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O varejo sempre foi um setor com muitos desafios e a COVID-19 os 
destacou. As condições atuais do mercado, combinadas com as mudanças 
nas expectativas dos clientes, exigem a aceleração da transformação 
digital e inovação dos modelos de negócios tradicionais. Atualmente, ter 
uma estratégia omnichannel que organiza as informações de todos os 
canais para facilitar o gerenciamento de dados e otimizar a experiência 
de compra é fundamental para melhorar o atendimento ao cliente e 
aumentar a confiança.  

varejo: tecnologias que potencializam uma estratégia 
omnichannel

A presença tecnológica deve ser encarada como uma ponte para jorna-
das enriquecedoras, no âmbito interno e externo. Discutir o impacto da 
transformação digital sobre a realidade de determinada empresa nunca 
é uma tarefa simplória. Existem circunstâncias, condições operacionais 
específicas, estruturas consolidadas ou fragilizadas, entre outros fatores 
que influenciam diretamente na forma como a tecnologia se relacionará 
com os colaboradores. Isso posto, é cada vez mais nítida a importância de 
se realizar uma implementação tecnológica cujo pilar central repousa no 
fator humano, pela figura dos profissionais e também dos clientes.  

transformação Digital é sobre a jornada

Anotar todas as despesas do mês, comparar com a renda fixa e 
identificar possíveis cortes e economias são hábitos que ganharam 
força durante a pandemia da Covid-19. Com as incertezas frente ao 
desemprego, aumento do dólar e os altos preços dos produtos no su-
permercado, a educação financeira se tornou ainda mais necessária. 
Pesquisa realizada no início do ano apontou que 47% dos entrevistados 
passaram a fazer planos para o futuro por causa da crise e 90% admi-
tiram ter a necessidade de uma educação financeira.  

Maioria dos brasileiros admite ter necessidade de 
educação financeira
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negócios em pauta

Missão objetiva atingir asteroide
A Nasa iniciou uma missão para testar se uma sonda lançada da Terra é 

capaz de alterar a trajetória de um asteroide e proteger o planeta de uma 
possível ameaça no futuro. Pode até parecer um filme de ficção científica, 
mas o Double Asteroid Redirection Test (Dart) é um experimento real. 
A sonda vai se chocar contra um asteroide a uma velocidade de quase 25 
mil km por hora e os especialistas vão averiguar se conseguirão mudar 
ligeiramente a trajetória de Dimorphos. Esse astro que está na mira da 
agência espacial norte-americana tem cerca de 160 metros de largura 
e circunda um asteroide muito maior chamado Didymos. O impacto 
é previsto para acontecer no outono de 2022. O foguete Falcon 9 da 
SpaceX decolou da Califórnia carregando a sonda que será lançada em 
direção ao asteroide. "Estamos tentando aprender como desviar uma 
ameaça", declarou Thomas Zuburchen, chefe do projeto desenvolvido 
pela Nasa (ANSA).      leia a coluna completa na página 3

Foto: Divulgação/NASA
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Evento gratuito debate os desafios da  
segurança da informação em 2022

@O ano de 2021 foi de recordes quando falamos em ataques 
cibernéticos, acendendo o alerta sobre a segurança da in-

formação nas empresas. Por isso, diversos especialistas estarão 
reunidos para falar sobre o tema no webinar "Desafios e Soluções 
de Segurança da Informação para 2022". Totalmente online e 
gratuito, o evento acontece no dia 30 de novembro, a partir das 
10h, promovido pela Flowti, maior empresa de gestão de TI para 
negócios de missão crítica do Brasil, em parceria com a Safepoint.  
Entre os participantes estarão Rodrigo Luch, diretor de Serviços 
e Tecnologia da Flowti; Marlon de Paula, Co-founder e Diretor de 
Alianças da Safepoint; Ivan Paiva, líder da Plataforma de Segurança 
da Flowti e Filipe Luiz Antonio, Arquiteto de Soluções da Flowti. 
Os especialistas estarão reunidos para debater sobre a prevenção 
aos ataques cibernéticos e os primeiros passos de uma organiza-
ção para a defesa contra sequestro e vazamento de dados. Além 
disso, a cultura da segurança da informação também será tema. As 
inscrições para o webinar são gratuitas e podem ser feitas através 
do link: https://materiais.flowti.com.br/webinar-desafios-seguranca-
-informacao.    leia a coluna completa na página 2
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sou um visionário! 
pena que 10 anos 
atrasado. pelo 
menos.

Renato Martinelli

empreendedorismo
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o país atingiu a marca de maior 
ecossistema de fintechs na 
américa latina. o setor bancário 
caminha para um momento 
de muitas mudanças e há uma 
tendência de que empresas 
possam oferecer serviços 
bancários e financeiros próprios 
para seus clientes. 

por meio da tecnologia e do aumen-
to da acessibilidade, os negócios 

começaram a enxergar os ganhos 
em criar suas soluções, oferecendo o 
conceito conhecido como fintech as a 
service. O surgimento dessas soluções 
nativas digitais, focadas em inovação, e 
com a evolução sendo fomentada pelo 
próprio Banco Central, é previsto que 
empresas de todos os portes contratem 
infraestrutura de terceiros ou tenham 
um produto bancário de ponta com a 
sua marca. 

De acordo com Paulo David, CEO da 
Grafeno, há 15 anos empresas começaram a 
investir em tecnologia para se adaptarem ao 
mundo digital. "A tendência é de que, em dez 
anos, todas as grandes empresas também 
se tornem fintechs para oferecer serviços 
financeiros para seus clientes", avalia. 

Maior presença digital, com cres-
cimento forte de onboarding e ope-
rações 100% digitais - A pandemia 
aumentou a demanda de digitalização dos 
serviços bancários, reduzindo fronteiras 
e oferecendo crédito nas mais diversas 
localidades. 

"Se relacionar digitalmente com o cliente 
permitiu a facilidade de acesso a dados ca-
dastrais e transacionais, com foco em maior 
escalabilidade no processo de distribuição 
de soluções e na experiência do cliente", 
destaca Paulo David. 

tendência do crédito: em dez anos, todas as 
empresas poderão ser fintechs 
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Crédito de ponta a ponta com por-
tfólios ampliados 

Com a ascensão das fintechs e imple-
mentação do open banking no país, as 
empresas buscarão soluções melhores e 
personalizadas fora dos grandes bancos. 
Com isso, o mercado de crédito estrutu-
rado deve ganhar mais espaço no Brasil, 
complementando seu portfólio de soluções 
com serviços financeiros de natureza mais 
recorrente como contas, cobranças, cartão, 
maquininha e seguro. 

Mais segurança - Na era da digita-
lização e operações feitas inteiramente 
online, oferecer e investir em segurança 
é fundamental e, para isso, é necessário 
promover um serviço de qualidade que 
demanda maiores gastos. 

Para evitar futuros custos para as empre-
sas, as infraestruturas bancárias e financeiras 
as a service fornecem para os seus clientes 
licenças, práticas de KYC/AML, tecnologias 
de proteção de dados e recursos, entidades 
registradoras, LGPD, open banking e novas 
tecnologias, como a tokenização.

Tecnologia como agente transforma-
dor - Presentes em ambiente de operações 

100% digitais, a adoção de novas tecno-
logias se fez necessária, visto que o as a 
service lida com as empresas de maneira 
totalmente inteligente, sem processos bu-
rocráticos, decisões manuais e arbitrárias. 
Com isso, as empresas se beneficiarão de 
roadmaps de inovações e poderão ofertar 
novas funcionalidades para seus clientes. 

Segundo o Global Fintech Rankings 
(Rankings Globais de Fintechs de 2021), 
o montante investido nas fintechs subiu 
de US$ 199 bilhões para US$ 440 bilhões 
no último ano. É esperado que esse mo-
vimento progressivo ganhe ainda mais 
força no final de 2021, quando o Banco 
Central planeja avançar para as fases 
finais de implementação do sistema de 
open banking no país. 

"O mercado financeiro vem sendo alvo de 
muita mudança desde o surgimento das fin-
techs. O que vemos agora é um movimento 
de fintechzação em diferentes setores e isso 
se deu graças às novas regulamentações 
que foram aprovadas para o setor", conclui 
o CEO da Grafeno, solução digital que dá 
segurança e agilidade para operações de 
crédito. - Fonte e mais informações: (www.
grafeno.digital/#intro).

Quebra De paraDigMas

arrecadação federal é recorde
A arrecadação federal manteve ten-

dência de alta em outubro, com o valor 
de R$ 178,742 bilhões arrecadados. O 
montante é 4,92% maior do que o regis-
trado no mesmo mês do ano passado. 
O resultado do mês de outubro foi o 
melhor desde 2016 (R$ 188,425 bi). No 
acumulado dos 10 primeiros meses de 
2021, a arrecadação federal soma R$ 
1,527 trilhão, 20,06% a mais do que 
no mesmo período do ano passado e 
maior valor da série histórica iniciada 
em 1995 (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/metaverso-e-um-futuro-inevitavel-mas-tambem-ja-esta-presente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-25-11-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-25-11-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/sou-um-visionario-pena-que-10-anos-atrasado-pelo-menos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/maioria-dos-brasileiros-admite-ter-necessidade-de-educacao-financeira/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/varejo-tecnologias-que-potencializam-uma-estrategia-omnichannel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/transformacao-digital-e-sobre-a-jornada/


www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 – 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) – Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

São Paulo, quinta-feira, 25 de novembro de 2021 Negócios2

OpiniãO
Comportamento  

"pós-pandemia": antigos 
alunos, novos desafios

Estamos à beira de 
concluirmos mais um 
ano letivo marcado 
pelas sequelas da 
pandemia, como as 
regras de convivência 
social. 

Diversos foram os 
desafios enfrentados 
ao longo de 2020 e 

2021, sobretudo no cam-
po da saúde pública e dos 
impactos financeiros, que 
foram devastadores para 
muitas famílias e para 
a economia do país, de 
modo geral. Diante dessas 
adversidades, a escola foi 
pega de surpresa, fazendo 
com que em poucos dias 
mudasse seu sistema pre-
sencial e entrasse em um 
processo nunca vivenciado 
pelos estudantes, famílias e 
professores. 

Assim, como o processo 
de adaptação para o mo-
delo remoto foi um grande 
desafio, o retorno ao mo-
delo presencial, que ocorre 
definitivamente desde o 
mês de novembro, abre 
precedentes para novas 
discussões e adversidades. 
Os estudantes são os mes-
mos, mas os obstáculos 
são novos. Por conta do 
distanciamento social, os 
impactos relacionados à 
ética de relacionamento e à 
convivência em grupo aca-
baram se abalando, ao ponto 
de muitos jovens perderem 
alguns referenciais.

A própria noção do pú-
blico e privado acabou por 
ser afetada, sobretudo pela 
ampliação do uso das redes 
sociais e dos dispositivos 
móveis. Se antes a separa-
ção entre escola, trabalho e 
casa era bastante evidente, 
agora a escola e o trabalho 
“entraram” em nossos lares, 
fazendo inclusive com que a 
relação que possuímos em 
casa e a forma com que nos 
relacionamos no trabalho 
acabe por afetar as relações 
com o mundo por detrás das 
câmeras. 

Porém, neste momento 
de retorno presencial, é 
necessário resgatarmos as 
regras e etiquetas sociais 
que foram abaladas pela 
pandemia para que a convi-
vência em sociedade possa 
ser harmoniosa e sobretudo 
respeitosa. A constituição 
do ser humano sempre 
se deu em parceria entre 
família, escola e sociedade. 

Entretanto, ao longo des-

tes quase dois anos, a escola 
e a sociedade participaram 
do processo de forma pa-
ralela, e as consequências 
estão sendo sentidas apenas 
agora, no período em que os 
estudantes retornaram ao 
modelo presencial. 

