º e o 13º.

Por fim, a ESET recomenda, tomar 
precauções, e a instalação de uma solução 
de segurança em todos os dispositivos.

Vulnerabilidades do Chrome exploradas por 
cibercriminosos

News@TI
da carreira e da trajetória profissional dos jovens talentos, permitindo 
que eles se desenvolvam e apliquem na prática, seu conhecimento 
acadêmico”, explica Viviane Gaspari, vice-presidente de Recursos 
Humanos da Ingredion na América do Sul.

Franq e Banco do Brasil firmam parceria e 
miram mercado de consórcios

@Os consumidores brasileiros poderão contar com os serviços da 
Franq Open Banking, que combina a arquitetura aberta do Open 

Banking e a expertise de bancários autônomos, para operar produ-
tos de consórcios do Banco do Brasil, agregando valor à plataforma 
da fintech, que já opera com mais de 40 instituições financeiras e 
amplia seu menu de serviços oferecidos por cerca de 3 mil Personal 
Bankers que atendem a seus clientes em todo o país (https://www.
franq.com.br/).

Drop Nacional: app traz soluções para 
dropshipping no Brasil

@Já é sabido que durante o período de pandemia muitas pessoas 
e empresas precisaram se reinventar, e o empreendedorismo 

digital se tornou uma das grandes alternativas. Para se ter uma 
ideia, de acordo com o índice MCC-ENET, desenvolvido pela Neo-
trust Movimento Compre & Confie, em parceria com o Comitê de 
Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital, somente nos seis 
primeiros meses de 2021, houve uma alta de 24,15% no faturamento 
do e-commerce no Brasil. Dentro deste cenário, uma das soluções 
também tem sido o dropshipping, um sistema que funciona como 
uma espécie de loja virtual, mas que não precisa ter estoque. Para 
o sócio-proprietário da Empreender, Bruno Brito, o dropshipping é 
uma escola (Empreender.com.br).

Motorola Solutions anuncia aquisição da 
Envysion

@A Motorola Solutions (NYSE: MSI) adquiriu a Envysion, Inc., 
fornecedora de soluções de análises de negócios e segurança 

empresarial em vídeo para redes de fast food e varejo. A solução, 
baseada em nuvem da Envysion, integra sistemas de vídeo com dados 
de vendas para identificar proativamente transações potencialmente 
fraudulentas e apontar padrões de vendas e atividades na loja, sem 
a necessidade de monitorar horas de filmagens. "A combinação de 
vídeo e análise continua a ter um papel poderoso no suporte à segu-
rança corporativa", diz Greg Brown, presidente e CEO da Motorola 
Solutions. "Com a Envysion, traremos maior eficiência operacional 
e segurança para os diversos restaurantes e indústrias de varejo, 
expandindo nossa presença e reforçando nossa estratégia como líder 
global em soluções de segurança de vídeo de ponta a ponta” (https://
www.motorolasolutions.com/pt_xl.html?geo=redirect).

Última semana de inscrições abertas para o 
programa de estágio da Ingredion

@A Ingredion, líder global em soluções de ingredientes de origem 
natural, está com inscrições abertas para o Programa de Estágios 

2022. O programa oferece aos estudantes a possibilidade de iniciar a 
carreira em uma empresa com soluções inovadoras e com o propósito 
de fazer a diferença na vida das pessoas. São 36 vagas, disponíveis no 
site ingredion.across.jobs. Nesta edição, a companhia pretende ampliar 
ainda mais a inclusão de perfis nos diferentes setores, com vagas para 
talentos diversos. “Queremos conectar nossos estudantes ao nosso 
propósito, mostrando  que nossos produtos fazem parte do dia a dia 
de todos, seja em alimentos, itens de higiene e até mesmo na ração 
dos nossos pets. Com o Programa de Estágio, a Ingredion fará parte 

ricardosouza@netjen.com.br

Meta pensa em abrir lojas físicas
A Meta, novo nome da empresa de mídia social anteriormente chamada Facebook, está planejando abrir lojas físicas em 
vários países, de acordo com o The New York Times.
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Vivaldo José Breternitz (*)

O jornal diz que as lojas seriam 
usadas para apresentar às pes-
soas dispositivos criados por sua 

divisão Reality Labs, responsável pelo 
desenvolvimento de produtos voltados 
para Realidade Virtual e Realidade 
Aumentada; dentre esses dispositivos 
estariam fones de ouvido e óculos para 
uso nesses ambientes.

Esses dispositivos seriam portas de 
entrada para o metaverso, um mundo 
virtual onde as pessoas trabalhariam, jo-
gariam, aprenderiam e se conectariam 
com seus amigos e familiares.

No final de outubro, o Facebook 
anunciou que estava mudando seu 
nome para Meta, por estar passando a 
se focar na construção do metaverso.   
Meta será uma marca corporativa; seus 
produtos como Instagram, WhatsApp 
e o próprio Facebook continuarão 
com seus nomes atuais, ao menos por 
enquanto.

De acordo com o NYT, o objetivo 
das lojas será tornar o mundo "mais 
aberto e conectado", despertando nos 
usuários a curiosidade e gerando uma 
sensação de bem estar enquanto fazem 

fez o mesmo em nove das lojas Macy’s, 
numa ação de relações públicas, ven-
dendo produtos de pequenas empresas 
que apoiavam ações sociais. 

De acordo o NYT, conversas sobre as 
lojas físicas começaram no ano passado, 
porém   um porta-voz da Meta disse 
no início de novembro que a empresa 
não confirmava quaisquer planos para 
as lojas. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de 
São Paulo, é professor do Programa de Mestrado 

Profissional em Computação Aplicada da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

experiências com os dispositivos da 
empresa; evidentemente faturar bilhões 
de dólares é o objetivo maior.

Embora as lojas físicas sejam uma 
novidade para a Meta, elas não são uma 
ideia nova para a indústria de tecnologia, 
pois Amazon, Apple, Microsoft e outros 
têm lojas de varejo.

A própria Meta também esteve de 
passagem pelo varejo: em 2016 abriu 
quiosques temporários em aeroportos 
e na cidade de Nova York para mostrar 
sua linha de hardware Oculus. Em 2018 
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Pandemia, home office e a 
migração para o interior

A Covid-19 impactou 
significativamente 
a vida das pessoas, 
especialmente nos 
grandes centros 
urbanos

Com restrições em re-
lação à convivência, 
redução de jornadas 

de trabalho, desemprego 
crescente, escolas fechadas, 
parques com restrições, 
eventos cancelados e outros 
tantos espaços e serviços, as 
pessoas passaram a repensar 
suas experiências, e buscar 
alternativas diante dos im-
pactos sociais e econômicos. 
Tudo isso, acelerou o fluxo 
de migração da capital para 
o interior.

Essa migração também 
revela a busca por novos 
padrões de relacionamento 
e qualidade de vida, como 
a possibilidade de inserir na 
rotina mais tempo à convivên-
cia diária com a família, lazer, 
prática de esportes e menos 
tempo em deslocamento para 
o trabalho, ou demais situ-
ações. Importante destacar 
que diante da pandemia do 
Coronavírus, 11% dos tra-
balhadores ativos no Brasil 
exerceram suas atividades 
profissionais de forma remota. 

É o que aponta um estu-
do divulgado recentemente 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). 
Naquele período, 74 milhões 
de brasileiros estavam tra-
balhando no país e, dentre 
eles, 8,2 milhões atuavam na 
modalidade conhecida como 
home office. Do total de 
profissionais em home office 
no ano passado, 4,7 milhões 
são da região sudeste, o que 
corresponde a quase 60% 
(58,2%) nesta modalidade 
de trabalho. 

Por atividade profissional, 
o estudo apontou que em 
média, 51% das pessoas da 
educação privada estavam 
em trabalho remoto. Os dados 
utilizados no estudo do Ipea 
foram coletados por meio da 
pesquisa (Pnad), realizada 
pelo IBGE, entre maio e 
novembro de 2020. Nesse 
cenário, as pessoas estão 
buscando alternativas para 
convivência em família, sem 
grande aglomeração, ocupan-

do imóveis com mais espaços 
de lazer, o que o interior tem 
em abundância para oferecer, 
com valor mais acessível.

Em São Paulo, em 40 anos, a 
população fora da capital pau-
lista saltou de 16,4 milhões de 
habitantes para 32 milhões, 
um aumento de quase 97%. O 
número de domicílios, em 25 
anos, mais que dobrou e são 
mais de 11 milhões de casas 
espalhadas pelo interior. Além 
de desacelerar a vida, muitas 
cidades menores se destacam 
pela qualidade da educação 
oferecida em escolas públicas 
e privadas. 

De acordo com o estudo 
Desafios da Gestão Municipal, 
da consultoria Macro Plan, 
que apresenta uma análise 
da evolução recente das 100 
maiores cidades brasileiras, 
nenhuma das cinco primei-
ras colocadas são capitais. O 
estudo reúne 15 indicadores 
em quatro áreas essenciais 
para a qualidade de vida da 
população: educação, saúde, 
segurança e saneamento e 
sustentabilidade.

A maior parte dessas cida-
des consegue manter a varie-
dade na oferta de empregos e 
estrutura, sem os problemas 
acentuados pelos grandes 
centros populacionais. Como 
forma de comparativo, a ca-
pital São Paulo está na 72ª 
posição desse mesmo ranking, 
atrás de cidades como Piraci-
caba e São José dos Campos. 
Obviamente, os problemas 
das grandes metrópoles são 
mais complexos e com reso-
luções mais demoradas que 
cidades menores. 

Porém, ficar mais em casa 
possibilitou mais tempo para 
o diálogo com os familiares 
e a abertura para outras 
perspectivas de vida, como 
matricular os filhos em uma 
escola menor, perto de casa, 
na qual todos se conhecem 
e interagem. O isolamento 
e a necessidade do trabalho 
em casa fez com que novos 
sonhos ganhassem força no 
coração de muitos brasileiros. 

Parece-me que, para afagar 
esse desejo de mudança, só 
um olhar para o interior pode 
ser a solução.

