
Construindo empresas felizes e, 
Consequemente, mais prósperas
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Viver nos Estados Unidos é o desejo de muitos brasileiros que 
buscam por mais qualidade de vida, oportunidades de trabalho, 
estudo e segurança. Com isso, muitas pessoas procuram opções que 
permitam migrar de maneira legal e possibilite usufruir dos benefícios 
de ser um morador local, além de poder levar outros membros da 
família, como cônjuge e filhos. Atualmente, o país norte-americano 
conta com algumas possibilidades de vistos para empreendedores, 
investidores e gestores.  

a rota alternativa para quem deseja investir e morar 
nos estados unidos

Sancionada em julho de 2017, entrou em vigor em 11 de novembro 
de 2017, trazendo mudanças na CLT. Nesses anos, o que mudou e 
quais são os impactos para as empresas e trabalhadores? De acordo 
com a Mazars, auditoria e consultoria empresarial, não deveria ser 
considerada como uma reforma abrangente, mas, sim, uma altera-
ção significativa da legislação trabalhista, que trouxe alguns pontos 
positivos, mas que não endereçou pontos sensíveis das relações de 
trabalho brasileiras.  

reforma trabalhista completa quatro anos. e o que 
mudou neste período? 

Viajar pelo Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, será 
ainda mais fácil para os clientes da Delta inscritos no programa TSA Pre-
Check (processo prévio de inspeção que permite aos passageiros que fazem 
parte de um dos programas de viajantes de confiança do Departamento de 
Segurança Nacional dos Estados Unidos passar de forma fácil e rápida pelos 
pontos de verificação de segurança da TSA, sigla de Transportation Security 
Administration, ou Administração para a Segurança dos Transportes).  

Área de entrega de bagagem usa tecnologia de 
reconhecimento facial

juststock_CANVA
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turkish Cargo prioriza entregas expressas 
Atendendo a 127 países, a Turkish Cargo expande seus ser-

viços com o início das operações da TK Courier. A nova marca 
da transportadora permite que as cargas sejam entregues com 
rapidez, facilidade e segurança, ao oferecer um sistema de reserva 
fácil e ágil, uma equipe especializada e treinada para entregar os 
produtos aos clientes em prazos especiais e garante total priori-
dade de deslocamento e transferência das remessas nos pátios 
dos aeroportos. Com uma malha aérea cargueira composta por 
97 destinos, a Turkish Cargo tem a maior rede de voos diretos 
de carga no mundo e realiza transações globais com uma frota 
de 371 aeronaves, que incluem 24 específicas para o transporte 
de cargas. Para mais informações, acesse (www.turkishcargo.
com).      leia a coluna completa na página 3
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impacto da reforma tributária no mercado de 
Capitais será tema de debate promovido pelo Ciee

@NO Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE realiza 
na próxima quarta-feira, 17, às 17h, debate online sobre 

o Impacto da Reforma Tributária no Mercado de Capitais com 
foco nos dividendos e juros sobre capital próprio. Participarão 
do evento: Ary Oswaldo Mattos Filho, sócio fundador da Mattos 
Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados e professor 
sênior da FGV-SP; Haroldo Reginaldo Levy Neto, diretor técnico 
da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do 
Mercado de Capitais - APIMEC; e Luiz Fernando Lopes Filho, 
sócio-Gerente da Lopes Filho & Associados, Consultores de 
Investimentos Ltda. O evento contará na abertura com a par-
ticipação do CEO do CIEE, Humberto Casagrande. A mediação 
será do sócio-diretor da Agência FR Comunicação, Alcides Fer-
reira". Para participar acesse: https://youtu.be/F9CH1dZ20n0  

  leia a coluna completa na página 2
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Será que os profissionais 
brasileiros receberam mais 
presentes de fornecedores 
durante a pandemia? 

ou será que houve um aumento de conflito 
de interesses envolvendo colaboradores 

em suas relações profissionais nesse período? 
Ou ainda será que o risco comportamental 
dos profissionais quanto à oferta de suborno 
aumentou? 

A corrupção organizacional é um fenômeno 
de natureza sistêmica e pode ser abordada de 
muitas formas. Uma pesquisa realizada pelo 
IPRC Brasil (Instituto de Pesquisa do Risco 
Comportamental) buscou abordar os meios 
mais recorrentes divulgados em que a corrup-
ção ocorre: suborno, conflito de interesses e 
presentes. Com os dados que já tinham antes 
da pandemia, o instituto conseguiu comparar 
com o cenário atual. 

Suborno - Também conhecido no Brasil 
como "propina", "bola" e "pixuleco", o suborno 
é o ato de prometer, oferecer ou pagar a uma 
autoridade, governante, funcionário público 
ou profissional da iniciativa privada qualquer 
quantia de dinheiro.

A pesquisa levantou uma perspectiva alenta-
dora: os programas anticorrupção estão gerando 
uma mudança comportamental quando o dilema 
trata de suborno. 

Houve um aumento de 13% no número de 
profissionais que denunciaram esse desvio. Tal 
dado leva a duas reflexões: 1 - a proximidade com 
seus familiares impõe aos profissionais uma con-
duta mais condizente com seus discursos, uma 
vez que suborno é um ato claro de corrupção? 
2 - as organizações desenvolveram programas 
anticorrupção pontual e contundente quanto 
aos dilemas éticos envolvendo suborno. 

Conflitos de interesse - O conflito de inte-
resse ocorre quando existe um confronto entre 
os interesses públicos e privados, prejudicando 
o interesse organizacional ou coletivo. Os dados 
levantados pelo IPRC indicam um ponto de 
atenção: profissionais estão mais em conflitos 
de interesses na pandemia, quando houve um 
crescimento de 17% para 24%. 

pesquisa mostra um panorama do 
comportamento corrupto nas organizações

Se
rh

ii 
Ye

vd
ok

ym
ov

_C
A

N
VA

Segundo Renato Santos, especialista em 
compliance e diretor do instituto, esse aumento 
alerta para a necessidade de criar programas 
e treinamentos de compliance mais práticos e 
específicos sobre corrupção. "Não basta mais 
alertar apenas sobre o risco comportamental 
envolvendo suborno direto. É necessário 
apresentar dilemas éticos menos óbvios, 
como conflitos de interesses. Além disso, as 
empresas precisam desenvolver seus colabo-
radores quanto ao tema no contexto da nova 
configuração de trabalho (remoto) imposta 
pela pandemia", afirma.

Presentes - Ainda que não haja grande 
diferenciação entre o recebimento de pre-
sentes e suborno, a corrupção pode ocorrer 
por meio da dádiva, com o ato de corromper 
de maneira implícita e indireta. A Teoria da 
Dádiva, cunhada pelo sociólogo francês Marcel 
Mauss, explica como se dá a criação de laços 
sociais, destacando que essas relações pos-
suem influência mais nos envolvidos do que 
na relação econômica.

De acordo com a pesquisa, não somente houve 
aumento (de 12% para 19%) na aceitação de 
presentes, como também aumentaram (de 4% 
para 7%) aqueles profissionais que não sabem 
como agir diante desse risco comportamental. 
Para Santos, essa piora pode ter ocorrido por 
duas hipóteses: 1 - aumento de propostas e 
envios de presentes para profissionais direta-
mente em suas residências, diminuindo o risco 

de serem detectados, 2 - as interações profis-
sionais remotas permitiram maior proximidade 
pessoal a ponto de facilitar esses "agrados" por 
meios de presentes. 

Teste de integridade - O especialista des-
taca a aplicação do teste de integridade como 
uma das formas de prevenir essas situações 
nas empresas. Essa ferramenta consiste na 
simulação de situações antiéticas com o objetivo 
de avaliar a predisposição do indivíduo para co-
meter atos imorais ou ilícitos. É um instrumento 
importante para medir a resiliência do sujeito 
diante de um dilema ético e, consequentemente, 
proporciona subsídios para mitigar o problema 
na organização. 

No entanto, não podemos cair em uma visão 
binária e ingênua ao tentar classificar o avaliado 
como íntegro ou não íntegro. O ideal, portan-
to, é demonstrar de que forma as convicções 
comportamentais do avaliado se distinguem 
dos valores da organização.

Ele avalia que é preciso investir na ampliação 
da percepção moral do indivíduo, por meio do 
investimento na instrução. "E a instrução, por 
sua vez, é mais ampla do que capacitar a equipe 
exclusivamente para a atividade profissional 
em sua dimensão técnica. Daí a necessidade 
de investimento em programas de promoção 
da ética de forma mais detalhada e aprofun-
dada", enfatiza. - Fonte e outras informações 
em: (www.iprcbrasil.com.br).

Comportamento

aumento do piB nos estados
Segundo o IBGE, entre as 27 unidades 

da federação 13 tiveram aumento do PIB 
em 2019 acima da média nacional, que 
foi de 1,2%, alcançando R$7,4 trilhões. A 
maior alta foi no Tocantins, que cresceu 
5,2%, seguido por Mato Grosso (4,1%), 
Roraima (3,8%), Santa Catarina (3,8%) 
e Sergipe (3,6%). A maior retração 
ocorreu no Espírito Santo (-3,8%). Pará 
(-2,3%), Piauí (-0,6%) e Mato Grosso 
do Sul (-0,5%) completam a lista das 
reduções. As demais altas foram abaixo 
do índice nacional (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/construindo-empresas-felizes-e-consequentemente-prosperas/
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/reforma-trabalhista-completa-quatro-anos-e-o-que-mudou-neste-periodo/
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OpiniãO
Criptomoedas: a importância 

da regulamentação

Todo efeito econômico 
possui um efeito 
jurídico acoplado. 
Neste sentido, o 
papel do Estado se 
torna fundamental 
para uma adequada 
regulação financeira 
do país. 

No entanto, tudo isso 
tem sido colocado à 
prova desde o sur-

gimento das criptomoedas, 
em 2008, logo após a crise 
dos bancos norte-ameri-
canos, que revelou toda a 
fragilidade do sistema fi-
nanceiro. Hoje, especula-se 
que já existam mais de 6 mil 
criptomoedas – cerca de 30 
vezes mais que as moedas 
emitidas pelos governos. 

Quase todos os dias surge 
uma nova, agora com ape-
los mais sustentáveis, visto 
que o volume de energia 
necessário para a minera-
ção tem acendido o alerta 
para questões ambientais. 
Segundo o site Coin Market 
Cap, o valor somado de to-
das as criptomoedas era de 
US$ 1,44 trilhão no mês de 
julho desse ano. Só o Bitcoin 
representa 47% desse total.

O Brasil vem se destacando 
nesse cenário. Segundo um 
levantamento da Hashdex, 
realizado em setembro, exis-
tiam 325 mil investidores de 
criptomoedas no Brasil – 
número quase 1.000% maior 
que o de setembro de 2020, 
quando os investidores eram 
apenas 30 mil. Quase a tota-
lidade desses investidores, o 
fazem como uma alternativa 
ao mercado financeiro tra-
dicional. 

Esses valores, em sua 
maioria, são destinados às 
reservas financeiras pesso-
ais, deixando de lado opções 
tradicionais do mercado, 
como poupança, renda fixa 
ou mesmo ações. O volume 
negociado já é tão alto que 
a quebra do sistema de 
criptomoedas geraria um 
grande impacto financeiro 
a milhares de pessoas no 
mundo todo. Há o risco 
de empobrecer nações 
inteiras. Nesse contexto, a 
regularização é um debate 
urgente e inadiável. Há uma 
revolução no sistema mo-
netário mundial em curso e 
precisamos falar sobre isso. 

O governo precisa estar 
atento às necessidades de 
segurança jurídica dessas 
relações de troca e de paga-
mento realizadas por meio 
de ativos digitais. Ainda que 
o Banco Central não tenha 
sinalizado nenhuma ação 
sobre o tema, já há no Se-
nado e na Câmara projetos 
com o objetivo de criar uma 
legislação sobre o mercado 
e formas de aceitação de 
criptomoedas na economia 

brasileira – algo que já é 
feito em alguns estabeleci-
mentos, mas ainda de forma 
muito tímida e isolada.