O contato com algumas 
regras e desafios ocorrem de 
maneira conflituosa, sobre-
tudo porque estavam sendo 
vivenciadas dentro de suas 
próprias casas e ditadas por 
sua família. Mas como res-
gatamos comportamentos 
que ficaram "esquecidos" ao 
longo deste período? Qual 
o papel da família diante 
disso?

É evidente que todos 
que foram envolvidos no 
processo de aulas remotas 
conquistaram novos apren-
dizados. Essa prática gerou 
uma nova experiência de 
relacionamento interpesso-
al na aprendizagem escolar, 
exigindo, por parte dos es-
tudantes, maior autonomia, 
organização do tempo, do 
espaço e, portanto, maior 
gerenciamento de sua vida 
acadêmica. 

E aos pais, uma reorgani-
zação de sua rotina, maior 
empatia e cooperação em 
partilhar seus equipamen-
tos tecnológicos com os 
filhos e cônjuges. A volta 
às aulas presenciais está 
demandando dos profis-
sionais da educação, dire-
cionadores e orientações 
pontuais junto às famílias, 
sobre os comportamentos 
e atitudes esperados dos 
estudantes. É um caminho 
a ser construído por todos. 

Nesse momento é ne-
cessária a presença ainda 
mais efetiva da família, 
que é quem está ao lado 
dos jovens, porém sempre 
amparadas e acompanhadas 
pela escola. A prática de es-
portes, atividades coletivas, 
práticas de escuta, terapia 
comportamental e presença 
significativa da família são 
excelentes ferramentas 
para amparar e reparar 
os reflexos trazidos pelo 
isolamento em um período 
de formação intelectual e 
social dos adolescentes. 

Afinal de contas, a escola 
é imprescindível para hu-
manização e os laços fami-
liares colaboram para este 
processo, independente do 
contexto em que vivemos. 

(*) - É diretor geral do Colégio Marista 
Arquidiocesano-SP; 

(**) - É coordenador do Ensino  
Médio do Colégio Marista  

Arquidiocesano-SP.

Carlos Dorlass (*) e Thiago Cachatori (**)

News@TI
200 vagas para trabalho remoto

@Talentos da área de tecnologia e inovação de qualquer lugar do 
mundo e que procuram um lugar para desenvolver suas habilida-

des já podem se inscrever na segunda edição do "hello, strangers", da 
Invillia . A multinacional brasileira, que já conta com aproximadamente 
1.300 talentos conectados ao redor do planeta lança nesta terça-feira 
(16) a campanha que busca atrair os profissionais de tecnologia que 
se sentem "estranhos" e deslocados em seus locais de trabalho, e que 
querem trabalhar em uma tech que entende seus gostos pelo extra-
ordinário e pelo diferente. O "hello, strangers" faz parte do objetivo 
da multinacional brasileira do grupo Compasso UOL, que é chegar em 
2023 como a maior tech 100% distribuída do país desenvolvendo pro-
dutos digitais para game-changers globais. O objetivo é recrutar mais 
200 profissionais ainda este ano (https://invillia.com/hellostrangers/). 

Data Center da Prodesp na Mooca, em São 
Paulo, ganha certificado ISO27001 

@O Data Center da unidade Mooca da Prodesp – empresa de Tec-
nologia do Governo de São Paulo - foi reconhecido pela norma 

ISO 27001 e referendado pela ANAB (ANSI-ASQ National Accredita-
tion Board). A sede da Companhia, em Taboão da Serra, também é 
legitimada pela norma, desde 2006. A certificação da infraestrutura 
da Mooca resultou de um ciclo de Auditorias Externas do Sistema 
Integrado de Gestão de TI – ISO realizado em outubro. O Data Center 
da unidade na capital paulista concentra seus processos no serviço 
de Certificado Digital, agregado ao portfólio da Prodesp, após a incor-
poração da Imprensa Oficial, e trata-se de um documento eletrônico 
que confere validade jurídica para transações eletrônicas de pessoas 
físicas e jurídicas. 

ricardosouza@netjen.com.br

Analytics versus Data Science 
– Qual a diferença?

Nos últimos meses fui convidada para conduzir algumas palestras e cursos sobre ciência de dados e tive a oportunidade 
de conversar com mais pessoas que estão começando a aprender sobre esse mundo. 

kentoh_CANVA

É muito gratificante ver o espaço 
que a disciplina vem ocupando 
e o quanto os profissionais estão 

com vontade de adquirir essa expertise 
que agrega tanto no dia a dia.

O que me levou a escrever esse arti-
go foi a percepção de que existe uma 
grande confusão sobre a diferença entre 
Analytics (a análise de dados) e Data 
Science (a ciência de dados). Durante 
as conversas com as pessoas, percebi 
que muitas vezes, elas colocam os dois 
conceitos na mesma caixinha. De fato, 
estão relacionadas, mas não necessa-
riamente da maneira que você pensa.

Como uma boa fã, sou suspeita em  
falar, mas acho incrível a classificação 
que a Cassie Kozyrkov (cientista de 
dados e estatística sul-africana) apre-
senta sobre o tema. Vale a pena citá-la 
aqui para explicar melhor os conceitos.

Data Science é um termo guarda-
-chuva, que compreende quase tudo 
relacionado a dados. O cientista de 
dados, essa figura mítica que tem tanto 
destaque atualmente, é um profissional 
com conhecimento em análise de da-
dos (analytics), estatística, e machine 
learning. Esse último também causa 
outro mal-entendido frequente entre 
as pessoas.

Elas utilizam os termos Machine 
Learning e Data Science de maneira 
intercambiável, ou seja, como se fos-
sem a mesma coisa. Mas, assim como 
Analytics, Machine Learning é uma 
parte de Ciência de Dados, e não ela 
por inteiro. Então, nesse sentido, o que 
é Data Science? O que é Analytics?

Voltando à Cassie, Data Science é a 
disciplina que viabiliza tornar os dados 
úteis, sendo que as fronteiras podem 
ser definidas de acordo com o volume 
de decisões a serem tomadas. Para que 
fique mais claro, vou separar os três 
chapéus que citamos anteriormente 
(analytics, estatística, e machine lear-
ning) e discorrer sobre cada um deles.

ANALYTICS
Se você não quer tomar nenhuma 

decisão, e precisa ter um panorama 
geral da situação, e encontrar padrões 
interessantes para inspirar alguma 
hipótese, o melhor caminho é utilizar 
Analytics. O quão rápido você consegue 
mergulhar em dados, encontrar e des-
tacar padrões interessantes, apresentar 
para o seu público, inspirar hipóteses.

Machine Learning. É uma maneira de 
ensinar algo para um computador por 
meio de exemplos, e não por instruções 
(códigos). Neste caso, devo mostrar 
um monte de fotos com gatos, mais um 
monte de fotos sem gatos, e deixar o 
computador entender por si só como 
identificar se tem ou não um gato na 
imagem. Depois que este treinamento 
estiver concluído, eu posso passar para 
ele novas fotos, que ele ainda não viu, e 
ter a segurança de que ele irá separar 
quais tem gato, e quais não tem corre-
tamente para mim.

Por fim, pra te guiar melhor, tem uma 
tirinha que pode te ajudar em todos 
esses nomes relacionados à ciência 
de dados:

Fonte: What on earth is data science? | Hacker Noon

Bom, ainda há muito o que explorar 
no mundo dos dados. Provavelmente 
essa ciência ainda irá evoluir bastante 
em termos de métodos e estudos. Mas, 
espero que esse artigo possa te orientar 
na estratégia da utilização de dados na 
sua empresa e até mesmo a ajudar a 
repassar os conhecimentos e definições 
sobre cada prática de utilização dessa 
disciplina.

*Eduarda Espíndola, a“Duda”, é Líder de Data 
Science da Fhinck, startup de alta tecnologia 

que ajuda empresas a terem maior desempenho 
operacional, produtividade e qualidade de vida 

dos colaboradores, a partir da geração de dados 
inteligentes. A profissional tem Mestrado pela UC 

Berkeley School of Information.

Muitas vezes são encontrados pa-
drões interessantes, mas que podem 
ser somente devido a ruído nos dados. 
Exemplo: consultando meus dados 
identifiquei um padrão de que as pessoas 
que usam mais marca texto amarelo têm 
mais espinhas do que as pessoas que 
usam marca texto verde. Mas, atenção, 
isso não significa que no corante ama-
relo há algum composto que favorece 
o surgimento de espinhas, pode ser 
apenas uma coincidência.

O trabalho de Analytics é encontrar 
e apresentar padrões interessantes nos 
dados, mas sem nunca extrapolar além 
dos dados que foram analisados. No 
exemplo do marca texto, posso afirmar 
que nos dados analisados, observamos 
uma correlação entre marca texto 
amarelo e espinhas, mas isso não quer 
dizer que se eu fizer as pessoas usarem 
o marca texto verde daqui em diante, 
elas passarão a ter menos espinhas.

ESTATÍSTICA
Se eu quero tomar uma ou poucas 

decisões importantes, eu preciso da 
estatística. A estatística nos dará o 
rigor necessário para tomar decisões 
em cenários de incerteza. Para avaliar 
a eficácia e liberar as vacinas contra a 
COVID-19, por exemplo, foi necessário 
um exército de estatísticos para analisar 
cuidadosamente os dados. Por isso, 
fiquem tranquilos que foram utilizadas 
técnicas científicas consolidadas e 
comprovadas para sua segurança. Juro 
para vocês que não tomaram a decisão 
com base numa informação vinda de 
um grupo de zap.

MACHINE LEARNING
Precisa tomar várias decisões rapi-

damente? Então você deve recorrer ao 

TD SYNNEX: maior distribuidora 
global de soluções de TI conclui 

organização operacional no Brasil
A TD SYNNEX unifica suas 

operações no Brasil, sob a lide-
rança de Humberto Menezes, VP 
e diretor geral da TD SYNNEX no 
Brasil. Para ele, “a nova empresa 
reúne as melhores condições 
para atender às exigências em 
Tecnologia da Informação das 
empresas brasileiras neste mo-
mento em que os negócios cada 
vez mais dependem da eficiência 
digital das organizações”.

A fusão da Tech Data Corporation 
com a SYNNEX foi anunciada no dia 
primeiro de setembro e dá origem 
à maior empresa global de distri-
buição de produtos e soluções de 
TI. A antiga Tech Data Corporation 

possui 45% da nova companhia, 
e a antiga SYNNEX tem 55%. A 
TD SYNNEX, que deverá faturar 
anualmente 60 bilhões de dólares 
em todo o mundo, tem em seu 
portfólio os maiores e melhores 
fornecedores internacionais de 
tecnologia para atender empresas 
de todos os portes e segmentos.

Com escritórios em São Paulo 
e no Rio de Janeiro, além de ware 
house no Espírito Santo, a TD 
SYNNEX no Brasil conta com 575 
colaboradores (492 SYNNEX e 83 
Tech Data). A sede da empresa 
fica em São Paulo, onde está a 
maior parte dos colaboradores 
(www.TDSYNNEX.com).

A partir de hoje, a plataforma recebe 
uma nova ferramenta para as versões 
Web e Desktop que permite aos usu-
ários criar suas próprias figurinhas.

Acesse o Editor para criação de fi-
gurinhas a partir de qualquer chat > 
anexar (ícone do clipe de papel) > Fi-
gurinha e carregue uma foto para criar 
sua figurinha personalizada. Usuários 
podem delinear e cortar as fotos e até 
adicionar emojis ou palavras a elas - e 
PLIM está pronta uma nova figurinha 

personalizada. 
Esta novidade já está disponível para 

o WhatsApp Web e será disponibilizada 
para o aplicativo no Desktop na pró-
xima semana. Para usar o Editor para 
criação de figurinhas acesse a versão 
mais recente do WhatsApp para Web 
ou Desktop e, a partir de uma tela de 
conversa, selecione o ícone de anexos 
(clipe de papel), depois, o ícone Figuri-
nha, e, a partir daí, você pode carregar 
uma foto e fazer sua própria mágica.