(*) - É Diretora Educacional da área 
de Educação Básica do Grupo 

Marista, responsável pela gestão 
das unidades dos Colégios Maristas, 

Marista Escolas Sociais e Escolas 
Champagnat, somando 41 unidades.

Márcia Maria Rosa (*)

totalmente online e gratuita. Considerado o maior evento de Startups e 
Empreendedorismo da América Latina, a organização espera atrair mais 
de 30 mil pessoas interessadas no ecossistema de inovação. O tema será 
‘Somos CASE de sucesso’, que irá exaltar todos os empreendedores que 
se dedicam a empreender no Brasil e são capazes de superar os desafios 
a partir da inovação. O evento contará com mais de 30 stands virtuais de 
empresas patrocinadores, e mais de 10 arenas dos mais variados temas, 
como Talentos, Investimento, Cultura, Saúde e vários mais. Inscrições 
e mais informações: (https://case.abstartups.com.br/).

E - Concurso de Fotografia
A 19ª edição do concurso de fotografia do museu e instituto de pesquisas 
americano Smithsonian está com as inscrições abertas até o próximo 
dia 30. Podem competir fotógrafos profissionais ou amadores maiores 
de 18 anos, de qualquer nacionalidade. As inscrições são gratuitas. 
A revista Smithsonian já recebeu mais de 470 mil imagens durante 
os 18 anos do concurso que mostraram lugares remotos do planeta, 
Terra, pessoas e paisagens únicas. O concurso é dividido em seis ca-
tegorias. Um júri selecionará 10 finalistas em cada uma,  e dentre elas 
o vencedor do prêmio principal, que receberá US$ 2.5 mil (R$ 13,8 
mil). Mais informações: (https://photocontest.smithsonianmag.com/
photocontest/about/).

F - Cama, Mesa e Banho
A retomada da vida social e das viagens não deve diminuir o apetite 
por itens para o bem-estar em casa, e a Black Friday e o Natal ajudarão 
ainda mais a movimentar a moda luxo para cama, mesa e banho. Essa 
é a perspectiva da Casa Almeida, braço da Buddemeyer no varejo. Com 
14 lojas em shoppings, outlets e em ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasília, Minas Gerais e Goiás e mais uma loja online, a Casa Almeida 
cresceu durante a pandemia, faturou R$ 80 milhões em 2020 e espera 
chegar aos R$ 100 milhões este ano. Criada em 1990, a Casa Almeida 
é o braço da Buddemeyer no varejo e referência de luxo e inovação no 
segmento de cama, mesa e banho, com coleções de inverno e verão 
conectadas com as tendências mundiais e de excelência e qualidade 
premium. Saiba mais em: (www.casaalmeida.com.br).

G - Inovações ao Público 50+
Com o intuito de incentivar o uso de tecnologias pelo público longevo 
e aproximá-lo deste mercado, o Aging 2.0 (organização internacional, 
sem fins lucrativos, que tem como objetivo estudar os desafios da vida 

A - Turismo Comunitário
Por meio do Projeto Turismo Transforma, o Sebrae/AM, que realiza uma 
iniciativa para estimular competências como gestão financeira e con-
servação de recursos naturais, acaba de disponibilizar uma plataforma 
digital dedicada ao Turismo de Base Comunitária. O site (www.vivera-
mazonia.com) fornece informações sobre as experiências sustentáveis 
praticadas por comunidades ribeirinhas. No total sete comunidades 
participam do Projeto Turismo Transforma: Novo Airão, Nova Esperança, 
Três Unidos, Tumbira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Lago do 
Acajatuba), Santa Helena do Inglês e Santo Antônio do Tiririca. São os 
habitantes que abrem as portas de suas casas, hospedagens e pousadas 
para receber os visitantes e compartilham seus modos de vida, histórias 
e tradições, além da natureza que envolve a todos.

B - Pilotos da Ferrari
O brasileiro Rafael Câmara, de 16 anos de idade, foi anunciado como novo 
membro da Academia de Pilotos da Ferrari. O novo integrante do programa 
de desenvolvimento de jovens pilotos da equipe italiana deverá disputar 
a Fórmula 4. O pernambucano, detentor de três títulos internacionais 
no kart, foi indicado pela Telmex para representar a América Latina na 
fase final da seletiva, que aconteceu em outubro. No total, mais de 150 
jovens pilotos foram monitorados pela Ferrari. Câmara precisou passar 
por testes físicos, psicológicos e cognitivos, bem como por trabalhos no 
simulador e de ação na pista. Ele será o terceiro brasileiro na história a 
entrar na Academia da Ferrari. Antes de Câmara, os pilotos Enzo Fittipaldi 
e Gianluca Petecof participaram do projeto da escuderia italiana (ANSA).

C - Automação Robótica
A UiPath, líder global em automação de processos via a tecnologia RPA 
(Robotic Process Automation), oferece pela primeira vez no Brasil, por 
meio de sua plataforma de aprendizagem UiPath Academy, o curso gratuito 
e em português “Renove Suas Habilidades” que, por meio de 19 módulos, 
ensinará automação robótica a iniciantes e leigos no assunto. O curso é 
100% online, não exige qualquer conhecimento prévio dos participantes, 
e as inscrições já podem ser feitas gratuitamente até o próximo dia 22/11, 
data de início do curso, no link: (uipath.com/renovesuashabilidades). 
Além do Brasil, o curso também terá versões para Portugal e Espanha. 

D - Startups e Empreendedorismo
Entre os próximos dias 17 e 19, a Associação Brasileira de Startups rea-
liza a 8ª edição da Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, 

após os 50 anos e fomentar inovações voltadas à qualidade de vida na 
longevidade) - com o apoio da Ativen (companhia que presta consultoria 
a empresas que buscam se aproximar do mercado longevo e acelera, 
investe e capacita startups voltadas ao público prateado) - promove as 
Chamadas de Seniortechs: concurso para selecionar startups que visam 
atender a demandas e desejos da população 50+, a que mais cresce 
atualmente no Brasil. A seleção é baseada em parâmetros, tais como 
inovação, intergeracionalidade e práticas socialmente inclusivas. Saiba 
mais: (https://www.aging2.com/). 

H - Mundo Pet
A Vendesk, a Dinâmica Feira e Eventos e a GCM Consultoria e Assessoria 
Empresarial uniram forças para lançar, de maneira inédita, a Digital 
Expo – Feira Digital do Mundo Pet, um evento 100% focado em negócios 
para toda a cadeia do setor, que ocorrerá entre os próximos dias 16 a 
19. A feira, totalmente online, objetiva atrair atacadistas, distribuidores, 
proprietários de pet shops, lojas de produtos agropecuários e de aqua-
rismo, supermercados, mercearias, farmácias e estabelecimentos de 
banho e tosa de animais, clínicas veterinárias e veterinários autônomos. 
No Rol de expositores são aguardadas as participações de fabricantes, 
importadores, indústrias de produtos para nutrição animal, farmacêutica 
e equipamentos e acessórios. Mais informações: (https://vendesk.com/
visitante-feira-digital-pet/).

I - Super Papelcartão
Você faz uma compra levando em consideração o seu impacto na na-
tureza, mas quando vê, o artigo vem embalado em várias camadas de 
plástico – não é frustrante? Se depender da Ibema, isso não vai mais 
acontecer. A fabricante de papel para embalagens acaba de lançar o 
Ibema Naturale: papelcartão feito em material renovável e com 70% 
menos adição de químicos. Por meio do poder das fibras celulósicas, 
ele ainda oferece resistência ao mesmo tempo em que reduz o peso das 
embalagens. Trata-se de um produto de alta rigidez e 100% reciclável, 
de coloração creme e ideal para embalar alimentos de take away, deli-
very ou cosméticos destinados ao e-commerce. Saiba mais em: (www.
ibema.com.br).

J - Energia Eólica
A Dow anunciou a assinatura de um Contrato de Compra de Energia 
(PPA – Power Purchase Agreement, em inglês) com a Casa dos Ven-
tos para a aquisição de energia eólica destinada ao abastecimento de 
parte da demanda da unidade da empresa localizada em Cabangu, no 
município de Santos Dumont (MG). Com prazo de 15 anos, o acordo 
prevê ainda a possibilidade da Dow fazer um investimento financeiro 
no parque eólico, viabilizando, no futuro, o regime de autoprodução 
de energia. Atualmente, a companhia possui 850 MW de capacidade 
de energia renovável contratada, superando sua meta global de sus-
tentabilidade para 2025. A geração da energia fornecida para a Dow 
virá do parque eólico Rio do Vento, no Rio Grande do Norte. Mais 
iformações: (www.dow.com). 

Inflação medida pelo 
IPCA acelera em 
outubro

A inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) acelerou 
para 1,25% em outubro, o maior 
índice para o mês desde 2002, 
quando o IPCA foi de 1,31%. Com 
isso, o indicador acumula alta de 
8,24% no ano e de 10,67% nos 
últimos 12 meses. No período 
de 12 meses imediatamente 
anteriores, a alta havia sido de 
10,25%. Em outubro de 2020, a 
variação mensal ficou em 0,86%. 
Os dados foram divulgados hoje 
(10) pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Já o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), que mede a 
inflação para famílias com renda 
de 1 a 5 salários mínimos, teve alta 
de 1,16% em outubro, também o 
maior resultado para o mês desde 
2002 (1,57%). No ano, o INPC 
acumula alta de 8,45% e, em 12 
meses está em 11,08%. Nos 12 
meses imediatamente anteriores, 
a alta havia sido de 10,78% e em 
outubro de 2020, a taxa foi de 
0,89%. Segundo o IBGE, a alta 
da inflação foi puxada pelo preço 
dos transportes (2,62%), com 
destaque para os combustíveis 
(3,21%), e pelo grupo dos ali-
mentos e bebidas (1,17%) (ABr).

Com benefício médio de 
R$ 217,18 em novembro, 
o Auxílio Brasil, novo pro-
grama social criado pelo 
governo, começará a ser 
pago no próximo dia 17. 
Para valer definitivamente, 
a medida provisória (MP) 
do programa precisa ser 
aprovada pelo Congresso, 
até 7 de dezembro, 120 
dias após a edição do dis-
positivo. Com 17 milhões 
de famílias incorporadas, 
o Auxílio Brasil terá cerca 
de 2,5 milhões de famílias 
a mais que os 14,6 milhões 
atendidas pelo Bolsa Fa-
mília. 