Mas, fato é que estamos 
longe de um debate coe-
rente, que deve ser global 
e não apenas local. As 
criptomoedas são emitidas 
e comercializadas de forma 
transnacional, o que deman-
da um esforço universal 
para estabelecer regras que 
confiram mais segurança 
jurídica – contudo, sem criar 
restrições em excesso, que 
poderiam inibir as inovações 
num segmento que vem 
conquistando cada vez mais 
adeptos. Alguns movimen-
tos já podem ser vistos em 
outros países. 

Em outubro de 2012, o 
Banco Central Europeu 
(ECB) apresentou uma defi-
nição estrita de moedas vir-
tuais que as classifica como 
“um tipo de dinheiro digital 
desregulado, que é emitido 
e usualmente controlado 
por seus desenvolvedores 
e utilizado entre membros 
de uma comunidade virtual 
específica”.

O primeiro posiciona-
mento nos EUA sobre 
criptomoedas foi em 2013, 
com a publicação de uma 
orientação interpretativa 
sobre como moedas virtuais 
poderiam ser enquadradas 
no US Bank Secrecy Act, a 
lei que rege o funcionamen-
to das instituições financei-
ras no país.

Na China, a propriedade 
ou a transferência de crip-
tomoedas não são proibidas. 
Contudo, em maio desse 
ano, diversas províncias 
ordenaram o banimento 
de atividades relacionadas 
a mineração de criptomo-
edas. Por outro lado, em 
junho de 2021, El Salvador 
aprovou um projeto legali-
zando apenas o Bitcoin. A 
justificativa é a de impul-
sionar o crescimento econô-
mico do país, obedecendo a 
critérios exclusivos de livre 
mercado. 

As escassas reflexões evi-
denciam que ainda temos 
um longo caminho pela 
frente. A regulamentação 
garantirá não somente me-
canismos mais adequados 
para leis de tributação, mas 
principalmente para preve-
nir esquemas de lavagem de 
dinheiro, corrupção e até 
ações terroristas. 

É preciso supervisionar 
e fiscalizar quem emite 
e intermedia a economia 
das criptomoedas a fim de 
garantir mais segurança 
jurídica aos consumidores, 
que hoje se encontram 
numa situação de extrema 
vulnerabilidade e alto risco.

(*) - É advogado do escritório Marcos 
Martins Advogados e especialista 

em Direito cível e societário (www.
marcosmartins.adv.br).

Jayme Petra de Mello Neto (*)

News@TI
e suporte para Oracle Database 21c, expandindo o portfólio da Quest 
para Toad SaaS, que agora inclui Xpert Plus Edition Subscription que 
adiciona ajuste de desempenho de SQL, administração de banco de 
dados e proteção de dados confidenciais . Ao atualizar os produtos 
Toad, as organizações podem garantir a adesão contínua aos padrões de 
segurança de software. Os clientes do Toad for Oracle também recebem 
suporte técnico completo, para melhor manter os perfis de segurança or-
ganizacional rígidos (https://www.quest.com/products/toad-for-oracle/).

Grupo Binário fortalece operação no Estado 
do Paraná 

@O Grupo Binário, empresa que oferece soluções e serviços 
profissionais para redes de telecomunicações, TI e segurança 

da informação, anuncia a abertura de um novo escritório na cidade 
de Curitiba-PR e a criação de mais de 80 vagas de emprego para 
profissionais da região. Os principais fatores de atração do Grupo 
para investir no fortalecimento de suas operações no estado foram 
movimentos de mercado recentes voltados para a aceleração do 
crescimento tecnológico, indicando claramente uma demanda não 
somente pontual, mas também crescente de operações na região Sul 
do Brasil. Para informações sobre as vagas ofertadas, acesse: https://
lnkd.in/dJADiMWq.

Pure Storage faz parceria com Microsoft 
Azure

@A Pure Storage®, pioneira de TI na entrega de storage como 
um serviço para atender à demanda de um mundo multi-cloud, 

anunciou parceria com o Microsoft Azure para acelerar o design de 
chips de próxima geração ao fornecer uma camada de dados capaz de 
acompanhar as massivas cargas de trabalho de computação de alto 
desempenho (HPC) em execução na nuvem. O FlashBlade na Equinix 
com Microsoft Azure para Automação de Design Eletrônico (EDA) de 
engenharia é a primeira solução reconhecida para aproveitar o arma-
zenamento adjacente à nuvem para esse tipo de cargas de trabalho.

Quest lança o Toad para Oracle 15.0 para 
fornecer segurança aprimorada de desktop

@A Quest Software, um provedor global de software de gerencia-
mento de sistemas, proteção de dados e segurança, anunciou hoje 

as principais atualizações do Toad® para Oracle. Com a versão 15.0, os 
clientes do Toad for Oracle agora estão mais capacitados para reduzir as 
ameaças de ataques cibernéticos, com novos controles de ciclo de vida 
de desenvolvimento de software (SSDLC) rigorosos e abrangentes. O 
Toad for Oracle 15.0 não só fornece segurança aprimorada de desktop 

ricardosouza@netjen.com.br

Porque temos que falar de mobilidade
Muito além da ideia de mobilidade aos meios de transportes, temos de conectar aspectos como o planejamento urbano, 
a sustentabilidade, a tecnologia, a segurança e a saúde quando discutimos a mobilidade urbana.

Oleg Troino's Images_CANVA

São fatores que interferem em há-
bitos e perfil de consumo, e que 
estão intrinsecamente ligados à 

forma como nos locomovemos, espe-
cialmente no atual contexto. Afinal, 
a pandemia causou um choque social 
profundo, que não vai nos levar de 
volta ao ponto onde estávamos antes 
de seu início. 

 
É uma pauta urgente e relevante, 

porque todo mundo se desloca, pelas 
mais diferentes razões e de diferen-
tes maneiras. E isso tem um impacto 
muito mais forte do que se imagina: 
parte considerável da economia global 
depende do transporte de produtos e 
das pessoas para girar. Segundo dados 
do Oliver Wyman Forum, até 2030, o 
mercado mundial de mobilidade vai 
crescer cerca de 75%, saindo de US$ 
14.9 trilhões em 2017 para US$ 26,6 
trilhões em 2030. 

 
De um lado, sabemos que muitas 

pessoas estão mais avessas ao conta-
to pessoal e presencial, por conta do 
isolamento social durante a pandemia. 
Nesse caso, a não mobilidade se tornou 
parte do dia a dia. O teletrabalho, que 
era uma tendência, hoje é realidade, 
especialmente para setores como de 
serviços e de tecnologia. Entendemos 
que não há necessidade de que um con-
tingente grande de pessoas se desloque 
para realizar atividades que podem 
ser feitas de casa também de forma 
produtiva. A própria telemedicina que 
era inimaginável antes, hoje se tornou 
rotina. A indústria do entretenimento 
teve que se reinventar. 

 
Na prática, mesmo quando não nos 

locomovemos, estamos fazendo uma 
escolha de mobilidade. Nesse senti-
do, temos que olhar em perspectiva 
ao pensar no futuro da mobilidade, e 
considerar a integração de modais; a 
busca por alternativas sustentáveis, 
com veículos autônomos e elétricos; 
bem como por soluções de mobilidade 
como serviço (MaaS). 

  
A transformação digital é que permitirá 
vislumbrar soluções para os principais 
desafios de mobilidade, com novas tec-
nologias para atender aos usuários do 
transporte urbano e interurbano e de 
proprietários de veículos que transitam 
nas cidades, dentro de um ciclo de 
consumo em diferentes esferas. 

 
Nas rodovias, observamos demanda 

por novas soluções que impactam o 
fluxo de veículos de forma positiva. A 
passagem automática em pedágios foi 
um movimento contundente de mudan-
ça e que vem transformando o setor, à 
medida que as pessoas ganham tempo 
com o pagamento rápido, “invisível” e 
sem contato – adicional importante em 
tempos de preocupação com a saúde. 
Também ganha importância a adoção 
do sistema de pedágio free flow, em que 
a tarifa é cobrada proporcionalmente à 
distância percorrida, sem a necessidade 
de praças físicas. Ao permitir que os 
veículos circulem sem interrupção, a 

dade pela parte burocrática. É o caso 
das assinaturas de veículos: todo o 
processo, da manutenção à revenda, 
fica por conta da empresa. Nessa mes-
ma linha, há possibilidades diversas de 
parcerias. Serviços de assinaturas que 
já trazem automóveis com adesivos para 
passagem automática nos pedágios, por 
exemplo.  

 
Temos também os carros elétricos 

em ascensão. Diversas marcas de auto-
móveis já distribuem veículos elétricos 
e esperam ver esse volume crescer, 
especialmente na China, considerado 
o mercado mais promissor, que vem 
investindo pesadamente em subsídios 
e capacidade de fabricação. No Brasil 
ainda estamos engatinhando: os veícu-
los elétricos correspondem a 0,04% do 
total de vendas. Segundo a Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), a es-
timativa é de que 10% a 15% da frota 
brasileira será de elétricos em 2050 – e 
a meta esperada para o mundo é de 
60% nesse mesmo ano. 

 
A micromobilidade também é im-

portante e, até pouco tempo atrás, era 
impensável que bicicletas, patinetes 
e scooters, por exemplo, pudessem 
conviver com veículos motorizados. 
Somente na China (ela de novo!), cer-
ca de 700 milhões de viagens por dia 
foram feitas em e-bikes e e-scooters 
em 2020, de acordo com a consultoria 
WSGN. Por aqui, se em 2020 o mer-
cado de bicicletas viveu um momento 
especial, o primeiro semestre de 2021 
aponta que o segmento continua em 
alta: o país registrou média de 34,17% 
de aumento nas vendas de bikes em 
comparação ao mesmo período do ano 

passado, de acordo com dados da 
Aliança Bike (Associação Brasileira do 
Setor de Bicicletas). 

 
Os dados e fatos mostram a busca 

do consumidor por uma mobilidade 
mais fluida e poder de escolha. Preci-
samos estimular a discussão de como 
as cidades precisam estar preparadas 
para um novo ciclo de mobilidade para 
melhorar a vida dos seus cidadãos, que 
querem se deslocar com agilidade, 
segurança, economia e o máximo de 
conforto possível. 

(Fonte: André Turquetto é diretor geral da Veloe, 
unidade de negócios da Alelo especializada em 

serviços de mobilidade urbana)

modalidade traz benefícios operacionais 
e de segurança, porque contribui para 
a equidade entre os usuários das vias. 
Ao mesmo tempo, pode alterar o equi-
líbrio financeiro de novas concessões, 
ampliando receitas, reduzindo custos e 
evitando evasões. 

 
Há desafios, claro. No Brasil, 53% 

das passagens são realizadas na cabine 
automática e 47% na cabine manual, 
mas esse é um dado muito puxado por 
São Paulo, onde a proporção é de 70% 
de pagamentos automáticos e 30% ma-
nuais. Além disso, ainda há discussão 
sobre qual vai ser a tecnologia adotada 
para que o modelo funcione em sua 
plenitude, se por leitura ótica de placa 
(OCR), leitura de tag (RFID), ou solução 
mobile por geolocalização. Sabe-se, no 
entanto, que a tecnologia da tag, além 
de se provar mais precisa, já conta com 
uma base instalada em crescimento no 
país. No estado de São Paulo há três 
projetos de free flow sendo testados: 
em Campinas, Jundiaí e Mogi Mirim, 
e algumas novas concessões já devem 
iniciar as operações aderentes ao novo 
modelo. 

 
Nas cidades, temos as vagas inteligen-

tes, pagamento automático de drive-
-trhu e estacionamentos, por exemplo. 
Temos apps cada vez mais amigáveis, 
com facilidades que vão desde o apoio 
ao caminhoneiro a resolver burocracias 
de trabalho, até tecnologias de geoloca-
lização que traçam itinerários de ônibus 
e ajudam o cidadão na decisão de rota, 
por exemplo.