O WhatsApp acaba de lançar um recurso super legal  
para usuários do aplicativo no Mac e em PCs
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A dura realidade da jornada 
da transformação digital

Muito se tem 
falado sobre o tema 
“Transformação 
Digital nas empresas”

O interessante é que 
essa transformação 
passou a ser tratada 

como uma situação atual, 
porém esse processo já vem 
acontecendo nas empresas, 
ou pelo menos deveria estar 
acontecendo, há alguns 
anos. A partir do momento 
em que as empresas come-
çaram a adotar sistemas 
para controlar e acompanhar 
seus processos produtivos, 
administrativos e comerciais 
elas iniciaram sua entrada no 
mundo digital. 

Porém, o avanço acele-
rado das tecnologias, tanto 
as de hardware quanto as 
de software, e os avanços 
nas infraestruturas de co-
municação, possibilitaram 
um verdadeiro salto, justifi-
cando o termo tão utilizado 
atualmente: “Transformação 
Digital”. Dois pontos muito 
importantes diferenciam 
essa revolução no mundo 
dos negócios das anteriores: 
a conectividade entre as pes-
soas, e a velocidade com que 
as informações passaram a 
ser divulgadas. 

Uma tecnologia, ou mesmo 
uma ideia criada e divulgada 
neste exato momento no 
Japão pode, em questão 
de segundos, circular em 
todo o planeta. É algo que 
traz grandes possibilidades 
e preocupações maiores 
ainda. Mas o que talvez gere 
maior ansiedade nas cor-
porações são as perguntas 
básicas para se implemen-
tar qualquer processo no 
mundo corporativo: como? 
quando? quanto? 

A realidade da maioria 
das empresas, e restringin-
do apenas ao setor indus-
trial, é que elas não têm 
profissionais e muito menos 
tempo para se dedicar a um 
projeto de transformação 
digital da maneira adequa-
da. Em um cenário onde 
equipamentos de última 
geração convivem lado a 
lado com maquinas de dé-
cadas atrás e que estão a 

pleno vapor em sua produ-
ção tornam-se necessários 
conhecimentos específicos 
de automação, processos, 
eletrônica e sistemas para 
tirar o máximo proveito das 
novas tecnologias.

Outro grande desafio é 
provar para a alta gestão 
da empresa as vantagens 
e benefícios propiciados 
por uma implantação desse 
porte para que o profissional 
do chão de fábrica tenha 
uma visão clara e precisa 
dos indicadores de produção 
e detete falhas no processo 
de forma preditiva. Mas, no 
final, é necessário monetizar 
esse retorno para que o pro-
jeto ganhe apoio da diretoria 
e dos investidores.

A estratégia mais indicada 
é identificar o projeto como 
um todo a partir de uma 
iniciativa mais simples que 
viabilize avaliar o processo 
de construção e o retorno 
do investimento (ROI), 
aproveitando as tecnologias 
disponíveis para então re-
plicá-la de forma rápida em 
todo o processo produtivo. 
Por isso as tecnologias de-
vem ser flexíveis e escaláveis 
de forma a proporcionar 
condições de absorver as 
adversidades desse cenário. 

Um ponto primordial é 
ter uma ideia do todo e de 
onde se quer chegar para 
ter visibilidade, controle e 
atuação sobre os processos 
existentes dentro da institui-
ção, porém tendo a condição 
de iniciar em processos 
menores para verificar a 
viabilidade, a relação custo x 
benefício, taxa de retorno de 
investimento e adaptações 
necessárias. Esse é o grande 
trunfo dessas tecnologias e 
assim conseguimos avançar 
de forma rápida para alcan-
çar o todo.

É importante escolher 
tecnologias e parceiros 
que sejam mais adequados 
à realidade da empresa, 
trabalhando em conjunto 
desde o planejamento até a 
implantação e acompanha-
mento das soluções. 

(*) - É diretor comercial da ProConcept 
Sistemas, especializada em 

consultoria, venda e implementação de 
soluções digitais de TI.

Roberto Rocha (*)

D - ESG nas Empresas 
No dia 1º de dezembro, às 19h30, a FGV promove o debate “ESG 
- governança: presente e futuro: o que é possível, desejável e ur-
gente?”.  O evento faz parte do projeto Conecta FGV: o aluno como 
protagonista, que visa gerar a troca de conhecimento, por meio de 
projetos de gestão e cases de sucesso de alunos dos MBAs da insti-
tuição. Tendência mundial, o termo ESG (sigla para ambiental, social 
e governança corporativa) passou a receber maior atenção durante 
a pandemia, em meio a discussões sobre mudanças climáticas e seus 
impactos futuros. No ambiente corporativo, a prática tem ganhado 
força. No Brasil, a abordagem ESG chama a atenção do Governo e das 
empresas que buscam estar alinhadas a esses três pilares. Inscrições: 
(https://evento.fgv.br/conecta2021_01/).

E - Faturamento dos Cafés 
A receita bruta total estimada para os Cafés do Brasil de janeiro a 
outubro, foi estimada em R$ 38,6 bilhões, valor que representa um 
decréscimo de 5,9% em relação ao faturamento de 2020, que foi 
de R$ 41 bilhões. Da receita bruta deste ano, R$ 29,6 bilhões estão 
previstos para os cafés da espécie arábica, que corresponde a 77% 
do total, e R$ 9 bilhões para os cafés conilon, que equivale a 23% 
do Valor Bruto da Produção (VPB), exclusivamente do café. Neste 
contexto, se destaca na quarta posição, tendo em vista o faturamento 
das lavouras utilizadas no cálculo do VBP que totalizaram R$ 757,2 
bilhões. Em primeiro vem a soja, com R$ 364,8 bilhões, cerca de 48% 
da receita total. Na sequência, figura o milho com R$ 124,1 bilhões, 
montante que equivale a 16% desse mesmo total.

F - Energia Sustentável
A Comfrio, inteligência em soluções logísticas para a cadeia de ali-
mentos e do agronegócio, e a GLP, líder em gestão de investimentos, 
infraestrutura, logística e tecnologias relacionadas, acabam de inau-
gurar usina solar com 205 kWp de potência contribuindo para ampliar 
a sustentabilidade da operação logística para a indústria alimentícia. 
Localizada no parque logístico GLP Guarulhos I, onde a Comfrio opera 
CD de 6 mil m², a usina produzirá energia de forma sustentável para 
operações logísticas de empresas atuantes no setor de alimentos. 
Responderá pela geração de, em média, 236,8 MWh por ano, o equiva-
lente ao consumo médio anual de 1.560 residências. De acordo com a 
fabricante dos painéis, a nova fonte de energia permitirá que se deixe 
de emitir 75 toneladas de CO2 ao longo dos próximos 25 anos (www.
comfrio.com.br). 

A - Finanças para Crianças 
O Banco24Horas e a edtech Dentro da História desenvolveram juntos 
o livro digital “Educação Financeira: Dinheiro além do papel”, que 
detalha a função da família na educação financeira das crianças e 
apresenta as melhores abordagens e atividades para estimular a au-
tonomia financeira. Estão listadas abordagens lúdicas que, segundo 
os especialistas em educação e desenvolvimento infantil da Dentro 
da História, são as mais adequadas para falar de metas, moeda, im-
portância de poupar, mecanismos para conquistar próprio dinheiro, 
consumo consciente para que as famílias insiram a educação financeira 
no dia a dia das crianças. Baixe o livro digital gratuito em: (file:///M:/
ARQUIVO-V/JORNAL%20EDIC3%87%C3%830/ebook_educacaofi-
nanceira_tecban%20(4).pdf).

B - Material Termoplástico
A indústria náutica no Brasil tem contado com um novo material leve, 
resistente, estrutural, estável, que não absorve umidade e, além de 
tudo, com preço bastante competitivo. Essa tecnologia é a Espuma 
Estrutural em PET (polietileno-tereftalato), ArmaPET Struct, um 
material termoplástico 100% reciclável desenvolvido pela Armacell. 
Trata-se de um elemento amplamente conhecido na forma de gar-
rafas PET - as mesmas de refrigerantes e garrafas de água mineral, 
por exemplo. A proposta de utilização das espumas em PET em 
embarcações se dá em partes da estrutura, mais especificamente nas 
“longarinas” e “cavernas”, nos decks e nas paredes internas. Saiba 
mais: (www.armacell.com).

C - Aceleração Social
Até o dia 3 de dezembro, organizações da sociedade civil (OSCs) 
podem se inscrever no BTG Soma. O programa, que já está na 
sua terceira edição, é uma iniciativa do BTG Pactual, o maior 
banco de investimentos da América Latina, em parceria com a 
ASID Brasil, e objetiva apoiar o aumento da profissionalização 
de instituições sem fins lucrativos. O projeto irá selecionar 10 
organizações que receberão mais 100 horas de aulas e workshops, 
além de mentorias com especialistas da área e voluntários do BTG 
Pactual. No total, serão 12 meses de acompanhamento online e 
possíveis encontros presenciais pós-pandemia. A terceira edição 
do programa será acompanhada pela Ação Social para Igualdade 
das Diferenças. Informações e inscrições: (https://prosas.com.br/
editais/10034-btg-soma-iii?locale=en).

G - Política & Estratégia
O ministro da Economia, Paulo Guedes, está confirmado para o Enic Política 
& Estratégia, que acontece na próxima terça-feira (30), no Hotel Royal 
Tulip, em Brasília. O evento é realizado pela Câmara Brasileira da Indústria 
da Construção (CBIC) e contará com a adoção de todas as medidas res-
tritivas necessárias contra a Covid-19. Reúne empresários e profissionais 
da construção civil e do mercado imobiliário de todo o país. Na noite do 
mesmo dia haverá a festa de entrega do Prêmio CBIC de Responsabilidade 
Social. Aproveite essa oportunidade de networking com autoridades dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e de debates relacionados ao 
cenário e o papel da indústria da construção, bem como sua contribuição 
ao país. Inscrições e mais informações: (https://enic.org.br/).

H - Diversificação de Cargas
O Porto Ponta do Félix, no Paraná, está recebendo uma carga inédita 
de pellets de madeira à granel. A exportação de 15 mil toneladas do 
produto tem como destino a Itália. A operação faz parte da diversificação 
de cargas do Porto, o que permitiu um aumento de 70% na movimen-
tação em 2021. O produto é de fabricação brasileira, produzido no Sul 
do país. Com a proximidade do inverno europeu, os pellets de madeira 
são utilizados como insumos para sistema de calefação, com finalidade 
residencial. É uma fonte de energia renovável e limpa. “Tivemos diversas 
operações inéditas neste ano, entre elas, a importação de malte, big bags 
com alimentos e pellets de cana. Os pellets de madeira fazem parte da 
nossa diversificação de cargas”, destaca o diretor presidente do Porto, 
Gilberto Birkhan. Saiba mais: (www.portopontadofelix.com.br).

I - Novidade Tecnológica
Comprometida com as políticas de infraestrutura do município, a Prefei-
tura de Uberlândia segue de olho nas inovações em prol da população. 
Em acompanhamento ao resultado do recente leilão do 5G às operadoras 
no Brasil, o Município já está preparado para garantir que a novidade 
tecnológica seja implantada de imediato na cidade, uma vez que não 
há impeditivos no que se refere à instalação de antenas e outros equi-
pamentos tecnológicos dentro da legislação local, como, por exemplo, 
a de Uso e Ocupação do Solo. A Administração Municipal aguarda para 
auxiliar naquilo que for essencial e necessário, a divulgação do cronograma 
de início dos trabalhos por parte das operadoras que, junto à Anatel e 
ao Governo Federal, arremataram os lotes que atenderão Uberlândia.  