O novo programa social 
terá três benefícios básicos 
e seis suplementares, que 
podem ser adicionados 
caso o beneficiário arranje 
um emprego ou tenha um 
filho que se destaque em 
competições esportivas ou 
em competições científicas 
e acadêmicas. O pagamen-

Em audiência pública 
das comissões de 
Infraestrutura e tem-

porária para discutir as cau-
sas da crise energética do 
Senado, ele justificou a alta 
de preços dos combustíveis 
em 2021. “Por que houve 
aumento? Principalmente 
pela alta do petróleo, 60% só 
em 2021, e com tendência, 
com a chegada do inverno no 
Hemisfério Norte, de subir 
um pouco mais”, declarou.

Albuquerque destacou 
que, embora a produção 
de petróleo no Brasil tenha 
aumentado em 2021, no 
restante do mundo, ela dimi-
nuiu, o que teria gerado uma 
crise de oferta e demanda. 
Ao citar o preço do barril de 
petróleo, outro fator desta-
cado pelo ministro para a 
alta da gasolina e do diesel 
foi a desvalorização do real 
em comparação ao dólar. “O 
preço saiu de US$ 66, em ja-
neiro de 2020, e o valor subiu, 

O governo estuda criar um “colchão tributário” para conter a 
alta nos preços.
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Ministro diz que preço 
do petróleo ainda vai subir mais
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que o preço do petróleo deve subir mais com 
a chegada do inverno no Hemisfério Norte e o consequente aumento do consumo

uma reserva estabilizadora 
de preços para conter a 
alta nos preços. Uma pro-
posta nos mesmos moldes 
já havia sido sugerida pelo 
Fórum de Governadores 
ao ministro da Economia, 
Paulo Guedes.

Ainda segundo Bento 
Albuquerque, a redução 
de tributos para resolver 
o problema dependerá de 
compensações. “O colchão 
tributário é uma medida que 
pode permitir que essas va-
riações dos preços do petró-
leo e também dos combustí-
veis sejam compensadas de 
alguma forma”. O ministro 
também foi cobrado a falar 
sobre o alto custo da energia 
elétrica no país. As tarifas, 
ressaltaram os senadores, 
pressionam a inflação e pre-
judicam principalmente as 
famílias de baixa renda, além 
de atrapalharem a retomada 
econômica do Brasil no pós
-pandemia (ABr).

hoje está em US$ 84. E se 
formos ver a desvalorização 
cambial, o dólar saiu de R$ 4 
em janeiro de 2020 e hoje 
está em R$ 5,55. Isso tudo 
leva a aumento nos preços 
dos combustíveis”.

Albuquerque defendeu a 
atual política de preços e 
negou interferência do go-

verno federal neste setor da 
Petrobras. Ele lembrou que, 
sendo uma empresa pública 
de economia mista, a estatal 
não pode sofrer interferên-
cia do governo na fixação 
dos preços dos combustí-
veis. Albuquerque adiantou 
que o governo estuda criar 
um “colchão tributário” e 

Auxílio Brasil: benefício médio será 
de R$ 217,18 em novembro

dos quais cerca de R$ 
50 bilhões serão usados 
para bancar a elevação do 
benefício para R$ 400. As 
condições do programa 
foram regulamentadas 
por um decreto editado na 
última segunda-feira (8). 
Os valores dos benefícios 
e das linhas de pobreza e 
de extrema pobreza foram 
definidos por outro decre-
to, publicado na última 
sexta-feira (5).

As famílias com renda per 
capita de até R$ 100 pas-
saram a ser consideradas 
em situação de extrema 
pobreza; aquelas com ren-
da per capita de até R$ 200 
passam a ser consideradas 
em condição de pobreza. 
No Bolsa Família, os valores 
eram, respectivamente, 
de R$ 89 e de R$ 178 por 
pessoa. O valor médio do 
Bolsa Família, em média R$ 
189, passou para R$ 217,18, 
com alta de 17,84% (ABr).

O Auxílio Brasil terá cerca de 
2,5 milhões de famílias a mais 
que os 14,6 milhões atendidas 

pelo Bolsa Família.
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to do valor mínimo de R$ 
400 até dezembro de 2022, 
prometido pelo presidente 
Jair Bolsonaro, depende da 
aprovação da proposta que 
permite o parcelamento de 
precatórios por até dez anos 
e muda o cálculo do teto de 
gastos. 

Caso aprovada, a proposta 
abre um espaço de R$ 91,5 
bilhões no teto para 2022, 



ISO de inovação: 
norma visa estruturar, 

sem burocratizar

O mundo 
empresarial 
está sendo 
constantemente 
abalado pelas 
mudanças. Tanto 
é que grande parte 
das empresas está 
buscando investir 
em inovação

O desejo é inovar para 
conquistar novos 
mercados, lidar com 

o que está se transformando 
agora e conseguir crescer 
em um mundo mais dinâmi-
co e complexo. No entanto, 
apesar do crescente interes-
se das empresas brasileiras 
pelo tema, ainda há muitas 
dúvidas sobre o que, de 
fato, é inovação. E, separar 
quem realmente é inovador 
de quem está apenas se 
apropriando indevidamente 
do discurso, era uma tarefa 
quase impossível.

Hoje, já não é mais. Em-
presas de todos os portes e 
segmentos estão descobrin-
do a ISO 56002, um modelo 
de governança interna-
cional que visa estruturar 
processos inovadores, sem 
engessar ou burocratizar a 
geração de novos produtos, 
serviços ou modelos de 
negócios. A nova norma já 
foi adotada por mais de 200 
empresas em todo o mundo, 
sendo seis só no Brasil.

A proposta da certificação 
via atestado de conformida-
de é criar uma política capaz 
de suportar a organização 
no desenvolvimento de no-
vos processos de inovação. 
Diferentemente de outras 
normas, essa se propõe a 
ser um guia de boas práticas, 
um modelo de diretrizes 
e não de requisitos, o que 
garante um sistema muito 
mais leve e ágil, como de-
manda a inovação.

Resultado de 11 anos de 
estudos em um comitê inter-
nacional que reuniu em mais 
de 60 países, a ISO 56002 
cria as bases para um bom 
sistema de gestão. Baseada 
em oito pilares – abordagem 
por processos, liderança 
com foco no futuro, ges-
tão de insights, direção 
estratégica, resiliência e 
adaptabilidade, realização 
de valor, cultura adaptativa 
e gestão das incertezas – a 
ISO defende que uma ino-

vação pode ser um produto, 
serviço, processo, modelo, 
método ou a combinação de 
qualquer uma delas. 

Contudo, o conceito de 
inovação é caracterizado 
por novidade e valor. Em 
suma, isso significa que 
ideias sem a manifestação 
de valor não são inovações, 
e sim invenções. Todos os 
tipos de empresa podem 
– e devem – buscar a ISO 
56002 para garantir que 
seus processos de gestão da 
inovação sigam as melhores 
práticas do mundo. 

Ao implementar a nor-
ma, é necessário definir os 
objetivos, o propósito, a 
estratégia, os indicadores 
de desempenho e, os recur-
sos que serão empregados 
na inovação – e não só os 
financeiros, como também 
os recursos de pessoas, co-
nhecimento, infraestrutura 
e até mesmo de tempo.

Além disso, a ISO 56002 
trabalha fortemente no ge-
renciamento de riscos, en-
tendendo que muitos deles, 
em vez de ameaças, podem 
representar oportunidades 
de inovação. Quando é 
identificada uma ameaça, 
é preparado um plano de 
ação contencioso. 

Quando é identificada 
uma oportunidade, ela é 
automaticamente direcio-
nada para o funil de ino-
vação, onde as ideias são 
classificadas e priorizadas 
de acordo com os interesses 
da empresa. As decisões são 
tomadas pelos indicadores, 
e não pelas pessoas. Com 
isso, o empirismo com que 
a inovação vem sendo tra-
tada em muitas empresas, 
é deixado para trás. 

Com a ISO 56002, não 
existe receita de bolo. A 
empresa precisa estabele-
cer onde pretende chegar e 
quais esforços está disposta 
a empregar para alcançar 
suas metas. Nada de elabo-
rar dezenas de documentos 
e tornar a inovação inefi-
ciente. 

A proposta é criar uma 
base sólida para que a ino-
vação possa gerar ótimos 
frutos para a empresa e, 
consequentemente, para 
toda a sociedade.

(*) - É engenheiro mecânico, 
físico nuclear e sócio-fundador da 
Palas, consultoria pioneira na ISO 

56002 na América Latina (www.
gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)
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Atenta e alinhada com 
as principais tendên-
cias em social com-

merce, e também pensando 
na Black Friday, a Tray, uni-
dade de negócios do Grupo 
Locaweb, lança uma parceria 
inédita com o Whatsapp 
para estimular o ambiente 
de vendas entre pequenos 
e médios empreendedores. 

Por meio de uma integra-
ção entre a plataforma e o 
aplicativo, o empreendedor 
que utiliza a Tray poderá en-
viar mensagens automáticas 
para seus clientes, de acordo 
com a estratégia de venda 
adotada para cada ocasião. 
O objetivo deste recurso é 
viabilizar mais um canal para 
divulgação de campanhas e 
estimular a geração de resul-
tados por meio da conversão 
em vendas. 

“A possibilidade de che-
gar às pessoas com uma 

Parceria estimula o ambiente de vendas entre pequenos e médios 
empreendedores.

Vivaldo José Breternitz (*) 

Finalmente foi efetuado o leilão de faixas 
de frequências que permitirá a implantação 
em nosso país da quinta geração de teleco-
municações (5G), que não é apenas uma 
atualização dos sistemas 4G já existentes, 
mas sim uma tecnologia radicalmente nova. 
A tecnologia 5G permite conexões de al-
tíssima velocidade à internet, viabilizando, 
no nível mais pessoal, melhor qualidade e 
velocidade em jogos, filmes e downloads 
em geral. 