As soluções não necessariamente 
precisam ser viabilizadas por meio de 
tecnologias supercomplexas ou solu-
ções mirabolantes. Temos iniciativas de 
mobilidade compartilhada que, embora 
afetadas pela pandemia, têm potencial 
para o segmento individual – e o mer-
cado já vem criando soluções nesse 
sentido. Há inúmeros cases de sucesso 
no Brasil, de startups de compartilha-
mento de bicicletas e carros. 

 
Outra tendência que vejo como imi-

nente são os serviços pay-per-use, em 
linha com a ideia de MaaS, em que se 
privilegia a lógica do uso em vez da 
posse. As vantagens são diversas: preço, 
comodidade, tempo e facilidade, além 
de tirar do consumidor a responsabili-

Ferramenta de design Planner 5D
A Planner 5D, plataforma de 

design de interiores e arquitetura, 
conquista cada vez mais usuários 
no mundo inteiro. Atualmente são 
mais de 72 milhões de pessoas 
acessando e mais de 300 milhões 
de projetos já criados. 

A ferramenta, que está dispo-
nível nas versões desktop (iOS, 
Android, macOS e Windows) e 
mobile (Android e iOS), é vol-
tada tanto para aqueles que não 
têm nenhum conhecimento em 

design, quanto para profissionais 
da área. Por meio dela, é possível 
criar plantas em 2D e 3D - seu 
diferencial é a utilização das tec-
nologias de Inteligência Artificial, 
Realidade Virtual e Realidade 
Aumentada no desenvolvimento 
dos projetos. Planner 5D tam-
bém apresenta uma versão para 
empresas onde é possível, por 
exemplo, customizar a plataforma 
de acordo com a marca e disponi-
bilizar produtos e serviços.



www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a terça-feira, 13 a 16 de novembro de 2021Economia 3

Qual a importância 
do omnichannel no 

atendimento ao cliente?

A comunicação 
próxima, 
individualizada e 
assertiva entre as 
empresas e seus 
consumidores 
sempre foi algo 
fundamental no 
mundo corporativo

Na pandemia, essa ne-
cessidade se tornou 
ainda mais evidente 

para que conseguissem 
permanecer atendendo às 
demandas de seus clientes 
a distância. Nesse cenário, 
a estratégia omnichannel 
vem se mostrando extre-
mamente benéfica como 
forma de aperfeiçoar tal 
atendimento durante sua 
jornada de compra.

Sua proposta é simples e 
direta: proporcionar uma 
multiplicidade de canais 
de atendimento para os 
usuários. Mas além disso, 
integrá-los de forma que 
o atendimento continue 
sendo desenvolvido mesmo 
com a mudança de uma 
plataforma, sem que tenha 
que ser recomeçado. 

Em um exemplo prático, 
um consumidor pode encon-
trar um determinado produ-
to no site da companhia, 
consegue tirar possíveis 
dúvidas diretamente com 
a empresa em suas redes 
sociais e finalizar a compra 
também por tais platafor-
mas, como o WhatsApp. A 
integração dos canais utili-
zados pela companhia traz 
uma experiência fantástica 
ao usuário, permitindo que 
possam conduzir sua jorna-
da de compra da forma que 
preferirem e, nas platafor-
mas que desejarem. 

Isso, desde o primeiro con-
tato com as informações dos 
serviços ou produtos oferta-
dos até seu recebimento. O 
cliente omnichannel, como 
podemos caracterizá-lo, é a 
grande massa e tendência 
do mundo corporativo que, 
se não for posto como centro 
das ações organizacionais, 

fará com que a empresa 
rapidamente perca sua posi-
ção frente aos concorrentes.

Felizmente, muitas com-
panhias já notaram tal im-
portância. Em uma pesquisa 
feita pela Samba Digital, 
62,5% das empresas preten-
dem dispor entre 10% e 30% 
do faturamento de 2021 em 
investimentos na transfor-
mação digital, considerada 
como um importante ponto 
de virada para um maior al-
cance de consumidores em 
meio ao isolamento social. 

Além de aumentarem 
o awareness da marca no 
mercado, o número de ven-
das certamente será maior, 
com grandes chances da 
fidelização dos clientes e a 
probabilidade de recompra 
no futuro. O empoderamen-
to do consumidor frente às 
transformações digitais é 
inevitável e indispensável. 
É importante estar presente 
em todos os canais que seus 
clientes tenham uma maior 
afinidade, feito que apenas 
terá um resultado eficaz por 
meio da análise minuciosa 
de seu público-alvo. 

Pesquise e entenda seus 
perfis, necessidades e o que 
buscam para, a partir disso, 
saber como atender essas 
demandas por meio da inte-
gração de tais plataformas. 
A experiência durante sua 
compra deve ser fluída e 
contínua, independente do 
meio escolhido. Para isso, 
o auxílio de um parceiro 
tecnológico será de grande 
ajuda, uma vez que seu 
know how do mercado irá 
ajudar a construir a melhor 
jornada possível. 

Assim, mesmo diante de 
cenários inesperados como 
o da pandemia, estarão 
preparadas para utilizar 
tais estratégias a seu favor, 
sem que seu negócio seja 
severamente impactado.

 
(*) - É diretor de receitas responsável 

pelas áreas de Customer Success, 
Comercial e Marketing na Pontaltech, 

especializada em soluções integradas 
de voz, SMS, e-mail, chatbots e RCS.

Bernardo Borzone (*)

D - Eficiência Energética 
Na próxima quarta-feira (17), termina o prazo para que clientes dos 
24 municípios da área de concessão da Enel Distribuição São Paulo 
inscrevam os seus projetos na Chamada Pública de Eficiência Ener-
gética, promovida pela distribuidora. Clientes das classes residencial, 
comercial e serviços, industrial, rural, poder público, serviço público 
e iluminação pública poderão realizar sua inscrição para participar 
da seleção. Ao todo, a distribuidora irá disponibilizar R$ 20 milhões 
para financiar projetos com foco no consumo eficiente e sustentável 
de energia elétrica, contribuindo para reduzir o valor nas contas de 
luz. O edital está disponível para consulta dos interessados no site 
(https://enel-sp.chamadapublica.com.br/). 

E - Mulheres Refugiadas
O Projeto Reinventar, promovido pela Foxtime em parceria com a 
BRK Ambiental, é uma iniciativa que tem como principal missão 
auxiliar mulheres imigrantes e/ou em situação de vulnerabilidade 
a escreverem uma nova história para sua vida no Brasil, através 
da educação e empregabilidade. O projeto busca gerar uma ver-
dadeira mudança na vida dessas mulheres e de suas famílias, que 
sofreram muito para chegar ao Brasil. Muitas delas tiveram uma 
jornada sofrida: percorreram quilômetros de caminhada, viveram 
em situação de rua e situação de fome, além de se submeterem 
à outras situações desumanas e vexatória. O  Reinventar visa 
recuperar a dignidade e ajudá-las a participar economicamente 
e socialmente do país em que vivem. Saiba mais: (https://pt-br.
facebook.com/prareinventar/).

F - Ação Climática 
O Estado de São Paulo e a Agência GIZ, representante do Governo 
da Alemanha, firmaram uma nova cooperação no âmbito do Progra-
ma de Políticas sobre Mudanças Climáticas. A Agência Alemã será 
responsável pela contratação da equipe técnica que dará suporte 
ao time da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente a fim de 
elaborar o PAC-2050 com ações para uma economia de baixo car-
bono com vistas ao desenvolvimento sustentável. O projeto aborda 
áreas como energias renováveis, restauração florestal, agricultura de 
baixo carbono, bioeconomia, proteção da biodiversidade, controle 
e prevenção da poluição, qualidade do ar, transportes sustentáveis, 
segurança hídrica, saneamento ambiental, municípios resilientes e 
cidades sustentáveis.

A - Hábito de Compras
A Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil constatou que o hábito 
de pesquisar pela internet os produtos desejados antes de comprar é 
feito pela maioria dos consumidores. 76% deles afirmaram que pesqui-
sam os produtos em sites de comparação de preços ou em lojas online 
e marketplaces para tomar essa decisão. A maioria dos consumidores 
gostaria de comprar por meio de aplicativos que permitam acessar 
informações dos produtos por meio do código de barras. Na opção por 
compras em lojas físicas, 46% afirmaram que gostariam que os terminais 
de leitura do código de barras fornecessem informações sobre origem 
e matéria-prima dos produtos. 

B - Arquipélago com 115 Ilhas 
O arquipélago de Seychelles, no Oceano Índico, está novamente 
aberto para turistas do Brasil. A medida foi anunciada Ministério da 
Saúde local. Para entrar em Seychelles, os viajantes brasileiros terão 
que apresentar um teste PCR negativo para a Covid-19 realizado 
até 72 horas antes do embarque e o formulário de autorização de 
viagem para o país preenchido. Também é necessário apresentar 
um seguro de saúde e viagem válido para cobrir eventuais custos 
relacionados à Covid-19 (quarentena e/ou tratamento) durante a 
permanência em Seychelles. As condições de entrada de brasileiros 
não são afetadas pelo status de vacinação, mas os visitantes são 
fortemente encorajados pelo Governo de Seychelles a estarem 
totalmente imunizados antes de entrar no destino. Saiba mais em: 
(www.seychelles.govtas.com).

C - Jovens Profissionais
O Project Management Institute, associação líder mundial para profis-
sionais de projetos e agentes de mudança, promove, entre os próximos 
dias 18 e 20, o Changemakers Young Professionals. O evento, on-line 
e gratuito, objetiva apoiar jovens profissionais e empreendedores da 
América Latina por meio de conteúdos que possam ser aplicados em 
sua vida pessoal e profissional. Os participantes terão acesso a conte-
údos relevantes e a oportunidade de realizar networking com outros 
profissionais sul-americanos. O evento oferece um conhecimento en-
riquecedor sobre as habilidades de gerenciamento de projetos e como 
podem ajudar o empreendedor iniciante ou o jovem profissional que 
está construindo sua reputação no mercado de trabalho. Inscrições e 
mais informações: (https://pmilatam.airmeet.com/e/07505b10-1c79-11e-
c-a93a-09fa37e6d3c6).

G - Mantas e Cobertores
O Conjunto da Tecelagem Parahyba e da Fazenda Santana do Rio Abaixo, 
em São José dos Campos (SP), é o mais novo monumento a integrar 
definitivamente o Patrimônio Cultural Brasileiro (Iphan). O conjunto 
já havia sido tombado provisoriamente pela Autarquia e agora recebe a 
proteção em caráter permanente. Trata-se da primeira indústria têxtil 
instalada na cidade, em 1925. A Tecelagem Parahyba destacou-se a nível 
nacional na produção de mantas e cobertores. O complexo industrial 
abriga um conjunto de construções modernistas e  inclui trabalhos do 
escritório do arquiteto Rino Levy, que projetou a residência da família 
Olívio Gomes, proprietária da empresa.

H - Modernidade e Qualidade 
Em 1951, Friedrich Buddemeyer, um tecelão formado nas rigorosas 
escolas técnicas alemãs montou uma pequena fábrica de toalhas em São 
Bento do Sul/SC e começou o que hoje é uma das maiores indústrias têxteis 
da América Latina. Em 2021, ao completar 70 anos, a Buddemeyer tem 
duas fábricas no Brasil, uma na Argentina e outra no Paraguai, exporta 
para mais de 30 países, marca presença no varejo com 14 lojas. A Casa 
Almeida, emprega mais de 1.200 funcionários, é referência nacional e 
internacional em roupas premium de cama, mesa e banho e mantém 
firme o legado de seu fundador com a oferta de produtos de excelência, 
gestão eficiente e preocupação com a qualidade de vida de seus cola-
boradores, o bem-estar da comunidade e o respeito ao meio-ambiente. 

I - Modelo de Franquias
Com o objetivo de apoiar potenciais empreendedores, na próximo quin-
ta-feira (18), das 18h às 20h, o Sebrae Rio realiza o seminário online 
“Franquias pelo Interior”. O encontro abordará temas como vantagens de 
adquirir uma franquia, pontos importantes que precisam ser observados 
ao se candidatar a uma rede de franquias, as obrigaçõe do franqueado 
e o mercado de franchising e suas vantagens. O encontro aborda temas 
como vantagens de adquirir uma franquia, pontos importantes que 
precisam ser observados ao se candidatar a uma rede de franquias, as 
obrigações. As inscrições podem ser feitas pela loja virtual da instituição 
e são gratuitas: (https://loja.rj.sebrae.com.br/loja/evento/312199431-
seminario-online-franquias-pelo-interior).