J - Empregos no Canadá
Será realizada neste sábado (27), das 13h às 18h, no Club Transatlântico – Av. 
Cecília Lottenberg, 130, Chácara Santo Antônio/SP, a ExpoCanadá 2021. O 
evento, através de um de seus palestrantes e sócio da Canada Intercâmbio, Ed 
Santos, vai abordar as oportunidades para brasileiros que tenham interesse em 
estudar ou trabalhar no Canadá, além de oferecer dicas de especialistas sobre 
todos os processos e exigências para a imigração e qualificação profissional 
canadense.  Oportunidade para que os interessados possam interagir com vá-
rias entidades educacionais canadenses (colleges, universidades, high school, 
idiomas e cursos profissionalizantes) e empresários que darão dicas de como 
encontrar um bom emprego. Mais informações: (www.expocanada.com.br).

A avaliação é da Confe-
deração Nacional da 
Indústria (CNI), que 

divulgou ontem (24) a Son-
dagem Indústria da Constru-
ção. O índice de evolução do 
nível de atividade ficou em 
51,7 pontos, acima da linha 
divisória dos 50 pontos que 
separa aumento de queda 
do nível de atividade. “Esse 
foi o maior indicador do ano, 
um sinal de alta mais forte e 
disseminada da atividade”, 
disse a confederação.

Ela consultou 446 empre-
sas, sendo 167 pequenas 
construtoras, 187 médias e 
92 grandes, entre 3 e 12 de 
novembro de 2021. Nos últi-
mos cinco meses, em quatro 
deles a atividade cresceu 
frente ao mês anterior, a 
exceção foi em agosto. 

Segundo a CNI, o desem-
penho mais favorável do 
setor também se reflete na 

Emprego rompeu tendência de queda acumulada 
nos últimos dois meses.

Uma líder dos Verdes da Alemanha, 
partido que deve fazer parte do novo 
governo do país, manifestou ontem 
(24), apoio à vacinação obrigatória 
contra a Covid-19, já que o número 
de infecções pelo novo Coronavírus 
voltou a disparar. A Alemanha re-
gistrou 66,88 mil novas infecções 
e 335 mortes adicionais pelo novo 
Coronavírus, o que eleva o total de 
óbitos para quase 100 mil, de acordo 
com dados do Instituto Robert Koch 
de Doenças Infecciosas.

A chanceler Angela Merkel, que se 
prepara para entregar o governo aos 
Verdes, ao Partido Social Democrata 
(SPD) e ao Partido Liberal Demo-
crata (FDP), convocou os líderes 
das três siglas para discutir a pande-
mia. Katrin Goering-Eckardt, líder 
parlamentar dos Verdes, afirmou 
que lockdowns e restrições contí-
nuas aos contatos sociais são uma 
imposição maior do que a exigência 
de vacinação.

Inicialmente, a vacinação obriga-
tória era necessária em instalações 
de cuidados para proteger grupos 
particularmente sensíveis, disse ela 

Confiança do 
consumidor caiu 
ao menor nível 
desde abril

O Índice de Confiança do Consu-
midor (ICC), medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), recuou 1,4 
ponto na passagem de outubro para 
novembro. Com o resultado, o indi-
cador chegou a 74,9 pontos, em uma 
escala de zero a 200 pontos, o menor 
valor desde abril deste ano (72,5 
pontos). A confiança foi afetada tanto 
pela piora do Índice da Situação Atu-
al, que avalia o presente, quanto pelo 
Índice de Expectativas, que avalia o 
futuro. O Índice da Situação Atual 
caiu 2,1 pontos e atingiu 66,9 pontos. 
Já o Índice de Expectativas recuou 1 
ponto, indo para 81,4 pontos.

“Apesar do avanço da vacinação 
[contra a Covid-19], suas consequên-
cias favoráveis na redução de casos e 
mortes e flexibilização das medidas 
restritivas, o aumento da incerteza 
econômica diante de uma inflação 
elevada, política monetária restritiva 
e maior endividamento das famílias 
de baixa renda tornam a situação 
ainda desconfortável e as perspectivas 
ainda cheias de ameaças”, explicou a 
pesquisadora da FGV Viviane Seda 
Bittencourt (ABr).

Indústria da construção tem o melhor 
desempenho do ano em outubro

A construção civil apresentou atividade mais intensa em outubro, com a recuperação do nível de 
emprego, após dois meses de recuo
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sória de 50 pontos, indicando 
que as expectativas dos em-
presários são de crescimento 
para os próximos seis me-
ses”, explicou o gerente de 
Análise Econômica da CNI, 
Marcelo Azevedo, em nota.

O índice de Confiança do 
Empresário (Icei) da Indús-
tria de Construção referente 
a novembro apresentou re-
cuo de 0,4 ponto para 54,9 
pontos, indicando pouca 
variação na confiança desde 
setembro. Para a CNI, o Icei 
vem se mantendo acima da 
linha divisória dos 50 pon-
tos, que separa a confiança 
da falta de confiança, e da 
média histórica, 53,8 pontos. 
“Assim, embora a confiança 
tenha se tornado menor e 
menos disseminada entre 
os empresários do que em 
outubro, as empresas se-
guem confiantes”, afirma o 
relatório (ABr).

intenção de investir por par-
te dos empresários. O índice 
de outubro foi 44,5 pontos, 
bem acima da média histó-
rica de 35,4 pontos. Esse é o 
segundo ponto mais alto do 
indicador desde novembro 
de 2014.

Os índices de expectativa 
de novos empreendimentos 
e serviços e de número de 
empregados se mantiveram 

estáveis em relação a outu-
bro, em 54,2 pontos e 54,3 
pontos, respectivamente. E 
os índices de expectativa do 
nível de atividade e de com-
pras de insumos e matérias 
primas registraram queda, 
de 0,8 ponto e 0,6 ponto, para 
55,1 pontos e 54,4 pontos, 
respectivamente. “Todos 
os índices de expectativas 
seguem acima da linha divi-

Alemanha cogita 
vacinação obrigatória

à rádio Deutschlandfunk, acrescen-
tando que adotar a vacinação obri-
gatória não significa que ela ficaria 
a cargo da polícia. Por enquanto, o 
FDP se opõe à obrigatoriedade da 
vacinação. 

O Ministério da Saúde elaborou 
proposta para que a vacina seja 
obrigatória a partir de 1º de janeiro 
de 2022 para funcionários de casas 
de repouso e clínicas, informou a 
revista Spiegel (ABr).

Para Merkel, se vacinar contra a 
Covid-19 é um dever.
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Como o e-commerce 
se tornou caminho de 

vendas para 
as empresas

A pandemia da 
Covid-19 provocou 
inúmeras mudanças 
em nossa sociedade, 
que podem ser 
acompanhadas dia 
após dia

No início, quando 
todos tiveram que 
se adaptar ao isola-

mento social, passaram a 
utilizar ainda mais a internet 
para realizar suas compras. 
O relatório da Mastercard 
SpendingPulse, um indi-
cador de vendas no varejo, 
mostra que o e-commerce 
brasileiro apresentou um 
crescimento de 75% em 
2020 se comparado ao ano 
anterior, o que se deu, so-
bretudo, após o início da 
quarentena. 

Além de compras de 
objetos, as pessoas come-
çaram a ter mais confiança 
para investir em alimentos, 
roupas, calçados e, inclusi-
ve, óculos pelas vendas do 
e-commerce. Segundo a 
pesquisa Webshoppers 43, 
realizada pela consultoria 
Ebit/Nielsen em parceria 
com o Bexs Banco, o e-
commerce ganhou novos 13 
milhões de consumidores no 
ano passado. Com isso, o to-
tal de clientes acostumados 
com compras online saltou 
29% em relação a 2019. 

Com esse crescimento 
exponencial, muitas marcas 
passaram a investir neste 
ramo, pois é inegável o 
quanto o e-commerce ajuda 
as empresas a alcançarem 
seus consumidores. Além 
da grande vantagem do con-
tato direto com os clientes, 
as vendas online também 
facilitam o feedback. Desta 
forma, é possível entender 
quais são os pontos de me-
lhoria e entregar soluções 
cada vez mais assertivas e 
eficazes. 

Mas se engana quem acha 
que o e-commerce não en-
frenta desafios! 

Atualmente, o maior obs-
táculo das vendas virtuais é 
gerar experiências positivas 
e marcantes na jornada 
de compra dos consumi-
dores. Para isso, o uso da 
inteligência artificial chega 
para melhorar a qualidade 
do atendimento. No setor 
óptico, por exemplo, a 
tecnologia permite a experi-

mentação dos acessórios de 
forma virtual, permitindo a 
compra de óculos totalmen-
te customizados para cada 
estrutura de nariz. Isso é 
fantástico! 

Além disso, entregar um 
atendimento humanizado 
pode fazer toda a diferença 
para o seu negócio, mas é 
preciso compreender que 
não adianta apenas colocar 
um link de WhatsApp no site 
e levar para uma conversa 
com um robô. É importante 
que as empresas invistam 
em um time engajado para 
sanar as dúvidas e auxiliar 
os clientes de maneira clara, 
rápida e eficaz. As redes 
sociais também podem ser 
consideradas grandes alia-
das do e-commerce. 

O WhatsApp e o Insta-
gram, que foram apontados 
como os aplicativos mais po-
pulares entre os brasileiros 
na segunda edição do Global 
Pre-Paid Index (GPI), são 
utilizados com frequência 
pelas marcas para o contato 
com seus clientes. Seja para 
realizar um pedido, enviar 
um feedback ou divulgar os 
produtos, as redes sociais 
são ferramentas indispensá-
veis para quem deseja atrair 
a atenção do público. 

Mas muita atenção: se 
você deseja investir no e-
commerce, é muito impor-
tante contar com a ajuda de 
profissionais que tenham 
experiência na construção 
e gestão de projetos dire-
cionados ao online. Isso 
te ajudará a economizar 
tempo, energia e recursos, 
além de gerar resultados 
mais efetivos. Você preci-
sará trabalhar para atrair a 
atenção dos consumidores, 
pois uma loja só sobrevive 
se tiver clientes. 

Também é necessário 
pensar em ações estraté-
gicas, como investir em 
influenciadores, propor-
cionar boa navegabilidade, 
experiência do consumidor, 
mídia paga, entre outras. 
Sem dúvida alguma, apostar 
em ações para garantir uma 
boa experiência de compra 
sempre será um excelente 
investimento. 

(*) - Formado em Gestão 
de Marketing, com MBA em 
Administração de Negócios 

pela ESPM, foi responsável pelo 
desenvolvimento da startup 

Absurda e gestor comercial do 
canal óptico da Chilli Beans. É 

fundador e CEO da Yoface. 

Ivan Cavilha (*)
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Uma experiência marcante começa no primeiro contato do 
cliente com a marca e vai até o pós-venda.

Desde 2020 as ven-
das no e-commerce 
atingiram altos nú-

meros por conta do isola-
mento social, a chegada 
de novos consumidores ao 
e-commerce, o aumento da 
confiança dos que já têm 
maior fluência digital e a 
maior diversidade de pro-
dutos e serviços nos meios 
digitais. Com o aumento 
das vendas, outra demanda 
aumentou consequente-
mente, o atendimento ao 
cliente. 

O Whatsapp, comparado 
entre 2019 e 2020, registrou 
em seus serviços um aumen-
to de 600% na demanda de 
atendimento. A expectativa 
é que essa tendência conti-
nue a crescer nos próximos 
anos e cause uma revolução 
no mercado digital para o 
varejo. Para Anna Moreira 
Bianchim CEO da NeoAs-
sist, com a expansão do 
e-commerce, novos desafios 
para o atendimento surgi-
ram e por isso, as empresas 
precisam ficar atentas em 
como fornecer uma expe-
riência satisfatória para 
os consumidores antigos e 
para os novos.

“É preciso atender as 
expectativas de um atendi-
mento rápido e de autoaten-
dimento para aqueles usu-
ários já familiarizados com 

É preciso ficar atento em como fornecer uma experiência 
satisfatória para os consumidores antigos e para os novos.