Num nível mais amplo, permitirá avanços 
como a Internet das Coisas, a 4ª Revolução 
Industrial, as Cidades Inteligentes, a me-
lhoria dos serviços de internet nas escolas 
públicas e outros. Não aconteceram grandes 
surpresas no leilão: as operadoras de grande 
porte adquiriram os lotes que lhes interessa-
vam, surgiram grupos menores que poderão 
gerar um certo nível de concorrência às 
grandes operadoras, o que é bom para tornar 
melhores os preços e qualidade do serviço. 

Os valores obtidos ficaram dentro do espe-
rado e alguns lotes menores não receberam 

ofertas, devendo voltar a leilão no futuro. 
Agora, os vencedores começam a se mo-
vimentar, pois o leilão lhes impôs algumas 
obrigações, como disponibilizar 5G em todas 
as capitais até 31 de julho de 2022, levar 5G 
a todos os munícipios, oferecer 4G ao longo 
de 31 mil quilômetros de rodovias, injetar R$ 
3,1 bilhões para promoção de conectividade 
nas escolas, instalar redes de fibra óptica, 
via fluvial, na região amazônica e outros. 

Apesar do 5G certamente levar o Brasil 
a um novo patamar tecnológico, muitos 
consumidores ainda vão ter que conviver 
por muitos anos com o 4G, pois de acordo 
com os prazos fixados pelo edital do leilão, 
algumas localidades terão acesso à nova 
tecnologia apenas em 2029. Apesar dos 
celulares antigos continuarem a funcionar 
normalmente, somente poderão usar 5G os 
celulares fabricados para isso, ainda caros 
no Brasil, com preços acima dos R$ 1.500, 
mas que tendem a cair com o aumento do 
número de usuários da tecnologia. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor do 
Programa de Mestrado em Computação Aplicada da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Desde que a pandemia se instaurou no Brasil, 
as empresas precisaram se adaptar ao modelo 
de trabalho em casa, chamado de home offi-
ce. De decisões tomadas por mensagens do 
WhatsApp a participar de reuniões de pijama, 
diversos desafios surgiram para os trabalhado-
res. Entre eles, uma das maiores dificuldades 
foi entender como demitir alguém a distância. 

De acordo com a FIA Employee Experience, 
90% das empresas aderiram a alguma modalidade 
de home office durante o período de distancia-
mento social. Isso faz com que seja ainda mais 
essencial aprender a demitir e a ser demitido nesse 
modelo de trabalho. Para a empresária e gestora 
de carreira Madalena Feliciano, a demissão online 
chegaria uma hora ou outra. 

“A tecnologia já ocupava um lugar bastante 
grande no mercado de trabalho; mas, com a 
pandemia, isso ficou ainda mais forte, a ponto 
de chegar nos momentos de demissão”, diz. 
Um fator importante a se levar em conta ao 
demitir alguém de maneira online é o meio 
por onde será feita a demissão. Por mais que 
tenha se tornado legal durante a pandemia, 
Madalena, contraindica tal ato. 

Ela afirma que demitir um funcionário desta 
maneira tira a possibilidade de acontecer uma 
conversa franca e honesta, que é essencial para 
qualquer processo de demissão. O momento 
de desligamento da empresa é sempre muito 
delicado, então deve ser tratado da melhor 
forma possível. 

Madalena acredita que a forma mais re-
comendável de realizar este ato é via uma 
videoconferência, pois é o modo mais próxi-
mo que temos de nos relacionar uns com os 
outros em época de distanciamento social. 
Para o demitido, é importante manter a calma 
e permanecer em movimento. 

A gestora afirma que, se o trabalhador tiver 
um bom planejamento, não sairá prejudicado. 
Mesmo durante a pandemia, é importante estar 
sempre andando em direção ao desenvolvi-
mento pessoal, e a troca de emprego é uma 
oportunidade perfeita para isso. “A pessoa que 
foi desligada deve montar uma nova rotina e 
um planejamento elaborado, para que não se 
perca no dia a dia”, aconselha. - Fonte e ou-
tras informações: (https://madalenafeliciano.
com.br/).

Integração com Whatsapp para 
estimular venda nas PMEs

Com o crescimento do e-commerce no mercado varejista, uma série de estratégias passaram a ser 
implementadas para aproximar as lojas de seus públicos, especialmente por meio de redes sociais e 
ferramentas de comunicação instantânea, onde eles estão cada vez mais presentes

da venda. 
Utilizando Inteligência Ar-

tificial, os empreendedores 
também terão a oportuni-
dade de customizar mensa-
gens para aniversariantes 
ou clientes que pesquisam 
determinados produtos com 
determinada frequência, 
fornecendo informações 
sobre ofertas, promoções e 
vantagens obtidas por meio 
das compras. 

Além de todos estes recur-
sos, os lojistas que optarem 
pela integração também 
poderão contar com a sin-
cronização automática de 
contatos da sua base de 
clientes por meio do painel 
operacional da Tray, o que 
dispensa a necessidade de 
adicionar os números de 
forma manual e garante a 
otimização de seus serviços. 
- Fonte e outras informações: 
(www.tray.com.br).
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ferramenta tão presente no 
cotidiano por meio desta 
integração é fundamental 
para que os lojistas com-
preendam o comporta-
mento dos consumidores 
e tomem decisões cada vez 
mais assertivas na comuni-
cação e na oferta de seus 
produtos”, destaca Thiago 
Mazeto, diretor comercial e 

de marketing da Tray. 
Com o número de telefone 

e outros dados cadastrais, os 
lojistas poderão realizar um 
contato personalizado com 
clientes em caso de aban-
dono de carrinho virtual, 
de forma a compreender 
as razões que o levaram a 
tomar tal decisão e oferecer 
condições para recuperação 

Black Friday: como controlar o 
impulso ao fazer compras online

Próximo da chegada do verão, férias e Black Friday, a mão 
do brasileiro começa a coçar para gastar tudo que tem (e 
não tem) em compras online. Pesquisa do SPC Brasil e da 
CNDL aponta que quase 60% dos consumidores realizam 
compras por impulso. 

“Esse impulso pelas compras também envolve questões 
emocionais, usadas até como desculpa para o consumo 
desnecessário, caso a pessoa esteja triste ou feliz, e, é aí que 
entra a questão de entendermos a necessidade de certas 
compras, refletindo sempre sobre prioridades e luxos ex-
tras”, comenta Thaíne Clemente, Executiva de Estratégias 
e Operações da Simplic, fintech de crédito pessoal. 

Pensando nisso, a especialista elenca cinco dicas que 
ajudam a controlar o impulso ao fazer compras pela internet:
 1) Avalie se a compra é uma necessidade real para 

o momento - Não é porque algo está na promoção 
ou com valor abaixo do mercado, que você precisa 
comprar. Pense duas vezes: você realmente neces-
sita daquele item ou quer comprar por puro luxo? 
Em paralelo, lembre-se sempre das contas fixas e 
obrigatórias que você tem no mês e priorize-as no 
orçamento. 

 2) Espere um tempo - Muitas promoções e descontos 
acabam se mantendo ou voltando depois de um tem-
po, por isso, não é necessário comprar como se não 
houvesse amanhã. Isso vale principalmente se você 
está em dúvida, colocando coisas no famoso carrinho, 
mas nunca finalizando a compra. Se você não está 
seguro, é porque aquele produto não é tão necessário. 
A recomendação é deixá-lo alguns dias no carrinho e 
refletir nesse tempo sobre a necessidade da compra. 

 3) Não acredite em tudo que está escrito - A maioria 
dos produtos vem com frases como “é a última do es-
toque”, “você pode parcelar em quantas vezes quiser”, 
“a promoção acaba hoje”, pois isso são estratégias de 
marketing usadas para impulsionar a compra, com o 
motivo de não “perder a oportunidade”. Não se deixe 
influenciar por essas estratégias. 

 4) Cuidado com o cartão de crédito - O cartão de 
crédito pode ser um ótimo aliado no dia a dia por 
conta das facilidades que proporciona, mas, depen-
dendo do tipo de uso, pode se tornar um inimigo. A 
recomendação é usar o cartão de crédito apenas para 
contas fixas mensais e já planejadas, evitando número 
alto de parcelas, e colocar um limite adequado à sua 
renda mensal. No caso das compras online, deve existir 
um cuidado enorme para não sair comprando coisas 
baratas todos os dias ou semanas e, no final do mês, 
ter aquela surpresa na fatura. 

 5) Pare de seguir lojas no Instagram - Se você não 
está em um momento de estabilidade financeira, evite 
seguir lojas e vendedores no Instagram, pois isso vai 
acabar aguçando sua vontade de olhar e cair em ten-
tação. Esse tipo de vitrine online facilita o poder de 
compra por não precisar sair de casa e ainda oferecer 
contato direto com o vendedor no direct. - Fonte e 
outras informações: (www.simplic.com.br).
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Pesquisas indicam que quase 60% dos consumidores realizam 
compras por impulso.

Aconteceu o leilão do 5G. E agora? Aprenda a demitir - e a ser 
demitido - na pandemia
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COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/ME nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Edital 
de Convocação - Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Pelo presente Edital, a administração da 
Companhia Brasileira de Fiação, sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº 61.162.467/0001-22, com seus atos constitutivos arquivados na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 353.0001403-1 (“Companhia”), em cumprimento 
ao disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), convoca 
os acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 22 de 
novembro de 2021, às 14:00 horas, excepcionalmente nos termos do artigo 124, parágrafo 2º, da LSA - em 
virtude de a sede da Companhia se encontrar inapta para realização do referido conclave na data indicada -, 
no município da sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 
352, 12º andar, CEP 01310-905, a fim de analisar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) a 
aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Glicínea Empreendimentos 
e Participações Ltda. pela Companhia Brasileira de Fiação”, celebrado em 10 de novembro de 2021 entre a 
Companhia e a Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.378.928/0001-
04 (“Incorporada”) (“Protocolo e Justificação”); (2) a ratificação da contratação de 3 (três) peritos para elaborar 
o laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da Incorporada, com data-base de 06 de outubro de 2021, 
para fins da incorporação da Incorporada pela Companhia (“Laudo de Avaliação”); (3) a aprovação do Laudo 
de Avaliação; (4) a aprovação da incorporação da Incorporada pela Companhia, com a consequente extinção 
da Incorporada, nos termos constantes do Protocolo e Justificação (“Incorporação”); e (5) a autorização para 
que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas 
na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada. São Paulo (SP), 11 de novembro de 2021. Companhia 
Brasileira de Fiação - Por: Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Cargo: Diretor Presidente.