J - Velho Normal
O Natal em Blumenau marca o retorno dos eventos na cidade após um 
longo período de pausa devido à pandemia. Além de ser símbolo de luz e 
vida, a festa representa a esperança pela volta do “velho normal”. A ceri-
mônia de abertura do Natal em Blumenau aconteceu na última quarta-feira 
(10),  no Parque Vila Germânica, no coreto montado na área externa. O 
evento segue até o dia 6 de janeiro. O ponto alto da noite foi a entrega 
da chave da cidade ao Papai Noel, seguido do acendimento das luzes de 
natal. A partir de uma programação contemplativa, gratuita e segura, as 
ruas centrais da cidade estarão iluminadas e promoverão um verdadeiro 
espetáculo de Natal ao ar livre com árvores coloridas e esculturas gigantes.  
Saiba mais em: (https://natal.turismoblumenau.com.br/).

Esta é a terceira que-
da do indicador, que 
acumula um recuo 

de 7,2 pontos nos últimos 
três meses. Com a queda, o 
ICEI de novembro ficou em 
56 pontos. 

O índice varia de 0 a 100 
pontos. Valores acima de 50 
pontos indicam confiança do 
setor de indústria e quanto 
mais acima de 50 pontos, 
maior e mais disseminada é 
a confiança do empresaria-
do. Quanto mais próximo 
de 0, menor a confiança. 
No mesmo período do ano 
passado, o indicador estava 
em 62,9 pontos. Segundo a 
CNI, o índice de novembro de 
2021 indica confiança mais 
fraca e menos disseminada 
por parte do empresariado.

A confederação informou 
ainda que, este mês, todos 
os componentes do ICEI 
recuaram e que o cenário 

O índice se mantém acima dos 50 pontos, revelando um 
otimismo mais moderado para os próximos seis meses.

Prova de vida 
de servidores até 
31 de dezembro

O prazo para que servidores públicos 
federais aposentados, pensionistas e 
anistiados políticos civis do Executivo 
Federal façam a comprovação de vida, 
de forma a evitar a perda do benefício, 
termina em 31 de dezembro. A medida 
vale para aqueles que não comprova-
ram vida junto ao governo federal entre 
janeiro de 2020 a setembro de 2021.

“Quem não cumprir com a obrigação 
até o final do ano terá o pagamento do be-
nefício ou provento suspenso”, informa 
o Ministério da Economia, ao esclarecer 
que este é um procedimento previsto em 
lei que deve ser feito uma vez por ano, 
no mês do aniversário do beneficiário. 
A medida é adotada com o objetivo de 
evitar fraudes e pagamentos indevidos.

Para fazer a prova de vida, o bene-
ficiário deve comparecer presencial-
mente em uma agência do banco onde 
recebe o pagamento, levando consigo 
documento de identificação com foto. 
Algumas instituições bancárias ofere-
cem alternativas como prova de vida 
pelo caixa eletrônico ou por aplica-
tivo móvel. Quem já tem a biometria 
cadastrada no TSE ou no Denatran, 
pode acessar o aplicativo SouGov.br 
para consultar a situação da compro-
vação de vida e obter as orientações 
para realizá-la por meio de aplicativo 
móvel (ABr).

O presidente Jair Bolsonaro sancio-
nou a lei que abre espaço de R$ 9,4 
bilhões no orçamento da Seguridade 
Social para o pagamento, ainda este 
ano, do Auxílio Brasil. A medida rema-
neja o saldo do Bolsa Família, que foi 
extinto e substituído pelo novo progra-
ma social do governo. Os recursos são 
em favor do Ministério da Cidadania.  
O benefício começa a ser pago no pró-
ximo dia 17, seguindo o calendário do 
Bolsa Família. 

Cerca de 17 milhões de famílias 
receberão um tíquete médio de R$ 
217,18. Mas para valer definitivamente, 
a MP que instituiu o programa precisa 
ser aprovada pelo Congresso até 7 de 
dezembro, 120 dias após a edição do 
dispositivo. O início dos pagamentos 
do Auxílio Brasil também coincide com 
o fim do auxílio emergencial, lançado 
no ano passado para apoiar famílias 
vulneráveis durante a pandemia e que 
teve a última parcela creditada no mês 
passado.

Bolsonaro também sancionou a lei 
que altera o Plano Plurianual (PPA) 
2020-2023 para incluir o Programa 
Auxílio Brasil. O objetivo do novo 
programa, descrito no PPA, é “promo-
ver a redução da pobreza e extrema 
pobreza e a emancipação das famílias 

O benefício começa a ser 
pago no próximo dia 17, seguindo o 

calendário do Bolsa Família.
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Confiança do Empresário Industrial 
cai pelo terceiro mês consecutivo

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) caiu 1,8 ponto em novembro na comparação com 
o apurado em outubro, informou a Confederação Nacional da Indústria (CNI)

às condições atuais da eco-
nomia brasileira, que caiu 
3,1 pontos em novembro, 
acumulando um recuo de 
11,9 pontos nos últimos 
três meses. O índice de 
Expectativas, que reflete as 
expectativas do empresário 
em relação à economia e a 
própria empresa nos pró-
ximos seis meses, também 
caiu 1,8 ponto, ficando em 
59,1 pontos. 

Na avaliação da CNI, 
como o índice se mantém 
acima dos 50 pontos, ele 
revela um otimismo mais 
moderado para os próximos 
seis meses. Para o levan-
tamento do ICEI, foram 
entrevistados represen-
tantes de 1.650 empresas, 
dos quais 651 de pequeno 
porte, 613 de médio porte 
e 386 de grande porte, 
no período entre 3 e 9 de 
novembro de 2021 (ABr).

ocorre devido à percepção 
sobre as condições atuais da 
economia brasileira. O Índice 
de Condições Atuais, que 
mostra a percepção sobre 
as condições nos últimos 
seis meses, caiu 1,8 ponto 
e ficou em 49,7 pontos. “Ao 
ficar abaixo da linha divisória 
de 50 pontos, o índice de-

monstra a transição de uma 
percepção positiva para uma 
percepção negativa das con-
dições atuais na comparação 
com os últimos seis meses, 
na avaliação dos empresá-
rios”, informou a CNI.

A queda no índice foi pu-
xada principalmente pelo 
componente que se refere 

Programa Auxílio Brasil recebe 
recursos de R$ 9,4 bilhões

por meio da transferência de renda 
e da articulação de políticas públicas, 
visando a cidadania e a superação de 
vulnerabilidades sociais”.

Adicionalmente, a lei também 
exclui o programa referente à 
promoção da cidadania. Em nota 
a Secretaria-Geral da Presidência 
explicou que a medida foi adotada 
em razão da alteração na estrutura 
organizacional da administração 
pública federal e do fato de que o 
orçamento de 2021 não apresentou 
recursos para o financiamento desse 
programa. “Atualmente, o programa 
Promoção da Cidadania é implemen-
tado no âmbito de outro programa 
finalístico previsto no PPA”, diz a 
nota (ABr).
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Como manter 
o time engajado 

Engajamento é um 
tema nevrálgico, em 
tudo e para tudo.

Quando você é um 
empreendedor e tra-
balha sozinho, como 

no meu caso e precisa se 
manter o tempo todo enga-
jado, este processo parece 
ser simples, mas já tem a sua 
própria dificuldade. À medi-
da que aumenta a quantida-
de de pessoas trabalhando 
em torno de uma agenda, 
a própria compreensão da 
agenda e as motivações 
em torno dela aumentam a 
complexidade do processo. 

Por isso, há diferentes 
formas de engajar o time, 
como também, de mantê-lo 
engajado. Quanto maior for 
a empresa, mais alto tende 
a ser o nível de complexida-
de, mas todas as empresas 
encontrarão algum nível de 
complexidade. 

O engajamento e o envol-
vimento da equipe são pri-
mordiais para o sucesso de 
qualquer implementação, 
seja em projetos corporati-
vos ou na vida pessoal. 

Com os OKRs não seria 
diferente. O OKR deveria 
ser parte dos artefatos de 
engajamento dos times 
naturalmente, mas especial-
mente em tempos de home 
office, imposto pelas restri-
ções sociais adotadas para 
o combate à pandemia. O 
framework funciona muito 
bem de maneira assíncrona, 
ainda que exija um mínimo 
de encontro do time. Quan-
do objetivos e resultados-
chave estão bem definidos, 
o time pode trabalhar com 
muita autonomia tendo em 
vista o resultado pactuado 
esperado ao final do ciclo. 

Assim, se contrapõe em 
boa medida ao modelo de 
gestão baseado em co-
mando e controle, onde se 
limita muito a autonomia 
das pessoas e se favorece a 
microgestão, ou seja, cada 
um se sente à vontade para 
agir como entender. 

O OKR engaja o time por-
que, se o desenvolvimento 
é bem feito, ele participa 
do processo de construção 
das metas de negócio. No 
início de um determinado 
ciclo, as prioridades são 
definidas em conjunto, não 
só pela liderança e depois 
cascateada. 

São priorizados os temas, 
escolhe-se qual ponto vai 
atacar e se define o que será 
considerado sucesso, quais 
são as evidências de que 
o objetivo foi atingido, ou 
seja, os resultados-chave. 
Sim, é possível que a equipe 
desvie ou até mesmo perca 
o foco no meio do processo. 
Os times vivenciam estas 
situações por diferentes 
motivos: um, porque co-
meçam a definir OKRs em 
coisas que antes não davam 
atenção, sem deixar de fazer 
as outras coisas que já esta-
vam fazendo. Dois, porque 
simplesmente não priori-

zam e se dedicam àquilo 
que é mais importante no 
momento. 

Portanto, é primordial 
ter a disciplina de acompa-
nhamento sobre o que foi 
pactuado como prioridade 
no início do ciclo. Novas 
ações devem ser priorizadas 
na medida em que ajudam a 
entregar o objetivo de forma 
geral. Primeiro, entenda 
que é possível e aceito errar, 
em segundo lugar, aceite 
errar mais um pouco, isso 
ocorrerá praticamente ao 
longo do primeiro ano. Cla-
ro, haverá acertos também, 
mas é importante ter claro 
que é preciso perseverar 
durante alguns ciclos, em-
penhando muitas horas para 
encontrar o jeito correto da 
organização se beneficiar da 
implementação. 

O OKR tem por premissa 
os ciclos curtos, ou seja, 
quando perceber o erro 
você já terá a possibilidade 
de corrigi-lo mais rápido se 
o ciclo fosse longo. A gestão 
e a execução da estratégia 
passam necessariamente 
pelas pessoas e, então, esta 
é uma agenda que está in-
timamente ligada à cultura 
da empresa. No início os 
OKRs respeitam a cultura 
para, ao longo dos ciclos, ir 
alterando-a se o programa 
vai sendo bem sucedido. É 
necessário que o processo 
implementado integre os 
dois. 

Ainda mais nos tempos de 
hoje, é preciso replanejar 
com mais frequência do que 
antigamente e a execução 
precisa ser ajustada tão logo 
se tenha um novo planeja-
mento, por isso é necessário 
comunicar rapidamente 
as eventuais mudanças de 
direção nos rumos da or-
ganização. 

O OKR facilita a comu-
nicação entre as pessoas, 
assim, a ausência de alguém 
da agenda profissional por 
problemas pessoais, por 
exemplo, facilita aos que 
ficam reajustar a rota com 
base em limitação de recur-
sos, competências dispo-
níveis e, se for o caso, em 
repactuar metas. A equipe 
que sabe como seu trabalho 
contribui para a estratégia 
da empresa, por participar 
do processo de construção 
e estar alinhada às priori-
dades, trabalha de maneira 
mais engajada e alcança 
melhores resultados. 