A Feedz, plataforma de en-
gajamento e desempenho de 
colaboradores, realizou este ano, 
uma pesquisa em parceria com 
a Swile (antiga Vee) e a Vittude, 
com o propósito de medir os níveis 
de engajamento e identificar as 
condições de trabalho com maior 
probabilidade de impactar os fun-
cionários. O estudo foi realizado 
com 1.129 colaboradores, sendo 
467 clientes da Feedz e 662 não 
clientes, em 23 estados e no DF. 

A pesquisa aponta que colabora-

dores com um ou mais amigos na 
empresa tem o eNPS (Employee 
Net Promoter Score, métrica usada 
para mensurar o grau de engaja-
mento dos funcionários em seu 
ambiente de trabalho) de 55, mais 
que o dobro de empresas onde os 
funcionários não possuem amigos, 
tendo uma eNPS de 22. Outro fa-
tor apurado é que empresas que 
realizam reuniões 1:1, tem eNPS 
de 64 e 94% dos colaboradores 
compreendem melhor o trabalho 
a ser realizado. 

“As empresas com uma cultura 
diferente, que não praticam one
-or-one regularmente, têm menor 
eNPS e apenas 68% dos funcioná-
rios entendem o que é esperado 
deles no trabalho”, destaca Bruno 
Soares, CEO da Feedz. Ainda de 
acordo com o estudo, quanto maior 
a empresa, menor o seu número de 
eNPS. Organizações com  20 a 50 
funcionários têm o maior número 
de eNPS sendo 65 e, em empresas 
com 200 a 1.000 colaboradores, a 
eNPS é 47. 

Quando o número  de funcio-
nários é mais de 1.000 o número 
é ainda menor, chegando a 39. 
“Quando são oferecidos benefícios 
considerados bons pelos funcio-
nários, o eNPS (Employee Net 
Promoter Score) é quatro vezes 
maior, se comparado com empre-
sas onde os colaboradores estão 
insatisfeitos com os benefícios”, 
comenta o CEO. Isso se aplica a 
empresas que investem na saúde 
emocional dos seus funcionários, 
estas possuem eNPS de 72 en-

quanto as que não investem tem 
em média 16.

Para Bruno Soares, o mercado 
deve investir em formas de apro-
ximar o RH dos colaboradores. “A 
missão da Feedz é criar ambientes 
de trabalho felizes, por isso quando 
empresas investem no bem-estar 
e na boa relação com os colabo-
radores, conseguem funcionários 
engajados e dedicados às suas 
funções”, Bruno Soares, CEO da 
Feedz. Fonte e mais informações: 
(www.feedz.com.br).

Porque se preparar já para o futuro 
do atendimento no e-commerce

O Whatsapp, comparado entre 2019 e 2020, registrou em seus serviços um aumento de 600% na 
demanda de atendimento. A expectativa é que essa tendência continue a crescer nos próximos anos e 
cause uma revolução no mercado digital para o varejo

pras, é importante que 
as empresas apostem 
em criar uma página 
de FAQ, pois nela 
é possível antecipar 
as informações, por 
exemplo, sobre prazos 
de entrega, troca, e 
devolução.

 2) Alta disponibilidade 
de atendimento - 
hoje o consumidor opta 
quando quer entrar 
em contato, logo, é 
importante que utilize 
ferramentas que pos-
sibilitem alta dispo-
nibilidade e de fluxos 
de atendimento. Uma 
solução para isso é a 
utilização dos Cha-
tbots. 

 3) Preparação da equi-
pe de atendimento 
- mesmo que muitas 
demandas sejam sa-
nadas com o uso de 
inteligência artificial 
e autoatendimento, o 
contato humano con-
tinua sendo primor-
dial nas operações de 
atendimento ao clien-
te. Para este contato 
pessoal é necessário 
ter uma equipe pre-
parada e com todo 
plano estratégico ali-
nhado. - Fonte e mais 
informações: (www.
neoassist.com).
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aplicativos e lojas online, ou 
desenvolver formas de aten-
der aqueles consumidores 
pouco familiarizados com 
compras online, que nunca 
antes compraram em sites 
e aplicativos. Conforme as 
estratégias comerciais têm 
atraído públicos mais diver-
sos, essas pessoas exigem 
uma estratégia de aten-
dimento que acompanhe, 
buscando se atualizar para 
atender a todos os clientes”, 
afirma.

São os consumidores que 
escolhem os canais e horá-
rios para serem atendidos. 
Por isso é necessário que as 
empresas estejam atualiza-
das e priorizem estratégias 
de atendimento omnichan-
nel, que é a base numa 

gestão de atendimento hoje 
e no futuro. Ao se deparar 
com os novos desafios, é 
fundamental que se crie uma 
estratégia de atendimento 
sólida e coerente em todos 
os pontos de contato com o 
cliente. 

A partir da estratégia, é 
preciso estudar quais canais 
seus consumidores priori-
zam para entrar em contato 
com sua central de atendi-
mento e criar um processo 
de autoatendimento. Veja 
um plano estratégico com 
três pilares:
 1) Autoatendimento 

-  cada vez mais os 
consumidores tentam 
procurar soluções so-
zinhos para seus pro-
blemas com as com-

Investir na experiência do cliente é fundamental para 
alcançar bons resultados. De acordo com o relatório da 
Zendesk, 75% dos consumidores preferem gastar mais 
com empresas que geram uma boa experiência de compra. 
Vale reforçar que não basta apenas oferecer produtos com 
preços atrativos. É preciso encantar o cliente em todas 
as etapas da jornada de compra. 

“Uma experiência marcante começa no primeiro contato 
do cliente com a marca e vai até o pós-venda. Toda inte-
ração importa e oferecer uma experiência completa fará 
a diferença para o negócio”, explica Thiago Coelho, CEO 
da Omnik, empresa do Grupo FCamara - consultoria de 
soluções tecnológicas e transformação digital. 

Pensando nisso, Thiago preparou quatro dicas que 
ajudam um marketplace a melhorar a experiência do 
cliente. Confira: 
 1) Faça simulações no seu marketplace - Todo o 

processo de compra deve ser intuitivo e simples. 
Para começar, trace um mapa da jornada de com-
pra, identifique quais caminhos um comprador 
percorre dentro de cada fase e assim você simula a 
experiência que ele tem no seu marketplace. Como 
resultado, você pode avaliar pontos de melhoria e 
falhas e observar quais ações e estratégias são mais 
eficazes. 

  “Faça também simulações para conferir se a pla-
taforma funciona bem. Afinal, o tráfego na Black 
Friday é intenso. Posteriormente, veja se os preços 
e os produtos estão certos, confira as fotos e se elas 
estão com boa qualidade”, recomenda Coelho. 

 2) Estude o perfil dos clientes - “Para proporcionar 
uma experiência positiva, o marketplace precisa 
conhecer seus clientes e fazer o melhor uso dos da-
dos levantados a favor do negócio”, sugere o CEO. 
Consulte as informações sobre as vendas na Black 
Friday dos últimos anos, confira quais foram os pro-
dutos mais vendidos e as principais queixas, veja se 
o ticket médio está aumentando ou diminuindo. 

  Além disso, analise as dores e as necessidades dos 
consumidores. Tudo isso será importante para as 
tomadas de decisão. Com essas informações cole-
tadas, você vai identificar o que os clientes buscam 
e como agradá-los. 

Como seu marketplace pode entregar 
melhores experiências aos clientes

 3) Analise sempre o estoque - Um ponto importante é 
analisar o estoque dos sellers. Afinal, os marketplaces 
recebem vários pedidos em datas sazonais. Sendo 
assim, cheque com antecedência as quantidades e 
variedades dos itens. Dessa maneira, você impede 
que o marketplace venda produtos que não estão 
disponíveis. Ou seja, evita prejuízos para o negócio 
e para o usuário. Durante as datas tradicionais, a 
concorrência é grande, portanto, é um diferencial 
ter produtos em estoque com preços baixos. 

 4) Ofereça ofertas que sejam realmente boas - A 
proposta é sempre oferecer bons produtos com 
descontos. Se o seu marketplace não der descontos 
realmente bons, corre o risco de perder credibilidade. 
Além disso, há vários aplicativos que ajudam o cliente 
a identificar falsos abatimentos de preços. Portanto, 
evite prejuízos e reclamações no Procon e na internet. 

  Surpreenda o cliente e segmente os descontos de 
forma estratégica. Você pode, por exemplo, anali-
sar as regiões em que consegue proporcionar frete 
grátis. Também pode identificar os itens relevantes 
para uma estratégia desse tipo. Outra dica é estudar 
a margem de lucro sobre cada produto, assim seu 
negócio reduz o preço de forma assertiva. - Fonte e 
outras informações: (www.fcamara.com.br). 
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O comprometimento dos colaboradores dentro das organizações
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005233-94.2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ªVC, do Foro Regional -Santana, Estado de SP,Dra. Gislaine Maria de Oliveira Conrado, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ediva Maria da Silva RG 17409180, CPF 173.197.558-90 que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, objetivando a cobrança no valor de R$ 1.986,06 referente às da taxa de 
conservação e melhoramentos do lote 10, da Quadra CI, do Loteamento Santa Cristina – Gleba III 
(atualmente denominado Riviera de Sta. Cristina III – Setor Marina). Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de novembro de 2020.  

Em uma era em que vivemos conectados à internet, desconfiar 
de serviços online se torna cada vez mais comum.

Isso porque, em uma era 
em que vivemos cons-
tantemente conectados 

à internet, desconfiar de 
serviços online se torna 
cada vez mais comum. Uma 
hospedagem nada mais é do 
que um local online onde 
é guardado (ou melhor, 
hospedado) um site. 

Ela possibilita que uma 
grande variedade de conte-
údo seja alocado em um só 
lugar, que, ao final, juntos 
irão formar um site único, 
sendo uma forma de enri-
quecer sua marca e mostrar 
para seus clientes tudo 
aquilo que você está ofe-
recendo. “A hospedagem é 
uma solução completa para 
criação e administração de 
sites, desde os mais simples 
até complexas aplicações, 
de acordo com cada tipo 
de negócio. 

Hoje em dia, entende-
mos que para construir 
uma boa presença digi-
tal, é necessário ir além 
apenas do uso das redes 
sociais, é preciso também 
contar com ferramentas 
profissionais, como um 
site, e-mail e canais de 
comunicação com o seu 
cliente’’, afirma Raquel 
Dalastti, head de produtos 
na Locaweb. Pensando 
nisso, Raquel separou os 
seis principais mitos e 
verdades sobre a hospe-
dagem. Confira: 
 1) Hospedagens com-

partilhadas não são 
uma boa opção - 
MITO  - As hospeda-

gens compartilhadas 
são uma boa opção 

Lucia Camargo Nunes (*)
Quinta geração do City chega com 
novidades

Em uma fase de reestruturação da marca, a Honda Au-
tomóveis anunciou duas novidades da linha City para o 
Brasil. Serão produzidos em sua fábrica de Itirapina (SP) a 
evolução do sedã e o inédito, por aqui, hatchback do City. 

O sedã recebeu melhorias em tamanho, conforto, conte-
údos e segurança, além de novo motor 1.5. Este upgrade 
tem seus motivos: com a importação do futuro novo Civic, 
o City passa a cobrir as versões de entrada do sedã maior, 
que virá mais caro que o atual.

O City está em pré-venda por preços entre R$ 108.300 e 
R$ 123.100. A novidade entra em pré-venda a partir de 23 
de novembro e tem previsão de chegar às lojas em janeiro. 

Honda

Honda City seda e hatch 2022.

Hatchback aposenta o Fit
O City Hatchback, dizem os executivos da Honda, 

guarda mais semelhanças do que diferenças com o sedã. 
E evolui em relação ao monovolume Fit, agora em busca 
de um público mais jovem. Sem preços divulgados, entra 
em pré-venda em janeiro e tem previsão de estrear nas 
concessionárias em março de 2022.