Para quem deseja sair do Bra-
sil e traçar o caminho contrário 
de Cabral, é importante saber 
que o processo de conseguir a 
cidadania portuguesa através 
do Visto Gold será mais caro 
a partir do ano que vem. De 
acordo com as novas regras 
anunciadas pelo governo lusi-
tano, adquirir este documento 
também não será um processo 
fácil. 

Segundo o contador Joaquim 
Moreira, a partir de 2022, os 
investidores de propriedades 
em áreas de alta densidade po-
pulacional como Lisboa, Porto 
e Algarve, além daqueles resi-
dentes em áreas litorâneas como 
Setúbal e Costa de Prata, não 
poderão se qualificar mais para 
conseguir Visto Gold português.

“O documento só será con-
cedido para quem investe em 
imóveis localizados no interior 
do país, naqueles lugares que 
são apontados de menor den-
sidade populacional, ou loca-
lizadas nas chamadas Regiões 
autônomas, como os arquipé-
lagos dos Açores e da Madeira, 
que são ilhas que pertencem a 
Portugal”, conta. Além disso, 
ele pondera: “Os valores destas 
propriedades devem ser a partir 
dos 400 mil euros, no caso de 
novos, ou ou igual ou superior 
a 280 mil euros, que se aplicam 
a imóveis antigos”.

Já o partner da Guess What, 
empresa de comunicação por-
tuguesa, Francisco Chaveiro 
Reis, explica as principais 
razões para essa mudança: 
“Impulsionar o investimento 
nas áreas de baixa densidade 
populacional do país, o que vai 
diminuir a pressão das regiões 

metropolitanas. O governo 
também acredita que isso vai 
incentivar o investimento es-
trangeiro nas demais regiões 
de Portugal”. 

Por outro lado, ele salienta 
que, “quem já tiver comprado 
um imóvel ou estiver passando 
por um processo de compra em 
uma área de alta densidade, 
não será afetado por essas 
novas regras e seu processo 
segue o regimento atual”. O 
visto denominado ARI (Au-
torização de Residência para 
Atividade de Investimento) 
“é atualmente um excelente 
investimento para pessoas que 
querem usufruir dos benefí-
cios de se tornar um cidadão 
europeu, mesmo sem precisar 
viver permanentemente em 
terras lusitanas”, acrescenta o 
empreiteiro Márcio Inverneiro.

Além disso, o advogado espe-
cialista em imigração, Anselmo 
Ferreira Melo Costa, destaca 
que é possível obter o visto 
investindo 1 milhão de euros 
em Portugal. “Comprando um 
imóvel de 500 mil euros no país, 
gerando pelo menos 10 postos 
de trabalho, comprando um 
imóvel com mais de 30 anos para 
reformar no valor de 350 mil 
euros ou pode diminuir para 280 
mil em áreas determinadas pelo 
governo, entre outras opções”.

 Faltando pouco menos de 
dois meses para terminar o ano, 
o advogado recomenda: “Para 
quem deseja conseguir o visto 
nos moldes atuais, apresse-se e 
faça-o até antes do último dia de 
dezembro de 2021”, completa. 
Outras informações podem ser 
em: (anselmocostamelo@gmail.
com). Fonte: MF Press Global.

Pedro Okuhara (*)       

Gerenciamento de 
energia, eficiência 
energética, redução 

de custos, maior produti-
vidade... Certamente são 
metas que fazem parte do 
planejamento estratégico 
de empresas líderes de mer-
cado em seus segmentos. 
Com a economia de energia, 
diversas indústrias já alcan-
çaram resultados positivos 
na redução de custos.

E esse cenário pode ser 
otimizado com a adoção 
de soluções e tecnologias 
inovadoras de inteligência 
artificial (IA), capazes de 
controlar e otimizar por meio 
de processos estruturados o 
consumo energético de toda 
uma planta. As soluções de 
IA já têm sido aplicadas na 
melhoria de diversos proces-
sos, como atendimento, ma-
nutenção preditiva, otimiza-
ção do fluxo de produção, 
entre diversos outros mais 
variados tipos de aplicação. 

Mas, agora, as atenções 
estão voltadas para o uso da 
IA na a gestão energética. 
Soluções de IA embarcadas 
em equipamentos especial-
mente desenvolvidos para o 
monitoramento de energia, 
podem impulsionar a coleta 
de informações, controle, 
avaliações e gerenciamento 
do consumo de energia em 
plantas industriais em tempo 
real, transformando todos 
os dados em informações 
de inteligência empresarial 
e pontos de melhoria. 

Lucia Camargo Nunes (*)
Pior outubro dos últimos 5 anos

Com um outubro melhor que setembro nas vendas 
de veículos (4,7%), mas com um recuo de -24,5% 
quando comparado ao mesmo mês de 2020, a in-
dústria automotiva mantém a preocupação em não 
atender à demanda no trimestre tradicionalmente 
mais aquecido do ano. 

No balanço do mês passado, a Anfavea, que reúne 
as montadoras, aponta que este foi o pior outubro dos 
últimos cinco anos. “Os esforços das áreas de compras, 
logística e manufatura das montadoras merecem todos os 
elogios, mas infelizmente a demanda reprimida, somada 
ao tradicional aquecimento de fim de ano, poderá não ser 
atendida pela oferta”, afirmou o presidente da entidade, 
Luiz Carlos Moraes.

A produção de veículos leves e pesados avançou 2,6%, 
com ligeira queda (-1,7%) de caminhões como reflexo da 
falta de semicondutores. 

Mercedes-Benz

Luiz Carlos Moraes

Populares estão no passado
Questionado se entre as tendências do pós-pande-

mia o carro popular teria perdido espaço, Luiz Carlos 
Moraes pontuou que os carros evoluíram e por isso 
estão mais caros. “O carro que vendemos hoje não é 
mais aquele da década de 80. Temos muitas tecnologias 
regulatórias, de segurança e emissões, caminhamos 
para a eletrificação. Essas exigências têm impacto na 
configuração do veículo e vieram para ficar. Portanto 
essa figura do carro popular não existe mais. Esquece, 
isso é passado”, afirma. 

Outra ofensiva é apostar fortemente no etanol no de-
senvolvimento da eletrificação. De acordo com a marca, 
os biocombustíveis, com um balanço positivo de CO2, 
podem ser uma ponte para a era da eletricidade. Entre os 
estudos, veículos híbridos e elétricos utilizando o etanol 
na geração de energia. 

Volkswagen

Volks mostra Polo Track ainda sob penumbra: vem aí uma nova 
família de veículos de entrada

Mobitech nasce da união de duas gigantes
A Porto Seguro e a Cosan criaram uma joint venture para 

o projeto de serviços de mobilidade Mobitech. O primeiro 
fruto será um modelo de assinatura de veículos Carro Fácil, 
ampliando para gestão de frotas leves e pesadas, entre ou-
tras formas de acesso e utilização de meios de transporte.

“Porto e Cosan se unem para reinventar a relação das 
pessoas e das empresas com veículos e transformar a jor-
nada de mobilidade dos clientes”, afirma Roberto Santos, 
CEO da Porto Seguro. 

“Este é um ramo de negócio de alto potencial de inova-
ção e disrupção que tem sinergia com o nosso portfólio. 
Cosan e Porto se complementam nos negócios e possuem 
valores alinhados. A Mobitech nasce, cresce e pensa de 
forma digital para entregar uma experiência diferente 
para nossos clientes e parceiros comerciais”, avalia Luis 
Henrique Guimarães, CEO da Cosan.

A diversificação dos negócios já aponta como tendência 
para a Porto, que além de seguradora, consórcio, locação 
e serviços financeiros, adquiriu há alguns meses 50% da 
ConectCar, que atua com tags de pedágios e estaciona-
mentos. A Cosan, por sua vez, faz parcerias com startups 
voltadas à descarbonização. 

(*) - É economista e jornalista especializada no setor automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

Política industrial
O presidente da Anfavea disse ainda que vários setores 

têm interesse em nacionalizar microchips no Brasil e algu-
mas conversas ocorrem entre entidades e governo. “Isso 
não será resolvido em três meses, é um planejamento de 
estado, com visão estratégica da indústria de transfor-
mação. Precisamos ter um ‘plano indústria’, pensando 
no impacto transversal, não só para atender à demanda 
do automotivo, mas também para celulares, eletrônicos, 
automação industrial, computadores e infraestrutura de 
comunicação, entre outros. Isso é o futuro. Precisamos 
pensar no futuro da indústria de transformação, nos pró-
ximos 10 a 15 anos, de ser menos dependente da Ásia para 
um item tão relevante para a transformação tecnológica 
do país”, avalia Moraes.

Volvo

Produção: Até indústria de caminhão 
é afetada pela falta de microchips

Novo ciclo de investimento
A Volkswagen anunciou que vai investir R$ 7 bilhões 

entre 2022 e 2026 no Brasil. Parte desse montante será 
direcionada a novos veículos nacionais e outra parte em 
digitalização e descarbonização.

Em produtos, o alvo inicial será o lançamento de uma 
família de carros compactos para o segmento de entrada a 
partir de 2023. O primeiro modelo é o Polo Track, baseado na 
plataforma MQB, com produção na fábrica de Taubaté (SP).

Também haverá investimento em uma nova geração do 
multimídia VW Play, que promete manter motoristas ex-
pandindo a conectividade para fora de seus veículos e ao 
mesmo tempo acrescentando novos itens e serviços.