O uso de um modelo de 
gestão com OKRs é capaz de 
fazer com que a companhia 
seja mais eficaz em atingir 
seus objetivos, tenha cola-
boradores mais engajados 
e felizes e, acima de tudo, 
proporciona uma mudança 
cultural de crescimento 
constante muito importante 
para o seu negócio. 

(*) - Com experiência no mercado 
corporativo, é especialista na 

implementação do método OKR. 
Fundou a Pragmática Consultoria 

em Gestão, objetivando ajudar  
organizações em suas jornadas 

de transformação (www.
gestaopragmatica.com.br).

Pedro Signorelli (*)

As empresas encontram na automação de marketing a solução para ganhar tempo e se dedicar aos 
trabalhos criativos.

Pensando nisso, a Pa-
reto, startup de in-
teligência artificial 

especializada em RPA para 
marketing e vendas, apre-
senta ao mercado uma so-
lução para otimizar o dia a 
dia de equipes de marketing 
e oferecer um novo modelo 
aos profissionais do setor. 

A solução torna possível 
para as agências controlar 
a performance de mídia de 
todos os seus clientes em 
uma só tela. Um gestor de 
mídia, por exemplo, conse-
gue acompanhar toda a sua 
carteira de clientes e, com 
poucos cliques, otimizar as 
campanhas e automatizar 
o orçamento do mês. Já o 
diretor da agência, pode 
antecipar possíveis proble-
mas, sabendo quais clientes 
e quais carteiras estão com 
os melhores e os piores resul-
tados projetados para o mês. 

Sem isso, conciliar as 
diversas atividades às aná-
lises de campanhas pode 
acarretar em erros, além 
de minar o tempo para 
concentração nas partes 
criativas que o setor exige. 
O tempo é algo valioso se 
desperdiçado, prejudica o 
trabalho como um todo. 
No mercado, a cobrança 
para a entrega dos servi-
ços também é intensa. Por 

Uma pesquisa feita pela 
Offerwise constatou que 
70% dos entrevistados 
pretendem realizar com-
pras online na Black Friday 
2021. Para o especialista 
em logística e presidente do 
Conselho de Administração 
da Pathfind, Antonio Wro-
bleski, a Black Friday deste 
ano será a maior de todas 
quando falamos em vendas 
pela internet. “Acredito 
que o mercado como um 
todo não vai vender mais, 
mas o mercado como e-
commerce sim”.

O especialista acredita 
ainda que há uma ten-
dência de microempreen-
dedores trabalharem no 
marketplace dos grandes 
operadores e que os pe-
quenos varejistas vão se 
destacar nas vendas por e-
commerce. “De 1,5 milhão 
a 2 milhões de empresas 
se beneficiam com esse 
processo de colocar seus 
produtos no mercado onli-
ne. As pequenas e médias 
empresas, conseguindo 
estabelecer um objeti-
vo pé no chão, poderão 
vender pela internet com 
a ajuda do marketplace 
dos grandes operadores 
e realizar muitas vendas 
nesta Black Friday”.

Para isso, Antonio dá 

A indústria automobilística é um 
dos setores mais fortes de fábricas 
e responsável por despontar várias 
tecnologias importantes utiliza-
das no ramo industrial. Por isso, 
muitos ramos prestam atenção ao 
movimento feito no mercado de 
automóveis.

A produção de um veículo passa 
por decisões inteligentes e estuda-
das para garantir maior eficiência 
e entregar segurança aos usuários. 

Desde a lataria, dispositivos de 
seguranças e testes de funciona-
mento, cada detalhe faz parte de 

uma engrenagem complexa de 
qualidade. Uma delas é a utilização 
de lubrificantes especiais desenvol-
vidos cuidadosamente por marcas 
como Kluber e Rocol para diferentes 
componentes do veículo. Na carro-
ceria e parte externa é preciso de-
senvolver um produto que consiga 
resistir ao sal, água e poeira por 
muitos anos, além de se adaptar às 
diferentes temperaturas e manter 
mecanismos como vidros elétricos 
e tetos solares funcionando durante 
toda sua vida útil.  

Quando pensamos no interior do 

veículo, é preciso oferecer lubri-
ficantes que consigam reduzir os 
ruídos e manter o design planeja-
do pelos engenheiros, atendendo 
reguladores, botões e maçanetas, 
tudo isso sem fazer mal à saúde, 
ser inodoro e não embaçar os vi-
dros. “As soluções são projetadas 
de acordo com requisitos muito 
rigorosos e precisam respeitar 
o atrito e movimento feito pelos 
componentes ao serem usados”, 
explica Luiz Maldonado, CEO da 
Lubvap, distribuidora de soluções 
de lubrificação.

Os freios, direção e motor são 
outra preocupação. Com exigên-
cias ainda mais específicas, esses 
sistemas precisam passar seguran-
ça ao usuário, com produtos que 
aguentem as altas temperaturas e 
não sofram modificação ao entrar 
em contato com outros produtos 
que se acumulam nos sistemas. 
“Lubrificar os motores e engrena-
gens é sempre um desafio. Essas 
partes estão sujeitas a uma grande 
variedade de requisitos e precisam 
superar desafios para que funcio-
nem corretamente”, finaliza Luiz.

O faturamento da indústria auto-
mobilística é de aproximadamente 
US$ 2,5 trilhões por ano, segundo 
a Organização Internacional de 
Fabricantes de Veículos Auto-
motores, e no Brasil esse número 
ultrapassou os U$ 61 bilhões em 
2018 (Anfavea). Nos seis primeiros 
meses de 2021, 1.074 mil unidades 
foram licenciadas no país, 32,8% 
a mais que no mesmo período de 
2020, porém, 17,9% a menos que 
no primeiro semestre de 2019. - 
Fonte e mais informações: (www.
Lubvap.com.br).

Automação ajuda a escalar 
agências de marketing

Escalar uma agência é sempre um desafio. Especialmente quando as tarefas repetitivas e as rotinas 
tomam todo o tempo, não sobrando nada para outras mais estratégicas e criativas

rios uma dedicação maior a 
questões importantes que 
envolvem o raciocínio e a 
criatividade. 

“É uma mudança de cultu-
ra. Com o tempo e a evolução 
do digital e das redes sociais, 
as empresas encontraram 
seus públicos em novos 
meios. Ao mesmo tempo, 
novas demandas surgiram 
e novas métricas a serem 
analisadas também. Agora, 
graças à tecnologia, a Pareto 
cumpre sua missão de Reu-
manizar Pessoas e Robotizar 
Processos, liberando a men-
te humana para fazer aquilo 
que faz de melhor: ser criati-
va, estratégica e brilhante”, 
conclui o executivo. - Fonte e 
outras informações: (https://
pareto.io/pt-br/).
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isso, zerar a perda de horas 
com tarefas repetitivas 
privilegia a adoção de mais 
estratégias. 

Hoje, as empresas en-
contram na automação de 
marketing a solução para 
ganhar tempo e se dedicar 
aos trabalhos criativos. A 
startup brasileira robotiza 
funções de marketing que 
podem ser resolvidas pelas 
próprias máquinas, permi-
tindo que agências de todo 
o país possam ter controle 
total sobre o tempo e que 
não tenham de se preocu-
par com tecnologia, mas 
sim com o melhor a seus 
clientes. 

“Os profissionais de marke-
ting conhecem bem seus 
papéis cruciais no desen-

volvimento da estruturação 
das empresas, assim como 
também têm consciência 
de que se tivessem mais 
tempo para dedicar-se ao 
trabalho criativo poderiam 
contribuir ainda mais, mas 
são barrados pela necessida-
de em resolver coisas que a 
própria tecnologia já é capaz 
de resolver. 

Essa é a grande dor que 
nós conseguimos solucio-
nar para as empresas, com 
resultados surpreendentes 
já em curto prazo”, afirma 
Rica Barros, CEO da Pa-
reto. Em muitos casos, as 
empresas que contam com 
a tecnologia já conseguem 
triplicar os rendimentos 
com uma simples mudança 
que permite aos funcioná-

Black Friday 2021 será a maior em 
vendas online nos últimos 10 anos

consumidores ganham ao 
adquirir produtos caros, 
mas que entram em pro-
moções excelentes nessa 
época. 

No Brasil, infelizmente 
a regulação do direito 
do consumidor é muito 
falha e vemos muitas 
coisas sendo vendidas 
pela ‘metade do dobro’. 
Se houvesse promoções 
como as feitas nos EUA, 
também haveria uma rela-
ção de ganha-ganha entre 
vendedor e consumidor”. 
A Black Friday, que sur-
giu nos Estados Unidos, 
era conhecida como uma 
sexta-feira ruim para o 
comércio. Por ser um 
dia após o feriado de 
Ação de Graças, a queda 
das vendas era gigante. 
Para  atrair as pessoas a 
comprar nesse feriado, 
criou-se a Black Friday. 

No Brasil, o mercado 
importou o dia da mega 
liquidação em 2010 e a 
data passou a ser incluída 
no calendário comercial 
do país, já que os lojistas 
perceberam o potencial de 
vendas do dia. “Em 2012, a 
iniciativa cresceu, renden-
do na mesma proporção 
lucros e polêmicas, como 
o apelido pejorativo Black 
Fraude”, explica Leão.

algumas dicas: “Pesquisar 
sobre o seu produto e o 
posicionamento dele no 
mercado para concluir se há 
necessidade de aumentar o 
estoque ou não. Algumas 
pequenas empresas não 
têm histórico de vendas de 
outros anos na Black Fri-
day, por isso é importante 
que usem outras maiores 
como referência e inspira-
ção para a logística e fluxo 
de vendas”. 

Segundo pesquisa feita 
pelo UOL, 92% das pessoas 
que pretendem comprar 
durante a Black Friday estão 
optando por pesquisar ante-
cipadamente os percentuais 
de descontos dos produtos 
de interesse. O especialista 

em direito internacional, 
Leonardo Leão, alerta que 
é necessária atenção. “O 
consumidor deve ficar mui-
to atento para que a Black 
Friday não vire uma ‘Black 
Fraude’”. 

Leonardo, que é CEO e 
consultor de imigração e 
negócios internacionais da 
Leão Group - com sedes no 
Brasil, Estados Unidos e 
Europa -, diz que a Black 
Friday é muito importante 
economicamente, e com-
para a tentativa dos dias 
de promoções aqui no 
Brasil com a realidade dos 
EUA. “Lá, há uma relação 
clássica de ganha-ganha: 
os vendedores ganham na 
quantidade de vendas e os 

Os pequenos varejistas vão se destacar 
nas vendas por e-commerce.
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O mercado de lubrificantes para o setor automobilístico
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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.

Orient Relógios do Brasil S.A. 
CNPJ/MF 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875 

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar 
no dia 22 de novembro de 2021, às 9:00 horas, na sede social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 
7°. Andar, Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP 04578-000, a fim de deliberar so-
bre a seguinte Ordem do Dia: 1) Distribuição de dividendos aos acionistas; 2) Aumento do capital social. 
São Paulo, 11 de novembro de 2021. A Diretoria.                                                     (12, 13 e 17/11/2021)

Seixo Terraplanagem e Construções Ltda.
CNPJ/ME 48.155.162/0001-25 - NIRE 35.201,242.710

Redução de Capital
Em cumprimento ao disposto no artigo 1.084, § 1º do Código Civil, Seixo Terraplanagem
e Construções Ltda., com sede em Guarulhos, SP, na Rua Luiz Rodrigues de
Freitas, 599, Porto da Igreja, torna público que reduzirá seu Capital Social em
R$ 1.210.000,00, passando o capital social  de R$ 2.200.000,00 para o valor de
R$ 990.000,00, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade,
aguardando o período de 90 dias, a partir desta data, para pronunciamento de
eventuais credores quirografários contrários ao ato. Administração.

