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Com a melhora dos indicadores da Covid-19 e o avanço da vacinação, os 
brasileiros têm sentido mais conforto para viajar no curto prazo. A VOLL, 
plataforma de viagens e mobilidade corporativa, observou aumento de 
40% no número de reservas de hotéis e de 20% na compra de passagens 
aéreas pelo seu aplicativo no primeiro semestre deste ano em comparação 
com o fechamento do semestre anterior. Interessante observar que as 
vendas de passagens rodoviárias aumentaram em 90%, sendo junho o 
mês de maior número de transações.  

entenda de quem é o direito autoral em relações de 
trabalho clt

Na vida existem dois tipos de pessoas. Aquela que fala pouco, mas 
é organizada, planejada e executa as suas ideias. A segunda também 
planeja, tem ótimas ideias, é eloquente, influente, se comunica ativa-
mente. No entanto, pode deixar a desejar na execução e o resultado não 
aparece. E no contexto das organizações, das necessidades corporativas 
contemporâneas qual o tipo de pessoa que é mais visada? Ou melhor, 
qual é o tipo de pessoa que você é? A autorresponsabilidade é uma 
habilidade divisora entre essas duas características. Essa questão está 
associada à capacidade de responsabilizarmos a nós mesmos por tudo 
aquilo que acontece em nossas vidas.  

a importância da autorresponsabilidade

Está pensando em abrir uma franquia em 2022? Consolidado e 
sempre em crescimento, o franchising brasileiro segue atraindo 
investidores pelo Brasil. “No entanto, antes de investir numa fran-
quia, uma análise bastante criteriosa é imprescindível a fim de evitar 
conflitos futuros ou até mesmo a perda do montante investido”, 
alerta Marina Nascimbem Bechtejew Richter, advogada e sócia do 
escritório NB Advogados.  

quer abrir uma franquia em 2022? especialistas  
dão dicas
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negócios em pauta

unidades móveis de saúde e vacinação
A Mercedes-Benz do Brasil e os parceiros do projeto “#UnindoForças”, 

que utilizam Unidades Móveis de Saúde e de Vacinação para levar aten-
dimento médico e assistência a comunidades carentes de localidades 
distantes de várias regiões do Brasil, alcançaram uma marca notável. 
Nos primeiros seis meses desta ação, completados em outubro, mais 
de 110.000 pessoas foram atendidas e mais de 250.000 procedimentos 
médicos foram realizados nas oito carretas que rodam pelo país, puxadas 
por caminhões da marca, como o Novo Actros. Em quatro meses, mais de 
55.000 pessoas foram vacinadas nos dois ônibus Mercedes-Benz cedidos 
à Cruz Vermelha Brasileira para campanhas de combate à Covid-19. A 
continuidade do projeto mostra sua relevância tanto na proposta social 
de dar suporte às demandas de saúde em diferentes regiões, quanto no 
fortalecimento de parcerias que propõem a transformação da sociedade.  
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news@ti

petrobras prorroga prazo de inscrição  
para seleção de r$ 12,9 milhões

@Interessados em participar do primeiro edital da Petrobras 
baseado no novo Marco Legal das Startups (MSL) poderão 

inscrever-se até o dia 12 de dezembro. A empresa estendeu o prazo 
que terminaria no próximo domingo (28/11). O edital piloto visa 
a seleção e contratação de soluções inovadoras de acordo com o 
novo ambiente regulatório criado pela lei complementar 182/21, 
que entrou em vigor em agosto deste ano. Os selecionados poderão 
receber até R$ 1,6 milhão por proposta, a depender do desafio, para 
desenvolvimento e testes das soluções em ambientes produtivos. 
É o maior valor de investimento por proposta já utilizado pela 
companhia, alcançando o limite estabelecido pelo novo marco. O 
edital prevê 12 desafios para aplicação de robótica, novos materiais 
e tecnologias digitais nas áreas de óleo e gás, corporativa e de saúde 
e segurança, totalizando até R$ 12,9 milhões em investimentos.  
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Reprodução/https://petrobr.as/editalsolucoes

O final do ano, período que compreende 
os dias entre a black Friday e o ano 
novo, é um dos momentos mais 
importantes para a indústria global 
do varejo, uma vez que bilhões de 
consumidores vão às compras em 
busca de seus sonhos de consumo e de 
presentes para as pessoas queridas. 

com mais pessoas optando por realizar 
essas compras por meio de canais di-

gitais, a expectativa é de que, globalmente, 
as vendas online batam um novo recorde, 
subindo 7% (US$ 1,2 trilhão) na compara-
ção com o ano passado. Mas esse aumento 
no volume de vendas não se traduzirá em 
preços mais baixos para o consumidor, 
muito pelo contrário. 