Inteligência Artificial: 
um novo patamar para 

o gerenciamento de energia
A IA pode colaborar no monitoramento do consumo de energia de equipamentos e dispositivos, 
prevendo quando não serão utilizados, de forma que possam ser desligados ou colocados em modo de 
baixo consumo de energia automaticamente

Marcus Millo_CANVA

Por exemplo, a IA pode 
colaborar no monitora-
mento do consumo de 
energia de equipamentos 
e dispositivos, prevendo 
quando não serão uti-
l izados, de forma que 
possam ser desligados ou 
colocados em modo de 
baixo consumo de energia 
automaticamente. Além 
disso, também é possível 
controlar o uso de energia 
e reduzir seu consumo du-
rante os horários de pico, 
identificar problemas e 
detectar falhas de equipa-
mento antes que ocorram. 

Políticas envolvendo práti-
cas de Environmental, Social 
and Corporate Governance 
(ESG) têm sido avaliadas 
pelo mercado, já que a sua 
adoção está associada a 
negócios mais sustentáveis 
financeiramente e resilien-
tes a mudanças climáticas, 
gerando uma melhor repu-
tação da marca. 

Com a implementação de 
tecnologias de IA para o 
gerenciamento de energia é 
possível controlar e otimizar 
os indicadores de sustenta-
bilidade, utilizando os dados 
gerados pelos equipamentos 
para reduzir o consumo, evi-
tar desperdícios e aumentar 
a eficiência, resultando em 
benefícios tangíveis e in-
tangíveis para o negócio e a 
sociedade. 

Uma análise das tendên-
cias recentes nas indústrias 
de manufatura mostra que 
a eficiência energética é 
um dos desafios mais im-
portantes que as empresas 
enfrentam, por conta dos 
custos crescentes de energia 
e a escassez de recursos. Ou 
seja, gerenciar esses custos 
é crucial para o sucesso, 
independentemente do ta-
manho do seu negócio, mas 
especialmente em mercados 
de uso intensivo de energia. 

As tecnologias de IA facili-

tam a identificação de opor-
tunidades de melhoria que 
podem ser feitas na geração 
e distribuição de energia, no 
processo de manufatura, na 
compreensão da fatura de 
energia e utilidades, sendo 
uma ferramenta muito im-
portante para rapidamente 
localizar essas oportunida-
des de otimização e imple-
mentá-las. Não há dúvida de 
que a Inteligência Artificial 
é o futuro para a eficiência 
dos processos em diversos, 
se não todos, os segmentos 
industriais. 

E o gerenciamento de 
energia eficiente é vital para 
a sustentabilidade do nosso 
planeta e dos negócios. Por-
tanto, a convergência de IA 
e gerenciamento de energia 
não é uma questão de opor-
tunidade, é uma questão de 
sobrevivência. 

(*) - É especialista de produtos e 
aplicação da Mitsubishi.

Portugal vai mudar regras para 
conseguir o Visto Gold em 2022
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 11 de novembro de 20216

ipopba_CANVA

3Eu sei onde estão armazenados os dados, seja de forma 
física ou lógica?

4Existem cópias destes dados em outros lugares?

5Os dados dos meus clientes estão seguros? Corro risco de 
vazamentos ou acessos indevidos?

Certamente, o e-commerce é um dos setores mais impactados pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Por suas plataformas 
passam, de forma direta e indireta, informações pessoais de clientes que, muitas vezes, são usadas como cookies para 

acompanhar a jornada do comprador e o direcionamento de ofertas para cada tipo de perfil.

Fernando Santos (*)

A tecnologia elevou as possibilidades de marketing no meio 
digital e a lei não entra como inimiga para retroceder os 
avanços destes negócios. O papel da LGPD é oferecer di-

retrizes focadas na proteção de dados pessoais, usados para fins 
comerciais. E isso inclui conscientizar os titulares (pessoas físicas 
donas das informações) e as empresas sobre o valor desses dados. 

Nenhuma companhia é proibida de tratar dados pessoais, o 
que muda com a lei é que a empresa precisa informar o usu-
ário, de maneira clara e objetiva, quais as intenções de usar 
suas informações, além de reforçar todo o aparato jurídico. 
Com o crescente número de ataques, o comércio eletrônico 
torna-se um alvo muito vantajoso por deter dados pessoais de 
seus clientes e dados bancários, como números de cartões de 
crédito ou débito. 

Para quem possui um e-commerce é necessário estar atento e 
em conformidade para atuar de forma proativa frente às vulnerabi-
lidades não somente quando é explorada por hackers. Consciência 
teórica é diferente de consciência prática. O primeiro passo para 
garantir a privacidade dos dados pessoais é ter uma estrutura 
eficiente de cibersegurança.  Sabemos que, culturalmente, as 
empresas só investem neste quesito quando estão frente a uma 
ameaça real ou já sofreram algum tipo de ataque.

Por isso, convido você, que tem um negócio ligado ao setor 
de e-commerce, para fazer cinco perguntas de “autoconheci-
mento”, para descobrir o nível de adequação à LGPD. Vamos 
às questões:

1Quais são os dados tratados? São pessoais ou sensíveis, 
tipo RG, CPF, conta bancária, número do cartão de crédito?

2Quando um cliente registra um dado na plataforma para 
receber promoções e cupons de descontos, eu tenho o direito de 
uso destes dados por qual motivo, finalidade e por quanto tempo?

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

Mudanças sempre vêm em ciclos

Alessandro Saade (*)

Há exatos quatro anos, em dezembro 
de 2017, postei um artigo no LinkedIn 

sobre uma atividade que fazia com meus 
alunos de MBA.

Ao longo daquele ano, levei cada uma 
das turmas onde lecionei para uma aula 
prática. Almoçamos num Foodtruck Park, 
local com diversas opções gastronômicas, 
aqui em São Paulo. Claro que não paguei. 
O convite era figurado.

A proposta era que, em duplas, almoças-
sem num foodtruck diferente e depois de 
viverem a experiência como consumidor, 
entrevistassem o chef empreendedor com 
um questionário estruturado comum a todos 
os alunos.

Na época era um movimento recente 

e acreditava que poderiam obter dados 
fresquinhos de falhas entre planejamento 
e execução, erros de análise de cenário, 
melhores práticas e pontos de atenção. E 
depois, compartilharíamos tudo entre nós, 
para entender um padrão, as tendências, 
erros comuns, os inovadores, etc.

Pois bem, antes mesmo da pandemia o 
movimento desacelerou e muitos espaços 
para Foodtrucks fecharam, com o declínio 
da oferta de comida neste formato.

Veio a pandemia, o mercado de entregas 
disparou no mundo e todos os serviços, 
inclusive - ou principalmente - comida, 
incorporaram esta modalidade de venda / 
entrega, como condição de sobrevivência.

Ainda temos foodtrucks, beertrucks, wi-
netrucks, quiosques, carrinhos, bicicletas... 
O ponto é que isso não é solução. É meio.

Na minha visão, a solução passa por uma 
combinação de experiência do usuário / do 

consumidor, e vendas / entregas multicanais. 
O máximo que conseguir, sem estragar a 
experiência. Por exemplo, se só consegue 
entregar uma experiência única e inesquecí-
vel, faça isso. De nada adianta ter delivery se 
o produto chega amassado, frio ou destruído 
no destino. Claro que passa por processos, 
tecnologia, marketing digital, treinamento, 
etc... Não sou ingênuo.

Mas se trabalharmos com as variáveis 
canais e experiência, podemos criar uma 
estratégia. E se conseguir dar mais um 
passo mantendo a experiência do cliente, 
siga. O delivery e o e-commerce são canais 
poderosos e irreversíveis.

Cresça o quanto conseguir, sempre prote-
gendo a relação do consumidor com a sua 
marca, seu produto e seu serviço. Sempre!

Bora

(*) É Fundador dos Empreendedores Compulsivos, é 
também executivo, autor, professor, palestrante e mentor.  

Possui mais de 30 anos de experiência atuando com 
grandes empresas e startups brasileiras, tornando-se 

referência no universo do empreendedorismo no Brasil. 
Formado em Administração pela UVV-ES, com MBA em 

Marketing pela ESPM e mestrado em Comunicação e 
Mercados pela Cásper Líbero, especializou-se em Em-

preendedorismo pela Babson College e em Inovação por 
Berkeley. Atualmente é Superintendente Executivo do 

ESPRO, instituição sem fins lucrativos que há 40 anos 
oferece aos jovens brasileiros a formação para inserção 

no Mundo do Trabalho.
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VA Pois bem, se a empresa responder às cinco perguntas acima (e 
evidenciar cada resposta) ela está no caminho certo em relação 
ao tratamento correto da privacidade de dados. É importante 
ressaltar que a privacidade não é um projeto a ser executado 
apenas uma vez. 

Exige-se um trabalho contínuo com novos processos criados e 
assistidos por uma empresa especializada. Tais medidas devem 
seguir em conformidade e atendimento aos princípios de fina-
lidade, necessidade, transparência, segurança e documentação 
da LGPD.

Ao solicitar nome, endereço, CPF, e-mail, dados do cartão de 
crédito para a realização de compra, esses dados só poderão 
ser tratados para esse fim exclusivo. Caso o e-commerce tenha 
interesse em enviar mailing de ofertas para o cliente, é manda-
tório checar o consentimento do usuário. Assim como não pode 
reutilizar dados registrados no sistema antes da lei para qualquer 
objetividade comercial. 

De maneira prática, se quiser mandar ofertas por e-mail, solicite 
o consentimento do cliente. Para este tipo de ação de marketing, 
a companhia precisa apenas do nome e do e-mail do cliente. Não 
cabe pedir o CPF, o endereço residencial e, muito menos, os 
dados do cartão. Insumos deste tipo devem ser restritos apenas 
durante o processamento da compra. 

Diante de consumidores cada vez mais empoderados e atentos 
quanto ao uso correto dos dados pessoais, ninguém quer fidelizar 
laços com um e-commerce que não se preocupa com a segurança. 
Além de fortalecer o negócio, aplicar as medidas protetivas de 
privacidade torna-se um grande atrativo para todos os lados: 
investidores, parceiros, fornecedores e clientes. 

Unir experiência e proteção ao consumidor são os novos ati-
vos do valor corporativo frente à era em que os dados ganham 
ares estratégicos, sendo considerados o novo petróleo para as 
empresas! E no e-commerce há uma jazida imensa!