A promessa é de que o City Hatchback tem um interior 
mais amplo, embora perca em espaço de porta-malas 
(268 litros) em relação ao Fit. Traz o mesmo motor 1.5 
de 126 cv do sedã.

A Honda ainda informou que, apesar da aposentadoria 
do Fit, a montadora mantém a produção do WR-V, que 
considera um SUV compacto.

BMW fabricará mais um carro no Brasil
A fábrica de Araquari (SC) da BMW vai receber um aporte 

de R$ 500 milhões para um novo ciclo de investimentos 
até 2024. Parte será para a renovação dos modelos X3 e 
X4 e para a produção de um novo modelo, a ser revelado 
ainda pela matriz. Os executivos, contudo, descartam que 
será um híbrido ou elétrico.

Hoje, a planta planejada para fabricar 32 mil unidades 
por ano utiliza apenas um terço dessa capacidade. Essa 
média de 10 mil unidades de 2021 deve se repetir em 
2022 e voltada apenas para o mercado interno. A fábrica 
catarinense conta com cerca de 700 colaboradores. 

Além dos atuais X3 e X4, a BMW de Araquari ainda 
fabrica o sedã Série 3 e o SUV X1.

BMW

Fabrica BMW Araquari.

GM contrata engenheiros
A General Motors anunciou um reforço em suas áreas 

de pesquisa e desenvolvimento do Centro Tecnológico. A 
expansão da engenharia de produtos terá a contratação 
de cerca de 250 engenheiros nas áreas de carroceria & 
estrutura, exterior, interior, chassis, motor, transmissão, 
eletrônica, software e simulação virtual.

Os novos contratados trabalharão no Centro Tecnológico 
em São Caetano do Sul (SP), no Campo de Provas da Cruz 
Alta em Indaiatuba (SP), ou parceiros. Os interessados 
podem se inscrever na sessão Trabalhe Conosco do site 
da Chevrolet.

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor auto-
motivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

Agora importados, Audi A3 hatch e sedã 
ganham mais requinte

A Audi começa a entregar as primeiras unidades da nova 
geração do A3 nas configurações hatch e sedã. 

A3 Sedan e A3 Sportback, fabricados em Ingolstadt, 
Alemanha, foram totalmente renovados. Além do design, 
ambos têm novo acabamento interno. Sob o capô, duas 
opções de motorização só a gasolina: 2.0 TFSI de 190 cv 
com transmissão automatizada de 7 marchas na versão 
Performance Black (por R$ 264.990) e 1.4 TSFI turbo de 
150 cv que atua junto ao câmbio Tiptronic de 8 velocidades 
batizada de S line Limited (a R$ 229.990).

Audi

Audi A3 Sedan.

Com híbrido, Kia busca ser premium
A Kia Brasil lança o híbrido mais acessível do país. 

O Stonic é um SUV compacto sul-coreano que utiliza 
motor 1.0 turbo combinado a um sistema híbrido-leve, 
por R$ 149.990.

Pelo porte, o Stonic tem credenciais para brigar com 
VW Nivus, Hyundai Creta e Fiat Pulse. A cartada da Kia é 
justamente ser híbrido. E pelo preço, fisgar interessados 
no Toyota Corolla Cross Hybrid, maior e que parte de R$ 
189.490. O porta-malas, por sua vez, é o menor entre os 
concorrentes: apenas 325 litros. 

A Kia, que recentemente mudou seu logotipo, busca se 
aproximar de marcas premium. A partir de 2022, José Luiz 
Gandini, presidente da importadora, anunciou que vai trazer 
novos modelos híbridos e elétricos. 

Os mitos e as verdades que 
rondam a hospedagem de sites
Escolher uma hospedagem de sites pode ser uma tarefa difícil para quem não tem familiaridade com a 
área de TI ou de desenvolvimento

possibilita inúmeras 
vantagens, além disso 
mostra uma preocu-
pação maior com a 
presença online do 
negócio. 

 5) Só desenvolvedo-
res profissionais 
são capazes de criar 
sites - MITO  - Qual-
quer um pode criar 
um site. Atualmente 
contamos com pla-
taformas interativas 
e fáceis de mexer 
em um estilo “faça 
você mesmo” e que 
possibilita a criação 
completa de um site 
de forma rápida e que 
atende a maioria das 
necessidades de um 
site. 

 6) É importante ana-
lisar bem o tipo de 
hospedagem antes 
de adquirir uma - 

VERDADE  - Esse é 
um dos principais 
fatores que devem ser 
analisados. Por exem-
plo: um restaurante e 
uma loja varejista são 
negócios distintos, 
sendo assim, ao criar 
um site, as demandas 
de cada um também 
serão diferentes. É 
preciso fazer uma 
análise aprofundada 
sobre quais as suas 
expectativas a serem 
sanadas com aquele 
site e qual é a hospe-
dagem que melhor vai 
entendê-las. - Fonte e 
outras informações: 
(www.locaweb.com.
br).

para sites que pos-
suem tráfego mode-
rado e linear. Além 
disso, elas focam de 
modo mais genérico 
no público, focando 
em extrair maior ren-
tabilidade e não em 
performance. 

 2) Um site reforça ain-
da mais a credibili-
dade e autoridade 
de uma pequena 
empresa - VERDADE  
- Pois ele é o principal 
cartão de visita da 
empresa na internet. 
Possibilitando tam-
bém mais visibilida-
de, alcance e novas 
oportunidades de ne-
gócios, uma vez que 
é possível trabalhar 
diversas estratégias 
de marketing digital 
como produção de 
conteúdo para atrair 
e fidelizar novos clien-
tes. 

 3) Quanto mais cara a 
hospedagem melhor 
ela vai ser - MITO  - O 

que vai definir a qua-
lidade da sua hospe-
dagem são os recur-
sos que você precisa 
que ela tenha. Não 
necessariamente o 
produto mais caro 
do mercado será o 
melhor para o seu 
projeto. Porém, é 
preciso ficar atento 
às suas demandas, 
existem sim hos-
pedagens gratuitas 
disponíveis atual-
mente, mas elas são 
mais recomendadas 
para testes ou para 
aprendizado. 

 4) Qualquer site pode 
ter um espaço só 
seu na nuvem - 

VERDADE  - Questões 
que giram em torno da 
nuvem ainda são com-
plexas e nem sempre 
levadas em considera-
ção pelo empreende-
dor na hora de fazer 
a sua hospedagem, 
porém, ter um espa-
ço só seu na internet 
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Vivaldo José Breternitz (*)
 

Encerrada a COP-26, a 
conferência mundial 
sobre o clima, vale a 

pena lembrar de que forma 
dela participaram as gran-
des empresas de tecnologia 
e seus chefões. Afinal, elas 
também têm uma parcela 
de responsabilidade sobre 
o assunto, especialmente 
se lembrarmos seus gi-
gantescos data centers, 
que consomem imensa 
quantidade de energia, fre-
quentemente provenientes 
de queima de combustíveis 
fósseis e suas cadeias de 
suprimentos que abrangem 
todo o planeta. 

Quem esteve em maior 
evidência na COP-26, foi 
Jeff Bezos, da Amazon - e 
sua presença não foi vista de 
forma positiva. Durante sua 
breve estada em Glasgow, 
Bezos anunciou que, por 
meio de sua fundação Bezos 
Earth Fund, doaria mais US$ 
2 bilhões para o combate às 
mudanças climáticas. 

Isso chegou às manche-
tes, mas não impressionou 
os ativistas, muitos dos 
quais declararam-se pro-
fundamente frustrados 
com a forma como Bezos 
usou sua participação no 
evento, que foi entendida 
como uma ação de relações 
públicas e não como uma 
oportunidade de ouvir as 
vozes dos mais afetados 
pela crise. 

Durante as passeatas 
ocorridas na ocasião, mui-
tos carregavam cartazes 
atacando a empresa. Outro 
bilionário presente, Bill Ga-

tes, teve uma participação 
mais discreta, atraindo me-
nos críticas. Gates se dirigiu 
aos líderes mundiais, atuali-
zando-os sobre o progresso 
de sua iniciativa climática 
Breakthrough Energy Ven-
tures e conclamando-os a se 
unirem para iniciar uma “re-
volução industrial verde”. 

Ele também pediu aos 
países ricos que façam 
mais para ajudar aos mais 
pobres, especialmente 
aqueles menos respon-
sáveis pelas mudanças 
climáticas, mas que são os 
mais afetados por elas. No 
nível empresarial, antes 
da COP-26, Apple, Google, 
Meta e outras empresas 
anunciaram novas medidas 
em busca da sustentabili-
dade de suas operações, 
mas no evento mantiveram 
um perfil bastante baixo, 
embora reiterando seus 
compromissos com a causa 
ambiental. 

A Microsoft apareceu 
bastante, especialmente 
por ser uma das principais 
empresas patrocinadoras 
do evento - seu logo apa-
receu em todas as áreas 
onde foram realizados 
os trabalhos. Apesar das 
iniciativas meritórias, a 
participação das big techs 
na COP-26 deixou no ar 
uma sensação de que se 
tratou de “greenwashing”, 
passando apenas a imagem 
de preocupação ambiental, 
ao invés de esforços reais. 

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

Profissional em Computação 
Aplicada da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

As big techs na Cop-26
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 25 de novembro de 20216

Niphon subsri_CANVA

e interagiam entre si, como se estivessem frente a frente, sem o 
intermédio de telas ou da conexão de internet. 

Mais recentemente, com o avanço de soluções de hardware, tem 
sido possível acompanhar o sucesso estrondoso de games como 
Fortnite, que empregam em seu ambiente virtual diversos elementos 
do mundo real e geram engajamento expressivo entre seu público. 

Além de modelos de carros e lojas de marcas conhecidas, os 
criadores do jogo surpreenderam o mercado ao iniciar a realização 
de shows de artistas reais em sua plataforma. Mas a troca de infor-

Apesar dessas mudanças significarem uma grande que-
bra de paradigmas para a gigante das redes sociais, o 
metaverso em si já é conhecido dos profissionais da 

tecnologia e da comunicação de experiência.

A Flex Interativa, principal empresa de comunicação de ex-
periência com foco na aplicação de soluções como realidade 
virtual e aumentada, atua ativamente nesse contexto. Fundada 
em 2008 por Fernando Godoy, a empresa fez um ajuste de curso 
e mirou nessas novas tecnologias em 2015, com a chegada dos 
sócios Marcelo Rodino, como co-fundador e head de criação, e 
Décio Sampaio como head de operação. 

Na visão do trio, o metaverso é uma forma de relacionamento 
da ‘vida real’ com o ‘universo virtual’. “Normalmente, o metaverso 
é relacionado a tecnologias como realidade virtual, realidade 
aumentada e realidade mista. Mas a chave está no aspecto 
comportamental: na forma como os usuários se comportam com 
essas tecnologias e na dialética que se estabelece entre o real e 
o virtual”, explica Rodino.

Por isso, o especialista revela que o metaverso é uma soma-
tória de diversas tecnologias imersivas que possibilitam criar 
novas formas de comunicação e interação entre seus usuários. 
Isso pode se dar de uma forma bastante ampla, como um jogo 
imersivo, no qual o player utiliza óculos de realidade virtual e se 
sente completamente transportado para um ambiente novo, mas 
também pode ser algo menos complexo, como a possibilidade de 
publicar uma foto em 360°.

 “As empresas já têm feito ações dentro do contexto do me-
taverso, com graus diferentes de complexidade e algumas com 
grande sucesso. Inevitavelmente as companhias vão precisar 
considerá-lo no seu escopo de comunicação num futuro próximo. 
Mas também é algo que já está disponível e que pode ser aplicado 
aos poucos, de diversas formas”, revela.