Com o cenário difícil para todos, a Sa-
lesforce analisou mais de um bilhão de 
transações de consumidores de mais de 
40 países que utilizam nossa plataforma 
de ecommerce para descobrir quais os 
desafios e tendências para a temporada 
de compras de fim de ano 2021: 

Preços mais altos para todos - Con-
sumidores, varejistas e fornecedores 
sofrerão com custos mais altos neste final 
de ano por conta da pressão em cima da 
cadeia logística global, que sofre com 
falta de matéria-prima e número menor 
de trabalhadores, aumento da demanda, 
restrições por conta da pandemia, valores 
dos contêineres e muito mais. 

Uma opção que deve ganhar força é a de 
"compre agora, pague depois" para pedidos 
online, que representou 4% do total no 
mesmo período de 2020 e deve passar para 
8% (US$ 96 bilhões globalmente). 

Disponibilidade de produtos será 
principal desafio - No ano passado, o 
grande desafio foi o atraso nas entregas 
aos consumidores. Apesar de ainda ser uma 
preocupação, prevemos uma queda de 94% 

E-commerce para compras de fim de ano: 
principais tendências e desafios 
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no número de pacotes que correm o risco 
de atrasarem, passando de 700 milhões no 
ano passado para 40 milhões neste ano. 

Em 2021, por conta de gargalos nos por-
tos e custos crescentes de contêineres, o 
principal problema será a disponibilidade 
de produtos para os consumidores - que 
deverão adiantar suas compras de fim de 
ano para antes da Black Friday para não 
correrem esse risco. 

Lojas físicas serão peças críticas 
da estratégia digital - A combinação de 
funcionários da loja atendendo pedidos on-
line, oferecendo sugestões personalizadas 
e dando suporte aos compradores digitais, 
e consumidores conectados finalizando 
as compras em seus dispositivos móveis 
enquanto estão na loja indica que os espa-
ços físicos serão críticos para a estratégia 
digital das marcas. 

A previsão é que mais de seis em cada 
dez pedidos online serão influenciados por 
estabelecimentos físicos, seja pela ajuda 
do vendedor na hora de finalizar o pedido 

online ou oferecendo opção de comprar 
online e retirar na loja. 

Mudança no uso de dados - Com cada 
vez mais medidas e regulações protegendo 
a privacidade dos usuários online, depar-
tamentos de marketing estão passando 
por um momento de adaptação profunda. 
Rastrear a atividade de um usuário na web 
ou em aplicativos através de dados de 
terceiros deve se tornar muito mais caro, 
ou até mesmo impossível, o que torna os 
dados coletados e organizados pela própria 
organização muito mais valiosos. 

Programas de fidelidade, engajamento 
em redes sociais e e-mails marketing per-
sonalizados são ótimas oportunidades para 
coletar os próprios dados dos consumidores. 
Segundo nossas estimativas, haverá cresci-
mento de 30% no tráfego das plataformas 
de ecommerce provenientes de indicações 
e de 18% no uso de e-mail marketing entre 
novembro e dezembro se comparado com 
o mesmo período do ano passado. 

(Fonte: Leonardo Bruno é vice-presidente de 
Commerce Cloud da Salesforce Brasil - www.

salesforce.com.br).

aquisiçãO de usuáriOs (ua)

vacina para variante
A farmacêutica americana Pfizer 

anunciou que levaria cerca de 100 
dias para  produzir uma vacina sob 
medida para a nova variante B.1.1.529 
do Sars-CoV-2, Coronavírus causador 
da Covid-19. Essa variante foi detec-
tada pela primeira vez na África do 
Sul e reúne dezenas de mutações na 
proteína spike, espécie de coroa de 
espinhos que reveste o Sars-CoV-2 e é 
usada pelo vírus para atacar as células 
humanas (ANSA).
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https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/entenda-de-quem-e-o-direito-autoral-em-relacoes-de-trabalho-clt/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quer-abrir-uma-franquia-em-2022-especialistas-dao-dicas/
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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

News@TI
Fundação Tênis prepara 50 jovens para o mercado 
de trabalho na área de Tecnologia da Informação