 
(*) - É especialista em data protection & compliance e head de soluções na Cert-

sys, especializada em soluções para Transformação Digital e inovação (www.
certsys.com.br).

perguntAs pArA sAber se o negóCio 
está eM ConforMidAde CoM A lei

“AutoConHeCiMento”
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianases 

Benedito Aparecido Morelli - 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: LAéRCIO EDuARDO DOS SAnTOS JunIOR, profissão: troque-
lador flexo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/05/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laércio 
Eduardo dos Santos e de Eliete Aparecida André. A pretendente: SABRInA FER-
nAnDES DA SILVA DuARTE, profissão: vendedora, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Herbert Evandro da Silva Duarte e de Claudelice 
Fernandes de Oliveira.

O pretendente: VICEnTE DE PAuLO PInTO DE ALMEIDA, profissão: pedreiro, 
estado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1960, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Pinto de Almeida e de 
Sebastiana Marques Segura. A pretendente: ASSunTA CORRêA ChAVES, profis-
são: empacotadora, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/02/1960, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nabor Corrêa 
e de Ana Terriani Corrêa.

O pretendente: DAnILO CAVALCAnTE PEREIRA, profissão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sandra Regina Cavalcante Pereira. 
A pretendente: KAROLInE DOS SAnTOS MOREIRA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marco Alberto Moreira e de Luciana 
Felix dos Santos.

O pretendente: ROnALDO ALVES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/2002, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sandra Regina da Silva. A pretendente: 
JOyCE CECILIA CAMILO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/2004, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joel Alessandro de Jesus Silva e de 
Soraia Camilo Pereira.

O pretendente: GABRIEL JOSé SAnTOS SILVA, profissão: técnico automobilístico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1997, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Sidney José da Silva e de Angela Maria Regis 
dos Santos Silva. A pretendente: LETíCIA MASSAnEIRO DE ARAúJO RAMOS, 
profissão: técnica de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-
nascimento: 27/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
James Wanderson Ramos e de Tatiana Araújo Ramos.

O pretendente: hEnRIquE VITAL DE OLIVEIRA CORREIA, profissão: almoxarife, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1994, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Ricardo Barros Correia e de Gilvania Vital de 
Oliveira. A pretendente: FERnAnDA SAnTOS GOMES, profissão: escriturária adminis-
trativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adenilso Gomes e de 
Leidijane Santos Mota.

O pretendente: ARISTEnyO AnTunES DE AquInO, profissão: funcionário público, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Monte Azul, MG, data-nascimento: 12/07/1974, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar José de Aquino e de 
Nair Antunes de Aquino. A pretendente: VAnESSA MAnJA DE CARVALhO, profissão: 
encarregada fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/04/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Antônio 
de Carvalho e de Maria do Carmo Manja.

O pretendente: GIVALDO MEnEzES DE MOuRA, profissão: pedreiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 07/03/1961, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Barbosa de Moura e de Valdete Menezes 
da Conceição. A pretendente: ROSAnGELA APARECIDA DE LIMA, profissão: cos-
tureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1963, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Rubens de Lima e de 
Thereza Serra de Lima.

O pretendente: GLEIBSOn ROChA DE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: monitor de 
expedição, estado civil: solteiro, naturalidade: Camaçari, BA, data-nascimento: 23/08/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de David Serqueira dos Santos 
e de Carmelita Rocha de Oliveira Santos. A pretendente: TATIAnA MARIA FERREIRA 
FERRO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Paulo Ramos, MA, 
data-nascimento: 10/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Ferro Neto e de Maria Luzia Ferreira Ferro.

O pretendente: RAFAEL SAnTOS SILVA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Teodoro Silva e de Miriam Maria 
dos Santos. A pretendente: DAyAnA FERREIRA DA SILVA, profissão: analista de 
sistemas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Dantas da Silva e 
de Raimunda Ferreira Bastos.

O pretendente: EVAnDRO SAEz ROChA, profissão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/10/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Nogueira Rocha e de Roseli Saez Rocha. 
A pretendente: ELAInE AnDRADE RODRIGuES, profissão: cozinheira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 08/01/1981, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eneas Francisco Rodrigues 
e de Estelita Andrade Rodrigues.

O pretendente: GABRIEL ALVES DA SILVA, profissão: vistoriador, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Salvio Roberto da Silva e de Marinete Alves da 
Silva. A pretendente: TuAny CABRAL TRIGuEIRO, profissão: auxiliar de classe, es-
tado civil: divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 30/09/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jayme Gomes Trigueiro Filho e de 
Mariza Cabral Trigueiro.

O pretendente: AnTônIO AFOnSO MEDEIROS, profissão: pedreiro, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Buenópolis, MG, data-nascimento: 11/02/1959, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Feliciano Afonso de Souza e de 
Eva Júlia de Medeiros. A pretendente: MARIA RITA LOPES, profissão: aposenta-
da, estado civil: solteira, naturalidade: Canaã, MG, data-nascimento: 23/09/1957, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Arcanjo Lopes 
e de Izolina Rosa Soares.

O pretendente: MOACIR DE SOuzA OLIVEIRA, profissão: analista de sistemas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1994, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Francisco Vieira de Oliveira e de Alzenira de 
Souza Vieira de Oliveira. A pretendente: nICOLE DE FARIAS MELO, profissão: auxiliar 
técnica de educação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Aparecido 
Gimenez Melo e de Luciana Aparecida de Oliveira Farias.

O pretendente: MAnOEL MAxIMIAnO DOS SAnTOS FILhO, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1969, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Maximiano dos Santos e de 
Maria Diomar dos Santos. A pretendente: GILCER SOARES DE TOLEDO, profissão: 
auxiliar de escrita fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 17/06/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto 
de Toledo e de Heloisa Soares dos Santos.

O pretendente: DORGIVAL DE LunA VALERIO FERREIRA, profissão: vigilante, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Gloria do Goitá, PE, data-nascimento: 18/08/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Evangelista Ferreira e de Luzi-
nete Maria de Luna Ferreira. A pretendente: TARCIAnE MARIA DE SOuSA, profissão: 
agricultora, estado civil: divorciada, naturalidade: Lagoa de Itaenga, PE, data-nascimento: 
04/04/1992, residente e domiciliada em Lagoa do Itaenga, PE, filha de Manoel Severino 
de Souza Neto e de Maria de Fátima de Lima.

O pretendente: DAVID KEVIn CORREA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 15/05/2000, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Josué Correa e de Patricia Barbosa Vilas Boas Correa. 
A pretendente: quéREn hAPuquE DA SILVA COuTInhO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Alves Coutinho e de Cleuza 
Batista da Silva Coutinho.

O pretendente: LuCAS DA SILVA AquInO, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Deusdete de Melo Aquino e de Mirlene Ferreira da Silva. 
A pretendente: AnA nATáLIA PEREIRA CARVALhO, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Teófilo Otoni, MG, data-nascimento: 24/12/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Pereira Carvalho.

O pretendente: DIOGO SILVA MEDEIROS, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Brejo Santo, CE, data-nascimento: 28/06/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Nunes de Medeiros e de Luzanira Maria da Silva 
Medeiros. A pretendente: FRAnCISCA MARIA DE PAuLA SOuSA, profissão: faturista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ipiranga do Piauí, PI, data-nascimento: 24/02/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Honório de Sousa 
e de Maria Daguimar de Paula Sousa.

O pretendente: VALDEMOR PEREIRA BARBOSA, profissão: atendente de arrecadação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Barbosa e de Marta Pereira. 
A pretendente: BEATRIz SOuSA DE ALEnCAR, profissão: atendente de arrecadação, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 25/09/2000, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de José Gomes de Alencar e de Francisca 
Jacineide de Sousa Alencar.

O pretendente: GEORGE ALVES SEnA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 14/11/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival Sena e de Liete Alves Sena. A pretendente: GIS-
LAInE CRISTInA DE MACEDO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes Conceição de Macedo.

O pretendente: GInALDO CARVALhO RIBEIRO, profissão: frentista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 24/02/1958, residente e domiciliado em 
Paulínia, SP, filho de Vivaldo Pacheco Ribeiro e de Elza Carvalho Ribeiro. A pretendente: 
ALExAnDRA RIBEIRO, profissão: diarista, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Maria Luiza Ribeiro.

O pretendente: RAFAEL MARIAnO SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Silva e de Maria Zelia Mariano. A preten-
dente: VIRLEIDE DE SOuSA OLIVEIRA PIMEnTEL, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 13/03/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Hermínio Oliveira e de Maria 
Francisca de Sousa Pimentel.

O pretendente: ALESSAnDRO SAnTOS DE AquInO, profissão: segurança, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dirceu Costa de Aquino e de Fabiana 
dos Santos Morais de Aquino. A pretendente: KETTELyn DE SOuzA VITOR, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nasci-
mento: 26/09/2000, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Alex 
Sandro Vitor e de Rosemara Umbelino de Souza.

O pretendente: BLEnILDO JOSé CAMPOS BRunIS JunIOR, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Olinda, PE, data-nascimento: 23/12/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Blenildo José Campos Brunis e de 
Maria da Luz da Rocha Cantalice. A pretendente: ELISAnGELA RODRIGuES DA 
SILVA, profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/05/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Tania Rodrigues da Silva.

O pretendente: WALEF FERnAnDO DE LIMA AnTunES, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 23/07/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Ciriaco Antunes e de Edilene 
Maria de Lima Antunes. A pretendente: ALInE SILVA DOS SAnTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Silveira dos Santos e de Maria 
Rita Ribeiro da Silva.

O pretendente: VInICIuS PEREIRA ChAVES, profissão: entregador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Barbosa Chaves e de Marisete Pereira dos 
Santos. A pretendente: JOSEFA JéSSICA ALVES DE SOuSA, profissão: operadora de 
loja, estado civil: solteira, naturalidade: Arara, PB, data-nascimento: 27/10/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Everaldo Alves de Sousa e de Maria 
Luzinete Ramalho dos Santos.