Um importante marco no metaverso foi o jogo Second Life, que 
chamou alguma atenção nos anos 2000, mas acabou se tornando 
obsoleto pela falta de tecnologia que atendesse à demanda de 
realismo da audiência. Nele, os usuários criavam seus avatares 

#tenhacicatrizes

Alessandro Saade

Sou um visionário! Pena que  
10 anos atrasado. Pelo menos.

Alessandro Saade (*)

Novembro, 2021

Sempre defendi o livre mercado e a iniciativa 
dos empreendedores, que geram emprego, 

riqueza e solucionam problemas. Também sem-
pre apoiei projetos sociais que fomentassem o 
protagonismo dos participantes na solução de 
problemas sociais.

Acredito fortemente que a sociedade civil tem 
mais força e agilidade que o poder público no di-
recionamento e implementação das soluções tão 
necessárias na busca de igualdade, de equidade.

Os próprios Compulsivos são, de certa forma, 
baseados nesta crença. É uma iniciativa social 
com fins lucrativos. Busca recursos no formato 
de patrocínio de grandes empresas que tenham 
a necessidade de se comunicar com ou se apro-
ximar de determinado segmento de empresários 
PME. Com os recursos recebidos, impactamos a 
região com nossa metodologia de modelagem e 
aceleração de negócios reais, ajudando de fato 
aos empreendedores com a sua evolução e, de 

forma transparente e ética, estreitamos a relação 
entre o patrocinador e seu mercado. Fazemos 
isso há dez anos.

Entretanto, desde que assumi a Superinten-
dência Executiva do ESPRO - uma instituição 
filantrópica e sem fins lucrativos, que atende a 
três políticas públicas de forma multifacetada 
- vim calibrando a minha visão sobre o segmen-
to, sua gestão e sustentabilidade financeira e 
buscando uma forma de usar minha visão do 
ambiente e dos interlocutores para melhorar o 
nosso resultado e engajar mais as empresas nesta 
causa tão nobre e urgentemente necessária.

Logo, foi natural, mas revelador, tratar cada 
iniciativa social como um produto, que resolve 
uma dor de uma determinada parcela da socie-
dade e que algumas empresas teriam interesse 
em patrocinar esta transformação.

Me achei um gênio por um breve intervalo de 
tempo, até conversar com outros gestores do 
terceiro setor e receber o tiro de misericórdia 
do Michael Porter, em seu TED de 2013! Nele, o 
professor traz uma reflexão sobre tratar causas 
sociais como produtos que resolvem problemas, 
dores, das pessoas e das empresas, tornando-
-se assim economicamente interessantes para 

patrocinadores e doadores.
Se o apoio financeiro a determinada causa 

social produz alguma contrapartida da qual a 
empresa possa se apropriar, ela passa a conside-
rar isso como uma opção sólida de investimento.

Claro que, mais cedo ou mais tarde, todos os 
gestores do terceiro setor, que tiveram alguma 
experiência prévia no mercado percebem cla-
ramente o tinham pela frente.

Mais ainda durante a pandemia, que ampliou 
o abismo das desigualdades. Mais ainda no meio 
do processo de implementação de uma profunda 
transformação tecnológica, cultural, estrutural 
dentro do Espro!

O desafio e sua beleza se encontram em criar o 
match entre o desafio na sociedade a ser vencido, 
a solução da nossa entidade que resolve este 
problema e a empresa que deseja atrelar esta 
causa à sua marca. Simples e desafiador assim.

E agora então, com o fortalecimento das ini-
ciativas e políticas de ESG, aumenta ainda mais 
esta oportunidade.

Muito prazer, sou Alessandro Saade, Supe-
rintendente Executivo do Espro e fundador 
dos Empreendedores Compulsivos. Vamos 
conversar?

(*) É Fundador dos Empreendedores Compulsivos, é tam-
bém executivo, autor, professor, palestrante e mentor.  Pos-

sui mais de 30 anos de experiência atuando com grandes 
empresas e startups brasileiras, tornando-se referência 
no universo do empreendedorismo no Brasil. Formado 

em Administração pela UVV-ES, com MBA em Marketing 
pela ESPM e mestrado em Comunicação e Mercados pela 

Cásper Líbero, especializou-se em Empreendedorismo pela 
Babson College e em Inovação por Berkeley. Atualmente é 
Superintendente Executivo do ESPRO, instituição sem fins 
lucrativos que há 40 anos oferece aos jovens brasileiros a 

formação para inserção no Mundo do Trabalho.
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VA mações através das telas não fica restrita aos games. Soluções como 

videoconferências também fazem parte do metaverso - e podem, 
cada vez mais, explorar esse contexto para aumentar sua efetividade. 

A partir da combinação de diversas demandas de clientes de 
segmentos diferentes, a Flex Interativa criou o Flex Universe, uma 
plataforma em que o metaverso é amplamente aplicado, com a pro-
posta de interatividade, personalização e conteúdo imersivo. “Logo 
no início da pandemia, percebemos que havia uma possibilidade de 
aplicação do metaverso para criar dinâmicas mais eficientes que 
contribuíssem com o aprendizado dos alunos. Inclusive a minha 
filha ela foi a primeira a testar o nosso produto”, conta Rodino. 

O Flex Universe é um instrumento desenvolvido pela Flex In-
terativa para popularizar o acesso ao metaverso para pequenas 
e médias empresas que não tenham os meios necessários para 
desenvolver, do zero, toda a tecnologia necessária para criar 
seus próprios ambientes virtuais. A partir de uma base, o Flex 
Universe é completamente customizável e permite às empresas 
realizar diversas atividades, desde videoconferências a cursos e 
exibições de produtos. 

“Além do aspecto interativo, potencializado pela criação de 
avatares que representam os usuários que estão participando 
das atividades, o Flex Universe apresenta também a possibilidade 
de criar trilhas gamificadas para a realização de tarefas, o que 
aumenta o engajamento da audiência e a retenção de informa-
ções”, afirma o head de criação. 

Assim, de acordo com o especialista, apesar das soluções apre-
sentadas no final de outubro pelo Mark Zuckerberg parecerem 
muito empolgantes, fica claro que será preciso esperar ainda 
algum tempo para ver os desdobramentos de toda essa história. 

Enquanto isso, a corrida pela presença no metaverso - e da 
aplicação desse contexto na identidade institucional de empresas 
de diversos segmentos já está em andamento. “A Flex Interativa 
está atuando não só acelerando o desenvolvimento de ferramentas, 
mas impulsionando as empresas que precisam de um gás nessa 
frente”, conclui Marcelo Rodino. - Fonte e outras informações: 
(https://www.flexinterativa.com.br/).

As recentes declarações de Mark Zuckerberg e o anúncio da mudança de nome e posicionamento do Facebook para Meta - e para o 
metaverso, fizeram com que esse termo ganhasse destaque. 

MetAverSo 
é uM futuro 
inevitável, 
MAS tAMbéM 
já eStá 
preSente

    leia na página 6
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: HyLTOn PInTO LOuREnçO, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1970, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lourenço Carnaúba e de Odete Pinto 
Lourenço. A pretendente: ELLEn GInACH, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Thomé Ginach e de Aurea Aparecida Nadin Ginach.

O pretendente: JOÃO PAuLO DE ALMEIDA, profissão: back office, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 27/10/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aurea Teodoro de Almeida. A pretendente: nICOLE 
LuISA SILVESTRE GABRIEL MARInHO CHAGAS, profissão: analista de suporte técnico 
junior, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1997, 
residente e domiciliada em São Caetano do Sul, SP, filha de Sidnei Silvestre da Silva / 
Christiano Cezar Silvestre e de Selma Regina Gabriel Silvestre Chagas.

O pretendente: JOÃO PAuLO DA SILVA LEÃO, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Rondon, PA, data-nascimento: 13/01/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista de Sousa Leão e de Edinalva 
Gomes da Silva. A pretendente: SABRInA MARIA MACHADO, profissão: auxiliar de 
cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Xavier Alves Machado e 
de Ana Maria da Conceição.

O pretendente: ÉRIC SAnTOS, profissão: analista de infraestrutura, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 09/12/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Aparecido dos Santos e de Maria Delma Oliveira 
Santos. A pretendente: ALInE PEnInGA DE LIMA, profissão: analista financeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1994, residente e do-
miciliada nesta Capital, SP, filha de Celso Jose de Lima e de Irene Alves Peninga de Lima.

O pretendente: WALLACE AMORIM DE ALMEIDA, profissão: instalador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Olimpio de Almeida e de Maria 
Jose Fragoso de Amorim. A pretendente: KELIAnE DE SOuzA LEAL, profissão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/2004, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juvenal Borges Leal e de 
Angela Maria de Oliveira Souza.

O pretendente: WILLIAM FREITAS DOS SAnTOS, profissão: encanador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 12/03/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Jesus dos Santos e de 
Maria do Socôrro de Freitas. A pretendente: MARIA DO ESPíRITO PEREIRA DOS 
SAnTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São José do Peixe, 
PI, data-nascimento: 11/05/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José dos Santos Brito e de Antonia Pereira dos Santos.

O pretendente: EDMILSOn ACIOLI DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barreiros, PE, data-nascimento: 15/07/1968, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro Alves da Silva e de Gessi Acioli da Silva. 
A pretendente: MARInALVA MARIA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Barreiros, PE, data-nascimento: 16/09/1972, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Manoel da Silva e de Luciene Ribeiro da Silva.

O pretendente: MARCOS ALMEIDA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Tapira, PR, data-nascimento: 29/01/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci da Silva e de Maria Almeida da Silva. A 
pretendente: SAMARA DE ALMEIDA SIquEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Regina Marta Siqueira de Almeida.

O pretendente: PAuLO ROBERTO LIRA SOARES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 07/12/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Telço Fernandes Soares e de 
Rosa Alves Lira Soares. A pretendente: FERnAnDA MOnTEIRO DE LIMA, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Pessoa de Lima e de Adelzuita Monteiro de Jesus Lima.

O pretendente: RAIMunDO nOnATO RIBEIRO, profissão: farmacêutico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Caracol, PI, data-nascimento: 06/11/1960, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Aristeu Ribeiro Soares e de Maria Carlos Ribeiro. A pretenden-
te: LuCIEnE MEIRA SOuzA, profissão: vendedora autônoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Itaberaba, BA, data-nascimento: 06/10/1968, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Valeriano Tiburcio de Souza e de Lucy Meira Souza.

O pretendente: FERnAnDO DA SILVA SAnTOS, profissão: auxiliar de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edvaldo da Silva Santos e de Sonia 
Regina Ribeiro da Silva. A pretendente: PAMELA REGInA SALES DOS SAnTOS, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/01/1990, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Emival 
Sizenando dos Santos e de Benedita Sales Maiolino.

O pretendente: WILCELIO FERnAnDES DOS SAnTOS, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 15/07/1985, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson dos Santos e de Ana 
Celia Fernandes Pereira. A pretendente: FERnAnDA APARECIDA JACInTO DOS 
SAnTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Itajubá, MG, 
data-nascimento: 04/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Thereza Jacinto dos Santos.

O pretendente: MATHEuS JESuS SAnTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Augusto dos Santos e de Maria do Carmo 
de Jesus dos Santos. A pretendente: LETICIA CAROLInA SOuzA DE OLIVEIRA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Andre Luís 
Souza de Oliveira e de Elisângela Paraiso Malta Souza de Oliveira.

O pretendente: AMAnCIO MARTInS CASTILHO, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Angela Maria de Castilho. A pretendente: KETHELyn 
nICOLy MAnçAnO FELICIO, profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Sidnei José Felicio Junior e de Marli Mançano.

O pretendente: JOnATAS nOGuEIRA DE SOuzA, profissão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 11/07/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Simões de Souza e de Andreia 
Conde Nogueira. A pretendente: MICHELLE CERquEIRA DE CARVALHO, profis-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Castro 
Grecco de Carvalho e de Marileide Silva de Cerqueira.