Moto Peças Transmissões S/A
CNPJ/MF 16.236.440/0001-82 - NIRE: 35.300.142.241

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 20/09/2021
Data: 20/09/2021; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da Moto Peças Transmissões S/A na Avenida
Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo; Publicações: Convo-
cação: Dispensada conforme § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Balanço Patrimonial comparativo, de-
monstrações do resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de
caixa e notas explicativas para os exercícios findos em 31/12/2020 e 31/12/2019, relatório da administração
e relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis: Publicado no Diário Oficial
Empresarial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios de 23 de julho de 2021; Presenças:
acionistas representando 100% do capital social dos acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais;
Mesa: Sob a presidência do Dr. Gilberto Cipullo, secretariada por mim Paulo Atadaine Sobrinho; Ordem
do Dia e Deliberações: a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos
Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido, Notas Explicativas e
Demonstrações Contabeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre as Demonstra-
ções Contabeis em 31/12/2020 e 31/12/2019 e Relatorio da Diretoria: - Aprovados por unanimidade com
abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações financeiras retro mencionados; b) Desti-
nação do Resultado à Disposição da Assembléia: b-1) Deliberado no sentido de que não haverá desti-
nação de resultado em razão do balanço encerrado em 31/12/2020 haver apurado prejuízo; b) Eleição da
Diretoria e fixação da Remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores o Sr. Paulo
Atadaine Sobrinho, brasileiro, casado, contador, nascido em 28/12/1964, portador da cédula de identidade
RG. 18.668.989-5-SSP/SP, expedida em 11/09/2013, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.011.938-63 e a Sra.
Sonia Orefice Delicato, brasileira, casada, assistente social pós graduada em RH portadora da cédula de
identidade 12.632.161-9-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 049.660.878-99, nascida em Bariri, estado de
São Paulo em 08/05/1960, ambos residentes e domiciliados na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e
com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-000, na cidade de Sorocaba, estado de São
Paulo. A remuneração global da diretoria eleita foi fixada em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) valor
base 31/08/2021, entrará em vigor a partir de 01 de setembro de 2021 e será corrigida e reajustada nas
mesmas proporções de reajustes e correções salariais que forem concedidos coletivamente aos emprega-
dos da sociedade e nas mesmas proporções em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições
dos valores individualmente será objeto de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta
finalidade específica; d) Deliberado por unanimidade no sentido de homologar a contratação da BLB Audito-
res Independentes SP; e) Declaração de desimpedimento: Os diretores eleitos, presentes nesta assem-
bléia, declaram, sob responsabilidade civil e criminal, de que tem conhecimento de que deverão ter, no
exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração de seus próprios negócios, que não estão incursos nas restrições que impedem o exercí-
cio das atividades comerciais, não estão impedidos por lei especial nem condenados a penas que ve-
dem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacio-
nal, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a pro-
priedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (artigo 1011, § 1º da Lei nº 10406/2002). Foi
também deliberado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade que justifique o seu pre-
enchimento e, o Conselho Fiscal, não será instalado para o próximo exercício. Encerramento: Não ha-
vendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo necessário à lavratura da
presente ata que, lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os
acionistas da sociedade e pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia (aa.) Gilberto Cipullo -
Presidente da Mesa; Paulo Atadaine Sobrinho - Secretário da mesa; Drextom Finance S.A - p.p. Dr.
Gilberto Cipullo. Diretores eleitos Paulo Atadaine Sobrinho e Sonia Orefice Delicato. Declaramos que
a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Sorocaba, 20 de setembro de 2021. Mesa: Dr.
Gilberto Cipullo - Presidente, Paulo Atadaine Sobrinho-Secretário. Acionista: Drextom Finance S.A.
p.p. Dr. Gilberto Cipullo. Diretores Reeleitos: Paulo Atadaine Sobrinho, Sonia Orefice Delicato.
JUCESP nº 497.178/21-7 em 14/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Idea Empreendimentos 32 Ltda.
NIRE 35.229.71504-3 - CNPJ/MF 24.197.734/0001-70

Errata - Ata de Reunião de Sócios Realizada em 24/06/2021
Na publicação do dia 28/07/2021, no Diário Oficial do Estado de SP - página 26, e no jornal Empresas 
& Negócios - página 5, ONDE SE LÊ: Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (a) redução de capital 
no valor de R$ 4.270.000,00, passando o capital social dos atuais R$ 4.280.000,00 para R$ 10.000,00, me-
diante o cancelamento de 4.270.000 quotas sociais, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social 
da Sociedade... LEIA-SE: Deliberações Aprovadas por Unanimidade: redução de capital no valor de R$ 
4.270.000,00, passando o capital social dos atuais R$ 4.280.000,00 para R$ 10.000,00, mediante o cancela-
mento de 427.000.000, quotas sociais, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Ruth Guimarães – Faro – Uma das mais lídimas 
e gloriosa representante da literatura brasileira re-
cebe nesta edição, um tratamento no mínimo digno. 
Emblemática participante da Academia Paulista de 

Letras, com sua forte e determinada personalidade, ajudou a 
elevar o nome da instituição. Tradutora impecável, trouxe do 
idioma grego grandes obras. Ferrenha defensora do pátrio 
idioma. Este escriba teve a honra de privar um pouco com ela. 
Suas obras, particularmente as folclóricas, estimulam sonhos aos 
seus leitores. Os contos compilados nesta obra enaltecem sua 
genialidade. Há que ressaltar-se o esmerado trabalho gráfico da 
Faro Editorial. Relevante. Seguramente um belo e inesquecível 
presente. Uma justa e merecida homenagem!!

Contos do Céu e da Terra

Loo Burnett – Paulus - De início temos um título 
aparentemente auto explicativo. Trata-se muito mais 
que isso. Suas páginas recebem além das críveis in-

formações, lindas fotos que causam admiração aos profissionais 
da matéria. As obras de arte, particularmente as esculturas, 
possuem uma realística expressão que efetivamente aguça o 
desejo de visitá-las, mesmo não sendo o leitor, um sectário. 
Além dos fatos e atos religiosos, todos muito bem documen-
tados, temos um verdadeiro manancial arqueológico. A obra 
recebeu tratamento gráfico primoroso, inconteste. O eterno 
e sempre venerado arcanjo foi devida e dignamente depurado 
pela teóloga autora. Naturalmente com viés católico, poderá ser 
apreciado por amantes de arte bem como de história. Também 
um qualificado presente.

São Miguel Arcanjo: 
Um tratado sobre angelologia

Andréa Naccarati de Mello e Fábio Dias 
Monteiro (Orgs) – Caio Oishi (Ilustr) Robecca 
– Verdadeiros manuais (são 02 volumes) de proce-
dimentos comerciais e gestão de pessoas e imagem 

pública. Simples assim! Seu âmago é completo. Os profissionais 
que assinam seus artigos exprimem suas experiências com total 
maturidade. Em suma: todos os esforços e políticas, internas 
ou externas das corporações, qualquer que seja seu tamanho, 
devem ser voltados à fidelização dos clientes. Parece um mero 
chavão, todavia, a obra atinge uma profundidade ímpar. Seus 
verdadeiros “ditames”, eivados de bons exemplos, se levados 
a sério, com disciplina, seguramente levarão a empresa a con-
cretizar o grande sonho que é o de ter sempre junto de si o 

imperador máximo: o cliente! Absolutamente factível.

Experiências que Deixam Marcas: 
Jornada, dados e métricas para um 
customer experience bem-sucedido

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

As descobertas do 
Connected Shoppers 
Report revelam que, 

à medida que fica cada vez 
mais indefinida a fronteira 
entre os pontos de contato 
físicos e digitais, os com-
pradores esperam que as 
marcas e os varejistas cum-
pram suas regras, com pouca 
paciência para experiências 
abaixo da média. 

Para atender às expecta-
tivas, varejistas e marcas 
adotaram uma variedade de 
novos canais e opções, mas 
ainda estão se adaptando 
às atuais jornadas de com-
pras mais complexas. Para 
oferecer experiências mais 
conectadas, os executivos do 
varejo planejam empregar 
mais cientistas de dados para 
operacionalizar os dados e 
desenvolver seus stacks de 
tecnologia. Com base nas 
respostas dos consumidores 
e executivos do varejo que 
participaram da pesquisa, o 
Connected Shoppers Report 
concluiu que: 
	 •	A	participação	de	tran-

sações em sites e aplica-
tivos de marcas, sites e 

Compradores abandonam 
um varejista após 

três experiências ruins
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Marcas e varejistas mudaram o que os clientes esperam de sua 
experiência de varejo.

Soluções de curto prazo implementadas por marcas e varejistas durante o auge da pandemia - como 
retirar compras na calçada da loja e assessoria de moda digital - mudaram o que os clientes esperam 
de sua experiência de varejo

	 •	Enquanto	 66%	 dos	
clientes esperam que 
as empresas entendam 
suas necessidades e ex-
pectativas exclusivas, 
apenas	 32%	 dos	 exe-
cutivos de varejo dizem 
que suas organizações 
têm a capacidade total 
de transformar dados 
em preços, ofertas e 
produtos personaliza-
dos em tempo real em 
todos os canais e pontos 
de contato. 

“A pandemia mudou  as ex-
pectativas do consumidor”, 
disse Rob Garf, Vice-Presi-
dente e Gerente Geral de 
Varejo da Salesforce. “Nossa 
pesquisa mostra uma neces-
sidade crescente de remover 
o atrito entre os nove pontos 
de contato de uma jornada 
de compra típica. Marcas 
e varejistas precisarão au-
mentar os investimentos que 
unificam os mundos digital 
e físico para fornecer uma 
experiência contínua e per-
sonalizada”. - Fonte e outras 
informações: (https://www.
salesforce.com/br/).

aplicativos de varejistas 
e mercados online, em 
cada uma delas teve um 
crescimento de quase 
40%	entre	2019	e	2021,	
à medida que os com-
pradores adotaram uma 
variedade de canais digi-
tais para fazer compras. 

	 •	As	Gerações	Y	e	Z	valori-
zam o acesso exclusivo a 
produtos e experiências 
limitadas quase duas 
vezes mais do que os 

Silents/Baby Boomers 
quando se trata de pro-
gramas de fidelidade. 

	 •	80%	 dos	 compradores	
abandonarão um varejis-
ta após três experiências 
ruins. 

	 •	A	organização	de	varejo	
média usa cerca de 44 
sistemas diferentes para 
gerenciar as experiências 
do cliente, o que dificulta 
a entrega de experiências 
de compra unificadas. 

O avanço da vacinação no Brasil e a 
queda no número de mortes, unidos 
à flexibilização das restrições de fun-
cionamento de comércios e serviços, 
fizeram com que muitas empresas já 
começassem a retomar suas atividades 
presenciais. Esses dados passam a sen-
sação de que a pandemia está perto do 
seu fim, o que não é verdade. 

Pensando nisso, a healthtech Cuidas 
preparou um material gratuito que 
pode servir como guia para institui-
ções planejarem um retorno seguro e 
eficiente. A volta iminente ao trabalho 
presencial pode causar estranheza 
para os colaboradores, levando em 
conta este período percorrido no re-
gime de home office. 

No entanto, o avanço nas medi-
das sanitárias já proporcionam uma 
maior autonomia e flexibilidade para 
que certas decisões sejam tomadas, 

principalmente quando em relação 
ao retorno de serviços e reabertura 
de escritórios.

“Não há fórmula mágica para uma 
retomada das atividades nas empresas. 
Cada qual possui suas particularidades 
e especificidades. Porém, alguns fatores 
são bem importantes para se manter em 
mente enquanto gestores de equipes. A 
primeira delas é que um retorno seguro 
e adequado acontece somente quando 
há muito planejamento e é executado 
de maneira gradual”, descreve a Head 
de Pessoas e Cultura da Cuidas, Jen-
nifer Tinti. 

O período da pandemia fez com que a 
realidade de muitas pessoas mudassem 
abruptamente e, portanto, o retorno ao 
escritório demanda adaptação e cau-
tela. O guia desenvolvido pela Cuidas, 
apresenta dicas para a elaboração de 
um planejamento que pode ser usado 

dentro das empresas, bem como ações 
que auxiliem o RH a promover e estru-
turar este retorno. 