@A Fundação Tênis, organização não governamental, que realiza há 20 
anos um programa social e educativo por meio do Esporte, passa a 

atuar mais fortemente na área educacional através do Núcleo de Apren-
dizagem Profissional, localizado dentro do Instituto Caldeira. A ONG fará 
a inserção de 50 jovens, entre 15 e 24 anos, no mercado de trabalho. A 
área escolhida para a formação foi a Tecnologia da Informação, que possui 
uma demanda reprimida por novos profissionais. Os adolescentes parti-
cipantes do programa Jovem Aprendiz irão optar entre duas formações: 
Desenvolvimento Ágil de Software ou Ciências de Dados. Os cursos têm 
duração de 2 anos, mas os jovens aprendizes estarão disponíveis para 
ingressar nas empresas ainda este ano. Na grade curricular temas como 
big data, inteligência artificial, machine learning, UX designer, usabilidade, 
além de reforço de conhecimentos em português, matemática e inglês. As 
empresas que quiserem contratar um Jovem Aprendiz através da Fundação 
Tênis podem entrar em contato com Luis Carlos Enck pelo telefone (51) 
99965-0077 ou e-mail luiscarlos@fundacaotenis.org.br. Mais informações 
em jovemaprendiz@fundacaotenis.org.br.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 27 a 29 de novembro de 2021 Negócios2

OpiniãO
O poder da gentileza

O mês de novembro 
fixou uma comemoração 
muito especial e 
essencial para estes 
tempos pandêmicos e 
de tanta polarização 
política: o Dia da 
Gentileza. 

Ser gentil é uma virtude 
que todos queremos 
sentir nos outros, mas 

que poucos se preocupam 
em desenvolver. É algo que, 
quando verdadeiramente 
praticado, contagia os que 
estão à nossa volta e torna o 
ambiente mais agradável e, 
porque não, mais produtivo. 
Todos querem estar em um 
ambiente onde a gentileza 
impera.

A gentileza é uma virtude 
que deve ser praticada. É 
algo intencional que, paula-
tinamente, é internalizado, 
ou seja, é uma virtude que 
pode ser aprendida e ensi-
nada. Mas como ensinar a 
gentileza? Com conversa e, 
sobretudo, exemplos. Quan-
do uma família conversa com 
seus filhos sobre a importân-
cia de tratar o próximo com 
respeito e suavidade, está 
ensinando a gentileza. 

Quando um motorista dá 
passagem para outro con-
dutor, está demonstrando 
gentileza para as crianças 
que estão no banco traseiro 
do carro e ensinando gen-
tileza para o condutor do 
outro automóvel. Quando 
um professor se abaixa e 
conversa com uma criança 
suavemente, olhando nos 
seus olhos, está ensinando 
a gentileza.

Lembro-me de, como pro-
fessor, esperar os alunos na 
porta do laboratório cum-
primentando um a um com 
um sorriso e um bom dia. 
Isso é ensinar a gentileza. 
É um comportamento que, 
às vezes, é subestimado ou 
confundido com fraqueza por 
uma sociedade absolutamen-
te envolta na aspereza das 
preocupações diárias, mas 
que, quando praticado in-
tencionalmente, tem o poder 
de conquistar corações e se 
espalhar, tornando, ao final, 
o ambiente mais cordial, mais 
gentil. 

A gentileza é uma virtude 
que tem o poder de trans-
formar a sociedade em um 
espaço melhor para se convi-
ver. A grandeza da gentileza 
está colocada na abrangência 
dessa virtude. Quem quer 
realmente ser gentil, con-
tagiando e transformando 
o local onde está, precisa 
ir além do afeto, do querer 
bem amigos e familiares. É 
necessário ser gentil com 

todos que nos cercam. E isso 
não significa ser inocente, 
muito pelo contrário. 

Em Aristóteles, a gentileza 
pode ser rapidamente asso-
ciada a valores como o amor, 
a humildade e a temperança, 
porém, eu a considero, so-
bretudo, firmemente casada 
com a virtude do respeito. A 
falta da gentileza, tal qual o 
respeito, traz a negligência, e 
o excesso, a idolatria. A falta 
da gentileza é negligenciar a 
sociedade e a força do bem 
conviver, o que acarreta, em 
última instância, em prejuízo 
para o indivíduo. Estar em 
um ambiente onde o desres-
peito e a aspereza imperam 
é ruim para as relações 
humanas, pouco produtivo, 
insalubre. 