O pretendente: REnAn KEnnEDy FELIx DE OLIVEIRA, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto de Oliveira e de Joseane 
Cristina Felix. A pretendente: EDILAInE CRISTInA FELIx CAnDIDO, profissão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: Araçatuba, SP, data-nascimento: 29/04/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilmar da Silva Candido e 
de Kelli Cristina Batista Felix.

O pretendente: WALTER BATISTA DA SILVA, profissão: auxiliar de assuntos diversos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Batista da Silva e de Teresa 
da Silva. A pretendente: EDnA COnCEIçãO DOS AnJOS, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Buerarema, BA, data-nascimento: 30/11/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Sarafim dos Anjos e de 
Antonia Maria da Conceição.

O pretendente: FABRíCIO DuquE MAuRíCIO, profissão: cobrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Juvenilia, MG, data-nascimento: 18/11/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Simão Maurício e de Lenita Duque Farias. 
A pretendente: BRunA DA SILVA DuquE, profissão: auxiliar administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Carinhanha, BA, data-nascimento: 14/04/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josevaldo Fernandes Duque e de 
Magna Pereira da Silva.

O pretendente: AGnALDO SOuzA DE OLIVEIRA FILhO, profissão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo Souza de Oliveira e de Maria 
Ivanice Tiburtino de Oliveira. A pretendente: LuCIAnA SILVA ALBuquERquE, pro-
fissão: gestora de recursos humanos, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/09/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Osvaldo Ferreira de Albuquerque e de Antonia Pereira da Silva Albuquerque.

O pretendente: nAThAn DE SAnTAnA MARTInS, profissão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1996, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Henrique de Santana Martins e de Maria 
de Fatima de Santana Martins. A pretendente: MILEnA PEREIRA MATOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Santos Matos e 
de Janira Dias Pereira.

O pretendente: ELISEu JOSué ELIAS, profissão: industriário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Aparecido Elias e de Ester Fujie Elias. A pretendente: 
JuLIAnA TChAnKOFF PARRAS, profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1985, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, filha de Mauro Martins Parras e de Vera George Tchankoff Parras.

O pretendente: GABRIEL GALDInO DE LIMA, profissão: encarregado de almoxari-
fado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Manoel de Lima e de 
Maria Vianey dos Santos Lima. A pretendente: TAíS APARECIDA COnCEIçãO DE 
CASTRO, profissão: funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 13/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Geraldo de Castro Junior e de Vanda Maria da Conceição de Castro.

O pretendente: OSLEI uBIRATã DA SILVA, profissão: conferente de logística, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Curitiba, PR, data-nascimento: 21/12/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carmen Rodrigues da Silva. A preten-
dente: ELIAnA MARA PIRES DE AnDRADE, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Rio do Sul, SC, data-nascimento: 16/05/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Orlando Francisco Pires de Andrade e de Nerci 
Pires de Andrade.

O pretendente: JEFFERSOn MOnTEIRO FERREIRA, profissão: assistente de escri-
tório, estado civil: solteiro, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 26/05/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ateildo Ferreira e de 
Gicelma Edite Monteiro Ferreira. A pretendente: CAROLInE VIEIRA DE ALEnCAR, 
profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edimar Rodrigues de Alencar e de Francinalda Vieira da Silva Alencar.

O pretendente: WILKER SILVA DO VALE, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo do Vale e de Deise Silva Carmelo. 
A pretendente: ALESSAnDRA CAETAnO DOS SAnTOS, profissão: consultora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Silva dos Santos e 
de Fernanda de Jesus Caetano.

O pretendente: RODRIGO DA CRuz PORTEIRO, profissão: instalador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1988, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Roberto Porteiro e de Rosalina da 
Cruz Porteiro. A pretendente: EunICE GOMES DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jicelia Gomes dos Santos.

O pretendente: WESLLEn DE SOuzA SOARES, profissão: auxiliar de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Soares e de Cleuza Pereira de 
Souza Soares. A pretendente: LuCIAnA CARDOSO PEREIRA, profissão: assistente 
comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1999, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Luciano Silva Pereira e de Noeli de 
Fatima Cardoso Pereira.

O pretendente: WAnDERSOn DIOnISIO TORRES, profissão: office-boy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1990, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Inaldo Izidio Torres e de Maria Lindocelia 
Marques Dionisio. A pretendente: LARISSA ALESSAnDRA SILVA TORRES, profissão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1998, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Marcos Antonio Silva Torres e de Izabel 
Bispo da Silva Torres.

O pretendente: CAIO CERAChI DO CARMO, profissão: comerciante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1996, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Robson Ricardo Farias do Carmo e de Alessandra Borges 
Cerachi. A pretendente: InGRID GRASIELE DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/07/1996, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto da Silva e de Rosicler Reis.

O pretendente: LuCAS VICEnTE SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Givaldo Vicente da Silva e de Maria Albertina Vidal Silva. A pretendente: 
GABRIELA DE CASTRO SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Éderson Corrêa dos Santos e de Mariza Gonçalves de Castro Santos.

O pretendente: WEnDEL SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1996, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Odacy Azevedo Silva e de Maria dos Reis Silva. A pretendente: 
LARISSA RODRIGuES FEITOSA LAGOS, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Lagos e de Erismá Rodrigues Feitosa Lagos.

O pretendente: MAILSOn OLIVEIRA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves da Silva e de Aldeni de Oliveira. A pretendente: 
JhEnIFER ThAMIRES DOS SAnTOS, profissão: operadora de caixa, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Aparecido dos Santos e de Ivete dos Santos.

O pretendente: JEOVAn MARquES DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abdias Marques da Silva e de Vera Lucia Vaz de 
Andrade. A pretendente: GESOnILDA PEREIRA DA SILVA, profissão: passadeira, 
estado civil: viúva, naturalidade: Maraial, PE, data-nascimento: 10/09/1973, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Vital da Silva e de Marta de 
Alcantara Pereira da Silva.

O pretendente: WELDER VALEnTIM CORREIA, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 28/04/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alzir Zarzur Correia Neto e de Marizilda 
Valentim Correia. A pretendente: STEPhAnI SILVA ORnELLAS, profissão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cleitom Martins Ornellas 
e de Andreia Silva dos Santos.

O pretendente: TIAGO GOMES DO nASCIMEnTO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 08/07/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luciano do Nascimento Ramos e de Mauricéia 
Gomes do Nascimento. A pretendente: CAMILA OTTAVIAnO GRAuMMAn, profissão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilson Santos Graumman 
e de Sara Ottaviano.

O pretendente: CARLOS hEnRIquE RIBEIRO DE LIMA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 20/03/1993, 
residente e domiciliado em Suzano, SP, filho de Jose Edson de Lima e de Marcia Regina 
Ribeiro de Lima. A pretendente: IRInEIDE MACEDO SILVA, profissão: atendente, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivon Macedo Silva e de Irene Antunes 
de Souza Silva.

O pretendente: ALExAnDRE DA SILVA TAVARES, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/04/1986, residente e 
domiciliado em Lavínia, SP, filho de Roberto do Rosário Tavares e de Maria de Lurdes 
Ferreira da Silva. A pretendente: DEJAnIRA BARBOSA DA SILVA, profissão: opera-
dora de call center, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/02/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Freitas 
da Silva e de Noemi Alves Barbosa.

O pretendente: CAIquE RODRIGuES DE OLIVEIRA, profissão: gerente comercial, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1996, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Machado de Oliveira e de Sandra da 
Silva Rodrigues Oliveira. A pretendente: LAíS CRISTInA DE ARAuJO MáRIO BISPO, 
profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, 
data-nascimento: 30/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Fábio Bomfim Bispo e de Débora Cristina de Araujo Mário.

O pretendente: RuBEnS AnTOnIO RODRIGuES DE SOuzA, profissão: almoxarife, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 12/06/1996, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Rubens Rodrigues de 
Souza e de Silvana Aparecida Rodrigues. A pretendente: MAyAnE FERREIRA ALMEIDA 
JATOBá, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, 
BA, data-nascimento: 22/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de João de Almeida Jatobá e de Joselita Ferreira da Silva.

O pretendente: DOuGLAS GOnçALVES DE SOuzA MATTOS, profissão: coordenador 
de BI, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Itabajara de Mattos e de 
Sidineide Gonçalves de Souza Mattos. A pretendente: éRICA ALVES DA SILVA, profissão: 
auxiliar de laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
31/08/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Erivaldo José da Silva e 
de Claudete Alves Feitosa.

O pretendente: JuAn VICTOR LOPES DA SILVA, profissão: motoboy, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/2003, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Viviane Emanuele Lopes da Silva. A pretendente: 
AnnA JuLLIA nASCIMEnTO DA SILVA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/2004, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Nascimento da Silva e de Amanda Souza 
Nascimento da Silva.

O pretendente: LInDOMAR CAETAnO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Américo da Silva e de Gerineide 
Caetano dos Santos. A pretendente: SuELLEn FERnAnDES COLTRI, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1997, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Edson José Coltri e de Danielle Fer-
nandes Santana Coltri.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ChARLES nnADOzIE nWOSu, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Obibiezena-Nigeria, data-nascimento: 08/03/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Madukwem Nwosu e de Benadeth Nwosu. A 
pretendente: TAMARA DE SOuzA ROChA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Carapicuiba, SP, data-nascimento: 12/02/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Diogo Sebastião da Rocha e de Rosalba Elaine de Souza.

O pretendente: AnTOnIO JOSé VIEIRA DE MORAES, profissão: ajudante de trans-
porte, estado civil: solteiro, naturalidade: Araioses, MA, data-nascimento: 13/08/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Maria do Rosario de Fatima Vieira 
de Moraes. A pretendente: RITA DE CASSIA DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Luiz dos Santos e de Acacia Maria 
dos Santos.
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

O pretendente: Jun hO LEE hAn, nascido em Assunção, Paraguai, no dia (08/09/1990), 
profissão empresário, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Jae Doo Lee e de Kyung Soon Lee Han. A pretendente: nAnCy 
MIRAn Oh ChOI, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia (16/03/1990), profissão 
médica, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Choi Ki Bak e de Yong Chu Oh.

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

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

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para
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