De acordo com levantamento feito 
com empresários de todo o país e rea-
lizado pela consultoria KPMG no Brasil, 
39%	dos	respondentes	têm	a	intenção	de	
voltar às atividades presenciais ainda no 
segundo	semestre	de	2021.	Além	disso,	
34%	preveem	que	este	retorno	deverá	
ocorrer em 2022. 

“É normal que haja erros e acertos 
nesta jornada de retorno. De qualquer 
maneira, as empresas devem sempre 
manter uma comunicação clara, trans-
parente e focar no planejamento das 
ações. Queremos ajudá-las e colaborar 
com seus times com este conteúdo 
desenvolvido por especialistas”, pontua 
Jennifer. Interessados podem acessar 
o material no link. (https://materiais.
cuidas.com.br/).

Planejando o retorno seguro aos escritórios
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a terça-feira, 13 a 16 de novembro de 20216

alphaspirit_CANVA

econômica, social e psicologicamente. A vida de seus fun-
cionários é melhor e mais feliz por trabalharem lá. A vida 
dos clientes é melhorada pelos serviços ou produtos da 
empresa. E o mundo é, de certa forma, um lugar melhor 
porque a empresa existe".

 
E não ignore o primeiro beneficiado: esses líderes estão 

mais felizes porque sabem que sua liderança está tornando 
as coisas melhores, não piores. Finalmente, líderes felizes 
criam melhores resultados para suas organizações, porque 
a felicidade tem uma longa lista de efeitos positivos nos 
resultados financeiros. 

Um dos mais influentes dinamarqueses do século XX, 
Knud Ejler Løgstrup, foi professor de ética e filosofia da 
religião na Universidade de Aarhus. Ele defendia que nós 
afetamos todas as pessoas com as quais interagimos e temos 
a responsabilidade de cuidar bem delas, impactando-as po-
sitivamente, assim a felicidade assume um papel definitivo 
no sentido da vida. 

O comportamento da pessoa feliz afeta todos à sua volta. O economista britânico Richard Layard, coautor do World Happiness 
Report, escreve em seu livro "Can we be Happier?" (2020, ainda sem tradução para o português): "Existem muitas coisas na vida 
importantes para nós - incluindo saúde, liberdade, autonomia e realização. Mas se perguntamos por que elas são importantes, 

geralmente podemos dar outra resposta - por exemplo, porque elas fazem as pessoas se sentirem melhor".

Sandra Teschner (*) 

A felicidade de todos conta igualmente, incluindo a 
das próximas gerações, que serão diretamente im-
pactadas com as escolhas que faremos agora. Logo, 

o nosso foco deve se deslocar para aumentar o bem-estar 
em nossas vidas pessoais, lares, escolas, locais de trabalho 
e comunidades. 

Se concordarmos com essas afirmações, estaremos na 
direção de construir organizações mais felizes e, conse-
quentemente, mais prósperas. A dualidade aqui, permite 
uma inversão dos fatores, já que prosperidade e abundância 
estão diretamente conectadas com a felicidade, conforme 
Sonja Lyubomirsky, em "A Ciência da Felicidade" (2007). 

"O negócio do negócio é o negócio" é uma frase célebre 
do economista Milton Friedman em um artigo para o New 
York Times em 1970. Seu argumento era o de que o papel 
da liderança é maximizar os resultados, custe o que custar, 
e que qualquer esforço fora dessa perspectiva deveria ser 
punido. 

Esse tipo de pensamento, que ainda prevalece, é respon-
sável por ações prejudiciais dentro e fora das organizações, 
gerando impacto negativo para o meio ambiente, a saúde e 
o bem-estar dos colaboradores e consumidores. Seguindo 
a lógica da Ciência da Felicidade, é um fator gerador de 
infelicidade. 

Assim pontua Alexander Kjerulf em seu livro "Leading With 
Happiness" (2017): pense por um segundo em como seria 
viver em um mundo onde os líderes empresariais colocassem 
a felicidade em primeiro lugar. Imagine que os negócios se 
tornariam uma força geral para o bem, maximizando não 
apenas os lucros, mas também a vida das pessoas". 

Ainda, segundo Kjerulf, "Esses líderes criam organizações 
sustentáveis - não apenas ambientalmente, mas também 
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independentemente de condições, circunstâncias, gênero 
e raça? Porque isso as deixa felizes e, por consequência, 
nos torna mais felizes. Essa lógica pode ser aplicada nas 
mais diversas áreas da vida. 

Vale ressaltar que, no World Happiness Report, a Dinamar-
ca é sempre um forte concorrente a encabeçar a lista, e o 
estilo de vida do dinamarquês, o chamado Hygge (ligado ao 
conforto e ao afeto) está entre os mais copiados do mundo. 
Segundo dados do The Global Gender Gap Report de 2018, 
a Dinamarca está entre os países que possuem melhores 
índices, para citar um exemplo, de igualdade de gênero. 

Empresas felizes desempenham melhor e seus colabora-
dores são mais produtivos, criativos, comprometidos. Isso 
é o que mostra a edição 2020 do estudo anual Diversity 
Matters (diversidade importa), da McKinsey. A pesquisa 
traz informações sobre como a diversidade étnico-racial, de 
gênero e de orientação sexual na América Latina e especi-
ficamente no Brasil pode afetar os resultados corporativos. 

Foi realizada com 3.900 colaboradores de 1.300 das maiores 
empresas do Brasil, do Chile, do Peru, da Argentina, da Co-
lômbia e do Panamá. Entre os dados mais interessantes estão: 

•  Mulheres em posições executivas têm uma probabilidade 
26% maior de alcançar resultados financeiros superiores 
aos executivos de companhias da mesma área. 

•  Diante do cenário de crise (a pesquisa foi realizada 
durante a pandemia da Covid-19), o desenvolvimento 
de produtos e serviços para diferentes públicos torna-
-se essencial, e precisa disseminar valores humanos. A 
inovação torna-se questão de sobrevivência. 

•  A promoção de ambientes de trabalho inclusivos tem se 
provado efetiva para motivar e estimular a criatividade 
dos colaboradores. 

O estudo mostra que colaboradores de empresas que 
adotam a diversidade relatam níveis muito mais altos de 
inovação e colaboração do que seus pares de outras em-
presas. Esses colaboradores têm maior probabilidade de: 

•  152% - afirmar que podem propor novas ideias e tentar 
novas formas de fazer as coisas; 

•  77% - concordar que a organização aplique ideias ex-
ternas para melhorar sua performance; 

•  72% - reportar que a organização melhora consisten-
temente sua forma de fazer as coisas; 

•  64% - afirmar que colaboram, compartilhando ideias 
e melhores práticas. 

•  "A correlação entre performance financeira e ambiente 
diverso pode mudar a visão até dos mais céticos em 
relação às práticas de inclusão de diferentes grupos", 
diz Heloisa Callegaro, sócia da McKinsey. 

Durante o Fórum Internacional de CEOs em 2020, pro-
movido pelo grupo Gestão RH, Ana Karina Bortoni Dias, 
ex-sócia da consultoria McKinsey, atualmente CEO do Banco 
BMG, declarou: "Se os líderes não assumirem práticas que 
promovam felicidade, pelas razões certas, que seja então 
pelo impacto no resultado, no lucro das empresas". 

(*) - É cheif happiness officer, certificada na Florida International University 
em "Gestão de Felicidade", membro palestrante do Wohasu World Happiness 

Summit, criadora do projeto Plantando Happiness, experiencial e interativo com 
aplicações tangíveis da ciência da felicidade (plantandohappiness.com.br).
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Construindo eMpresAs felizes e, 
ConsequeMente, MAis prósperAs

    leia na página 6

CoMportAMento
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Num processo de compra 
e venda de empresas, o 
chamado Mergers and 
Acquisitions (M&A) ou 
Fusões & Aquisições 
(F&A) temos uma 
fase de mudança de 
cultura que se não for 
bem gerida pode ser 
bastante prejudicial 
para a empresa recém 
adquirida ou investida

É por este motivo que 
muitas vezes é ne-
cessário manter o 

fundador ou os majoritários 
da empresa adquirida nos 
atos de gestão durante um 
período de tempo após re-
alizada a aquisição.

Nesse cenário, é necessá-
rio que se apliquem formas 
de incentivo para que o fun-
dador se sinta estimulado a 
trabalhar pelo crescimento e 
transição da empresa.  Uma 
das formas mais eficazes é a 
forma de remuneração es-
tabelecida nas cláusulas de 
“earn out”, que são aquelas 
onde o fundador tem uma 
remuneração extra caso 
consiga fornecer resultados 
positivos de crescimento 
para a empresa.

Nessa cláusula, além do 
Preço de Aquisição da em-
presa, os Vendedores terão 
direito a uma remuneração 
adicional (Earn-Out) no 
valor máximo anual para 
cada ano-calendário desde 
que preenchidas, cumu-
lativamente, as seguintes 
condições:
 (i) as metas de Earn

-Out sejam atingidas 

respectivamente 
para cada ano cor-
respondente;

 (ii) nenhum dos Vende-
dores tenham volun-
tariamente rescindi-
do o seu Contrato de 
Administração antes 
do período mínimo 
de três anos após o 
Fechamento; e

 (iii) o correspondente 
Contrato de Admi-
nistração não tenha 
sido descumprido 
ou rescindido por 
razões imputáveis 
ao respectivo Ven-
dedor.

Qualquer valor de Earn-
Out, devido de acordo com 
as condições acima, será 
pago em dinheiro pelo 
Comprador aos respectivos 
Vendedores, alocado de 
forma equivalente entre 
eles, dentro de 6 (seis) 
meses do término de cada 
ano-calendário correspon-
dente. 

Essa modalidade de re-
muneração pode ser alte-
rada como qualquer outra 
cláusula, dependendo das 
condições negociais esta-
belecidas entre comprador 
e vendedor, sempre visando 
o estímulo do Vendedor (só-
cio fundador ou majoritário 
vendedor) em empregar 
seus melhores esforços para 
o crescimento da empresa 
vendida.

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

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

Faculdade Legale.

Mundo corporativo

Sheila Shimada (*)

Como remunerar os 
fundadores das empresas no 

processo de M&A

Não é sensato que uma empresa vincule 
a sua imagem de forma equivocada.

Atualmente é uma 
pauta que também 
está em discussão em 

âmbito mundial. De acordo 
com a Mazars, auditoria e 
consultoria empresarial, 
refere-se a uma prática que 
algumas empresas usam 
para promover artificialmen-
te, por meio de anúncios e 
discursos, uma imagem de 
marca ambientalmente res-
ponsável, sustentável, mas 
que não necessariamente é 
a realidade. 

Rodrigo Viñau, sócio-líder 
de consultoria da Mazars, 
alerta que, apesar de um 
primeiro momento a ideia 
parecer tentadora, não é 
sensato que uma empresa 
vincule a sua imagem de 
forma equivocada. “Quando 
o mercado identifica que isso 
não é prática da companhia 
e sim uma ação de greenwa-
shing, a marca perde credi-
bilidade instantaneamente. 

No mundo de cancelamen-
to em que vivemos, o impacto 
no negócio é imediato, com 
redução de vendas e falta de 
credibilidade para eventuais 
ações que a marca faz e que 
de fato seja de responsabi-
lidade ambiental ou social”. 
Para entender a importância 
que os fundos de ESG têm 
no mercado financeiro, a 

Desde o começo da pan-
demia o setor de e-com-
merce bateu recordes e 
abriu oportunidades para 
novas formas de consumo. 
Apesar disso, o consumidor 
brasileiro ainda se mantém 
fiel na compra física quando 
o objeto de desejo é um 
produto de beleza. 

Segundo pesquisa reali-
zada pela startup Opinion 
Box com exclusividade para 
a Flora, indústria de bens 
de consumo detentora das 
marcas Francis, Neutrox e 
Kolene, 64% do público pre-
ferem realizar as compras em 
lojas físicas, principalmente 
de cosméticos e produtos 
para cuidados pessoais.