O pretendente: FRAnCISCO LuCAS DE SOuSA AnDRADE, profissão: operador de 
máquinas, estado civil: solteiro, naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 28/12/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Andrade Neto e de 
Maria de Sousa Firmino. A pretendente: LOREnA APARECIDA ALVES PEREIRA, 
profissão: escriturária administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Osvaldo Dias Pereira e de Rosa Guardiano Alves.

O pretendente: MARCOS AnTOnIO THOMAz DE AquInO, profissão: eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Thomaz de Aquino e de Maria 
Efigenia da Silva Aquino. A pretendente: MARIA APARECIDA DE SOuzA AzEVEDO, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Ubiratã, PR, data-
nascimento: 23/08/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Constantino de Azevedo e de Josefa de Souza.

O pretendente: PAuLO HEnRIquE SAnTOS BARREOnOVO, profissão: analista finan-
ceiro, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Rogerio Barreonovo e 
de Maria dos Prazeres Nascimento dos Santos Barreonovo. A pretendente: ROSEMEIRE 
SILVA DA CRuz, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 12/07/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Roberto Sabino da Cruz e de Miriam Silva da Cruz.

O pretendente: DIEGO DOS SAnTOS VALDIVInO, profissão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Alfredo Valdivino e de Irene Zeferino 
dos Santos. A pretendente: DILEIVA GOMES RODRIGuES, profissão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Pedra Azul, MG, data-nascimento: 09/12/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Darci Gomes Rodrigues 
e de Vera Lucia Rodrigues.

O pretendente: HEnRIquE PETERSOn DE ARAuJO TEODORO, profissão: autô-
nomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Lisboa Teodoro 
e de Tercia Maria de Araujo. A pretendente: AnnA REBECA DE SAnTAnA SILVA, 
profissão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, 
data-nascimento: 02/01/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Ricardo da Silva e de Karla Maély de Santana Silva.

O pretendente: IGO SAnTOS DA SILVA, profissão: chapeiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Ribeira do Pombal, BA, data-nascimento: 16/02/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Alves da Silva e de Maria Lúcia Ferreira dos 
Santos. A pretendente: HEILAnE SAnTOS DE JESuS, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ribeira do Pombal, BA, data-nascimento: 09/03/2000, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo de Jesus e de Rita de 
Cássia Pereira dos Santos.

O pretendente: JEAn SOuzA BARBOSA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Wilson Medrado Barbosa e de Elza Cristiane de Souza. 
A pretendente: THAIS STIPAnIC DA SILVA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto da Silva e de Neusa Stipanic da Silva.

O pretendente: MATHEuS PEREIRA RAMOS SAnTOS, profissão: auxiliar de far-
mácia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1999, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Carlos Pereira dos Santos e de 
Claudia Lúcia de Jesus Ramos dos Santos. A pretendente: ISABEL BRAGA ALVES, 
profissão: assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/03/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Raimundo Claudio Alves e de Rosania Braga Alves.

O pretendente: JAILTOn CARVALHO DE SAnTAnA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 09/03/1967, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdomiro Teixeira de Santana e de 
Marival Carvalho de Santana. A pretendente: CLARA GAGLIOTTO, profissão: agente 
de organização escolar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 26/08/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose 
Gagliotto e de Maria do Carmo Gagliotto.

O pretendente: PAuLO ROBERTO RODRIGuES, profissão: esteticista automotivo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Rodrigues e de Helena 
da Silva Rodrigues. A pretendente: SILVAnA ROGÉRIA DE OLIVEIRA MEnDES, 
profissão: operadora de máquinas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/09/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Francisco da Cruz Mendes e de Maria José de Oliveira Mendes.

A pretendente: KELLy CRISTInA TODESCO FuRTADO, profissão: corretora de imóveis, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Felix Furtado e de Shirley Todesco. A 
pretendente: JOSIVânIA HOnÓRIO DA SILVA, profissão: corretora de imóveis, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nascimento: 31/12/1989, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira da Silva e de Iraci Honório da Silva.

O pretendente: CAIO EuzÉBIO DA GAMA SOuzA, profissão: salva vidas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio de Oliveira Souza e de Simone 
Euzébio da Gama Souza. A pretendente: TAIS DA SILVA ALVES, profissão: especialista 
de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Alves 
Sobrinho e de Maria José da Silva.

O pretendente: WAGnER SOuSA BARBOSA, profissão: porteiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Barbosa e de Cleonice Sousa Barbosa. A 
pretendente: GRACInEIDE BATISTA DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: Quipapá, PE, data-nascimento: 04/07/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Batista da Silva e de Maria José Dionisio.

O pretendente: GLADSOn GOnçALVES DE SOuzA, profissão: técnico de enferma-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 24/01/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Antonio Canuto de 
Souza e de Hilda Gonçalves de Souza. A pretendente: MARIA SILVAnIRA AnDRADE 
DA COnCEIçÃO, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
Estância, SE, data-nascimento: 25/09/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Arnaldo da Conceição e de Edilvane Andrade Sousa da Conceição.

O pretendente: AnTônIO MARCIAnO CARDOSO DA SILVA, profissão: conferente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Araripe, CE, data-nascimento: 10/03/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Antônio Cardoso do Nascimento 
e de Zeneide da Silva Ferreira. A pretendente: BRunA InGRID SuTERO DAS nEVES, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/10/1995, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Manoel das Neves e de 
Eurides Sutero de Souza das Neves.

O pretendente: MATHEuS AuGuSTO AFOnSO RIBEIRO, profissão: embalador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/2002, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juvanci Ribeiro e de Edna Severina Afonso 
Ribeiro. A pretendente: ISABELy TOLEDO DOS SAnTOS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/2002, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilvan dos Santos e de Nery Tereza de Toledo.

O pretendente: SAnDRO LuCIO PInHEIRO DIAS, nascido em Mortugaba, BA, no dia 
(26/05/1987), profissão comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Batista Dias e de Jesuina Neres Pihneiro 
Dias. A pretendente: JOSEFA FABIAnA ALVES DE OLIVEIRA, nascida em Ribeira do 
Amparo, BA, no dia (11/02/1995), profissão enfermeira, estado civil solteira, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Givaldo de Oliveira e de Vanuza 
de Jesus Alves.
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O pretendente: FABIO JuLIO SAnTAnA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudionor Santana e de Elza de Jesus Salatino Santana. 
A pretendente: ALESSAnDRA ARAuJO DE SOuzA, profissão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1979, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Luiz de Souza e de Maria Ivonete Souza.

O pretendente: JAIRO SAnTOS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Rosimeire da Penha Santos. A pretendente: DÉBORA TEIxEIRA, 
profissão: teleatendente, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nasci-
mento: 27/12/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João 
Teixeira Filho e de Leonaide Maria de Andrade Teixeira.

O pretendente: AnDERSOn DOS SAnTOS SILVA, profissão: líder de atendimento, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Aparecido Tomaz da 
Silva e de Maria Luiza dos Santos Silva. A pretendente: REnATA VARGAS PRISCO 
DA SILVA, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: viúva, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1985, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha 
de Manoel Sebastião Prisco e de Ioni Vargas Prisco.

O pretendente: RuDSnEy nEVES DE AnDRADE, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson Williams de Andrade e de Sara 
Pereira Neves. A pretendente: ELySA MARTInS DE SAnTAnA, profissão: esteticista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joselito Martins de Santana e de 
Geralda da Conceição Pinto Martins de Santana.

O pretendente: MAx WILLyAn GOnçALVES FELICIAnO DIAS ALVES, profissão: 
autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/2003, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Alberto Alves e de 
Diana Gonçalves Feliciano Dias Silva. A pretendente: GRAzIELLy MOnTEIRO FELIx 
DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/06/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ailton Felix da Silva e de Ednéia Monteiro Felix da Silva.

O pretendente: RICARDO REIS PEREIRA, profissão: açougueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Embu-Guaçu, SP, data-nascimento: 15/09/1996, residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, filho de Joelino de Oliveira Pereira e de Laudiceia dos Santos Reis. A 
pretendente: TABATA AzEVEDO MEnDES DA SILVA, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Mendes da Silva e de Isabel Cristina de Azevedo.

O pretendente: MARCOS PEREIRA RODRIGuES, profissão: construtor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1971, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Amariz Rodrigues e de Joselita 
Pereira Rodrigues. A pretendente: AnDRÉIA APARECIDA MARCOnDES, profissão: 
técnico de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 23/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Laercio 
Marcondes e de Erma Aparecida de Carvalho.

O pretendente: nILSOn CESAR ARGôLO, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1967, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilton Argôlo Pereira e de Maria Benedita Argôlo. A pre-
tendente: ESEDRA FARIAS SAnTOS, profissão: assistente social, estado civil: solteira, 
naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 08/09/1972, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Suetonio Farias Santos e de Marluce do Nascimento Santos.

O pretendente: ALExAnDRE VICEnTE DE SOuzA, profissão: técnico de telecomuni-
cações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei Vicente de Souza 
e de Elizabeth de Oliveira Souza. A pretendente: JESSICA LIMA BRAnDÃO, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 01/04/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celso 
Rocha Brandão e de Silvana Francisca de Lima Brandão.

O pretendente: AnDERSOn DOS SAnTOS CAETAnO, profissão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Caetano e de Maria de 
Lourdes dos Santos. A pretendente: ADRIAnA FRAnCISCA AnDRADE BATISTA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/11/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilson Silva 
Andrade e de Patricia Fabiana Batista.

O pretendente: JORDy FELIPE DE ALMEIDA CAVALCAnTI, profissão: vigilante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anizio dos Santos Cavalcanti e de 
Marcia Adriana de Almeida Cavalcanti. A pretendente: GLAuCIA SILVA COnCEIçÃO, 
profissão: auxiliar de crédito, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Domingos Almeida Conceição e de Silvana Aparecida da Silva Conceição.

O pretendente: GECIMAR GOMES DE MELO, profissão: estoquista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 26/02/1981, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gerson Ribeiro de Melo e de Aureni Gomes de Melo. A pretendente: 
CLAuDIEnE CRISTIAn DE SEnA MELO, profissão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: Formosa, GO, data-nascimento: 25/12/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro da Fonseca Melo e de Aparecida de Sena Lopes Melo.

O pretendente: FRAnCISCO DE ASSIS DA SILVA JunIOR, profissão: técnico de enfer-
magem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis da Silva e de 
Denise Rosa da Silva. A pretendente: nADyLA LuAnA DE FREITAS MOREIRA, profissão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/02/1992, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Regiane Cristina de Freitas.

O pretendente: nIVALDO InACIO DE LIRA, profissão: padeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Machados, PE, data-nascimento: 31/01/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Inacio Manoel de Lira e de Maria Petrolina da Conceição. A 
pretendente: AuCIOnE DOS SAnTOS SILVA, profissão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tutóia, MA, data-nascimento: 24/09/1994, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Antonio de Paulo Rocha Silva e de Aucinéa dos Santos Silva.

*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: AMILTOn MISSIAS DE ARAuJO, profissão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1965, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Missias de Araujo e de Silveria Dantas de Araujo. A pre-
tendente: MÁRCIA APARECIDA DA SILVA, profissão: faxineira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1970, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de José Antonio da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: DAVInO SOuzA FILHO, profissão: policial militar, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Ibirapuã, BA, data-nascimento: 13/08/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Davino Souza e de Laura Pereira Magalhães. A pretendente: 
MOnICA TOMAz DA SILVA, profissão: policial militar, estado civil: divorciada, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1978, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jose Manoel da Silva e de Maria Tomaz de Lima Silva.

O pretendente: JuLIO BARBOzA APOLInÁRIO, profissão: eletricista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1985, residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Jacob Aparecido Apolinário e de Cezarina Barboza de 
Oliveira Apolinário. A pretendente: ROSILEnE RODRIGuES, profissão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Rodrigues e de Lourdes 
Santina Rodrigues.
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