De acordo com o estudo, 
que entrevistou 449 homens 
e 672 mulheres acima de 
16 anos de todas as regi-
ões do país, para mais de 
60% dos entrevistados, o 
grande motivo de escolher 
a loja física é ‘ver e sentir’ 
o produto pessoalmente. A 
experimentação, inclusive, 
é um fator transformador 
na opinião dos consumi-
dores entrevistados, visto 
que 84% informaram que já 
compraram produtos que 
receberam como amostra 
grátis. 

“Temos uma presença 
forte nos canais físicos, 
pois sabemos que nossos 
clientes têm preferência 
por experimentar o produto 
antes de comprar. Ainda 
assim, nossa estratégia é 
omnichannel: entendemos 
que quem decide o local 
de compra é o cliente, e a 
geração Z, por exemplo, já 
tem um perfil mais adepto 
a canais digitais, até mesmo 
por buscarem outras for-

mas de experimentação dos 
produtos, como os clubes 
de assinatura”, comenta 
Lígia Vulcano, Head de 
Marketing e Inovação da 
Unidade de Negócios Ca-
belos da Flora. 

Quando não há a possi-
bilidade de experimentar 
o produto, a opinião de 
amigos ou familiares vale 
tanto ou até mais que a 
indicação de especialistas, 
quase metade dos entrevis-
tados (48%) indicaram que 
estariam mais propensos 
a comprar um produto 
caso tenha recebido uma 
indicação, contra 44% que 
compraria caso tivesse 
a sido recomendado por 
um especialista. Em ter-
mos geracionais, os dados 
confirmam a percepção 
geral de que a Geração Z 
continua conectada, sendo 
os mais adeptos da compra 
online de todas as outras 
gerações analisadas na pes-
quisa (Millennials, GenX e 
BabyBoomers). 

“Sabemos que as novas 
gerações estão quase sem-
pre conectadas e consomem 
muito conteúdo das redes 
sociais”, afirma Lígia. “Por 
isso firmamos uma parceria 
com a startup VidMob para 
orientar nossas campanhas 
nas redes. Estamos utili-
zando inteligência artificial 
de forma inovadora para 
mensurar o desempenho das 
nossas peças criativas, a fim 
de otimizar as campanhas 
digitais das nossas marcas 
de produtos para cabelos e, 
assim, estreitar o relaciona-
mento com nossos consu-
midores”, finaliza. - Fonte e 
mais informações: (https://
flora.com.br/).

Greenwashing: como 
identificar empresas que 

maquiam suas informações? 
Não somente o Brasil, mas o mundo todo tem abordado constantemente sobre a importância do ESG 
- Environmental, Social and Corporate Governance, que, traduzindo, significa Governança Ambiental, 
Social e Corporativa. Mas, e sobre greenwashing, ou maquiagem verde, você já ouviu falar? 
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VA tais, mas sem explicar os mo-
tivos, a falta de informação, 
quando há selo criado pela 
própria empresa e não por 
um instituto de validação, 
entre outros”. 

Alguns exemplos de práti-
cas de greenwashing: quan-
do um produto é feito de 
madeira e a empresa diz 
ser proveniente de reflo-
restamento, mas não ne-
cessariamente tem um selo 
confirmando essa origem e 
o consumidor não consegue 
atestar. Outra forma comum 
é a camuflagem de efeitos 
de um eventual benefício 
ambiental; por exemplo, 
um determinado produto 
reciclável, que utiliza tanta 
água ou energia para reciclar 
que não necessariamente se 
torna uma virtude do ponto 
de vista ambiental. 

Outro caso é declarar que 
o produto é biodegradável, 
mas não fica claro quanto 
tempo demora para sua 
degradação em um aterro 
sanitário. Leva quanto tem-
po? Pode ser 100 anos? “O 
ESG é algo que você precisa 
fazer da porta para fora, mas 
precisa ter consistência da 
porta para dentro”, finaliza 
Rodrigo Viñau. - Fonte e 
outras informações: (https://
por.mazars.com.br/).

carteira ISE3, desde o ano 
em que foi criada (2005), 
teve uma rentabilidade po-
sitiva de 296%, contra 223% 
da carteira formada pelas 
ações que compõem o índice 
Ibovespa. 

Dentro do universo em-
presarial, Viñau diz que, 
com o tempo, cada vez mais 
vai ser possível mensurar as 
iniciativas relacionadas ao 
ESG. “Cada vez mais estão 
surgindo certificações, e a 
ideia é que rapidamente elas 
sejam exigidas. Há algumas 
certificações para ESG como 
um todo, selos que podem 
ser obtidos de uma entidade 
governamental, uma certi-
ficação válida por alguma 
agência de certificação que 

seja reconhecida pelo mer-
cado, são características por 
meio das quais a gente pode 
reconhecer se uma empresa 
é de fato sustentável”. 

O executivo acrescen-
ta que a identificação de 
sustentabilidade pode ser 
mesmo complexa, pois exige 
um nível de pesquisa e co-
nhecimento sobre a empresa 
e suas práticas efetivas. “O 
que se deve observar são os 
sinais que podem mostrar 
que é preciso tomar cuidado, 
como quando a companhia 
utiliza uma linguagem confu-
sa, pouco transparente, com 
muitos termos técnicos, uma 
imagem muito sugestiva, 
uma autodeclaração exal-
tando as questões ambien-

Itens de beleza: seis em cada dez 
consumidores preferem ir às lojas

Medo, cansaço, angústia, incerteza, 
esperança. Esses são apenas alguns 
dos sentimentos que invadem a mente 
de milhares de brasileiros no retorno às 
atividades presenciais. Ainda que a crise 
sanitária causada pelo Coronavírus não 
tenha se encerrado, diversas empresas 
estão retomando o trabalho in loco de 
forma gradativa. 

No mundo corporativo, os desafios 
do período pós-vacina são muitos. No 
entanto, o sucesso desse retorno de-
penderá de lideranças compassivas, 
que se preocupam genuinamente com 
o bem-estar de seus times. “A pandemia 
trouxe um turbilhão de sentimentos para 
a vida das pessoas, o que, consequente-
mente, repercutiu na saúde mental dos 
trabalhadores. 

No cenário corporativo torna-se fun-
damental trazer a responsabilidade de 
cuidado com os colaboradores para as 
lideranças, a fim de que elas desenvol-
vam a compaixão e o lado humano para 
entender as necessidades de cada pes-
soa. Afinal, ninguém está retornando à 
rotina como antes”, aponta Carine Roos, 
CEO e fundadora da Newa Consultoria.

Atualmente, o Brasil é considerado o 
país mais ansioso do mundo e o quinto 
mais depressivo, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Dessa for-
ma, não só no mundo pós-vacina, mas 
também no mundo pós-pandemia, será 
extremamente valioso para os líderes o 
desenvolvimento de um olhar humani-
zado e cuidadoso com os times. 

“A compaixão vai além da empatia. É 

buscar sistematicamente aliviar o sofri-
mento do outro buscando meios para 
que as pessoas se sintam bem e felizes 
no trabalho. As empresas terão que se 
readaptar nesse sentido, de compreender 
o outro genuinamente, de ouví-lo e auxi-
liá-lo em suas necessidades, para assim 
promover ambientes saudáveis e psico-
logicamente seguros”, reforça Carine.

A CEO também compartilha dicas prá-
ticas para que gestores consigam fazer 
este retorno da melhor forma: “Conversar 
diariamente com o time, ouvir genuina-
mente o que os colaboradores têm a dizer 
e promover esse espaço aberto de trocas 
contínuas podem ser boas opções para que 
os funcionários se sintam acolhidos nesse 
processo”, finaliza. - Fonte e outras in-
formações: (https://somosnewa.com.br/)

Responsabilidade dos líderes em ambiente 
acolhedor no retorno às atividades

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DAVID DE OLIVEIRA SANT'ANA, profissão: advogado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 19/07/1970, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Geraldo Francisco 
de Sant'Ana e de Ilsonete de Oliveira Sant'Ana. A pretendente: NATÉRCIA TOLEDO 
SANCHEZ, profissão: advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Prudente, SP, data-nascimento: 14/05/1976, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, filha de Valter Sanchez e de Lydia Toledo Sanchez.

O pretendente: ALEXANDRE CAPARROZ DE SOUZA, profissão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/12/1972, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Salvador de Souza Filho e 
de Izabel Caparroz de Souza. A pretendente: ELISÂNGELA NUNES DE MENEZES, 
profissão: atendente de aeroporto, estado civil: solteira, naturalidade: em Teresina, PI, 
data-nascimento: 12/03/1977, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Antonio Francisco Menezes e de Rosimeiry Ferreira Nunes.

O pretendente: HIAGO CEZAR RIBEIRO FIDALGO, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/06/1992, residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Fidalgo e de Suely Aparecida Ribeiro Fildalgo. A 
pretendente: TALLITA LUIZ ESTEVES, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 18/04/1993, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Fernando Sérgio Esteves e de Tatiana Luiz Esteves.

O pretendente: ELIAS SILVA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 05/08/1962, residente e domiciliado em Penha de França, São 
Paulo, SP, filho de Jaides Silva e de Emilia Mirella de Filippis Silva. A pretendente: ELISABE-
TE PEIXOTO BAHR, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 11/03/1968, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Edgard Bahr e de Diva Peixoto Bahr.

O pretendente: WILIANS DOMICIANO, profissão: publicitário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 06/01/1970, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Samuel Domiciano e de Elza 
Jolnai Domiciano. A pretendente: PATRICIA REGINA BARBOSA MADURO, profissão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-
nascimento: 15/11/1975, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
José Vicente Maduro e de Sonia Regina Barbosa Maduro.

O pretendente: MARCELO CURI DE SOUZA, profissão: fisioterapeuta, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 16/12/1991, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Maria de Souza e de 
Miriam Aparecida Curi de Souza. A pretendente: BIANCA MELHADO BESSAS ZANARDI, 
profissão: terapeuta ocupacional, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 17/01/1992, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha 
de Nelson de Jesus Zanardi e de Denise Melhado Bessas Zanardi.

O pretendente: ALVARO DOS SANTOS JOAQUIM JÚNIOR, profissão: farmacêutico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/01/1976, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Alvaro dos San-
tos Joaquim e de Raymunda Ferreira Joaquim. A pretendente: LUDIMILLA SOUZA 
ANDRADE, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: em Ribeira 
do Pombal, BA, data-nascimento: 17/12/1986, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Pedro Fonseca de Andrade e de Rita de Cassia 
Evangelista Souza Andrade.

O pretendente: GUSTAVO YUKI CABRAL AMIOKA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 05/11/1994, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Patricia Hitomi 
Cabral Amioka. A pretendente: MAIARA COSTA CAMILO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 29/07/1994, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Romualdo Pires 
Camilo e de Marly Costa Camilo.

O pretendente: WESLEY PEREIRA LOPES, profissão: garçom, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 03/05/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valdomiro 
Ferreira Lopes e de Jenisse Pereira Conceição. A pretendente: PRISCILA CHINCOA 
LEMES, profissão: agente de viagens, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 06/05/1986, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Walter Queiroz Lemes e de Elza Maria 
Chincoa Lemes.

O pretendente: MARCELO MENDES, profissão: motorista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 28/12/1977, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Mauro Mendes e de Doroti 
Bulgarelli Mendes. A pretendente: MICHELLE AGUIAR, profissão: consultora de vendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nasci-
mento: 23/07/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Vera Lucia Aguiar.

O pretendente: WENDELL HENRIQUE DOS SANTOS, profissão: executivo comer-
cial, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
24/08/1995, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edson 
José dos Santos e de Valeska da Silva Quadrado dos Santos. A pretendente: VITÓRIA 
RODRIGUES DA ROCHA, profissão: assistente de administração, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 15/09/1996, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ronaldo Vicente da Rocha e de Carla 
Cristina Rodrigues da Silva.

O pretendente: RODRIGO SOUZA DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/07/2000, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Carlos Gomes da Silva e de Edilma Gomes 
de Souza. A pretendente: KAROLAYNE DA SILVA FERNANDES, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
30/11/2001, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Luiz 
Carlos Fernandes e de Sandra da Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios
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