Ao tratar com aspereza 
uma pessoa, construímos 
barreiras invis íveis  que 
atrapalham a comunicação 
e dificultam as relações 
com os outros. O excesso 
de gentileza, por sua vez, 
é confundi-la com o aceitar 
qualquer atitude e não falar 
a verdade por ela ser dura 
demais. Verdades precisam 
ser ditas, mas isso pode ser 
feito com leveza e respeito. 
Ao ver uma criança come-
tendo um erro, o adulto deve 
repreendê-la, com firmeza, 
porém, com doçura. 

Um colega de trabalho, su-
perior hierarquicamente ou 
não, tem o dever de alertar 
o outro quando este estiver 
errando. Alertar com dados, 
informando o que acredita 
estar errado, de forma res-
peitosa. E o colega que está 
recebendo esse alerta deve 
aceitar a informação com 
educação, agradecendo e, 
depois, usando-a da melhor 
forma possível. Isso é verda-
deiramente ser gentil: falar a 
verdade com respeito e em-
patia, querer o bem do todo: 
da empresa e do ambiente 
onde se está inserido.

Locais onde a gentileza im-
pera, com a força da verdade 
e do bem querer o outro, 
são ambientes inspiradores, 
onde gostamos de estar e que 
queremos bem. Que o mês 
de novembro possa ser um 
momento de reflexão sobre 
a intencionalidade da genti-
leza. Queira ser gentil. Em 
pouco tempo, você sentirá 
o poder dessa virtude tão 
menosprezada: as pessoas 
passarão a lhe tratar melhor, 
você se sentirá inspirado 
para ser gentil com mais 
pessoas, e o ambiente à sua 
volta será transformado. 

Pratique a gentileza e ajude 
o nosso planeta a ser um lugar 
melhor para viver e conviver.

 
(*) - É diretor executivo dos colégios 

do Grupo Positivo.

Celso Hartmann (*)

Como saber se o seu concorrente 
está usando suas palavras-chave 
e o que fazer para se proteger?

Utilizar as palavras-chave de uma outra marca em anúncios é crime, mas é possível se proteger.
relif_CANVA

Um potencial consumidor procura 
algumas palavras relacionadas 
à sua marca no Google, mas, 

ao invés de aparecerem primeiro seus 
anúncios, os do concorrente inundam 
a tela. Muitas vezes isso ocorre devido 
ao roubo de suas palavras-chave pelos 
concorrentes, prática desleal feita por 
meio do Brand-Bidding. Isso é crime, 
segundo a Lei de Propriedade Indus-
trial, apesar de ser uma atitude muito 
praticada no mundo virtual. 

Quando outras marcas desviam as 
palavras-chave de uma empresa para 
seu domínio online, potenciais con-
sumidores são desviados daquilo que 
buscavam inicialmente. Mas como sa-
ber se esse golpe está sendo cometido 
contra sua marca? 

Primeiro, você precisa procurar nos 
sistemas de busca da internet pelo 
nome da sua empresa. Analisando os 
resultados, é possível observar se há 
predominância de anúncios de outros, 
principalmente da concorrência. Neste 
caso, é bem provável que o seu tráfego 
virtual esteja sendo roubado. Além 
disso, é importante entender que seu 
teste manual só identificará poucos 
casos, relacionados à região geográfica 
em que o operador do teste se encontra. 
Por isso, só uma ferramenta profissional 
poderá identificar todos os atos, nos 
diferentes estados e cidades do país.

A AdPolice, empresa líder mundial em 
controle de fraudes de tráfego digital, 
possui ferramentas essenciais para 
casos assim, como o “BrandProtect” 
e o “IndustryWatch”. No primeiro, é 
feito um monitoramento e identificação 

que é possível comparar seus textos 
de anúncios com o material dos 
competidores, otimizando campa-
nhas em tempo real. Por meio desse 
mecanismo, você também recebe um 
alerta quando os níveis definidos de 
visibilidade ou posicionamento não 
forem alcançados;

Relatórios e alertas instantâneos, 
ferramenta que permite a constante 
segurança das suas ações online por 
meio de relatórios diários, além de 
definir seus próprios parâmetros para 
o recebimento de alertas.

Tais dispositivos promovem insights 
detalhados sobre Marketing de Busca 
que podem ser imediatamente aplica-
dos para otimizar campanhas. Segundo 
Daniel Filla, diretor da AdPolice, “essas 
ferramentas são imprescindíveis para 
evitar e proteger seus anúncios da sa-
botagem, e o suporte especializado da 
AdPolice torna-se fundamental”.

de quem está praticando o Brand-
-Bidding, trazendo relatórios e análises 
sobre todas as tentativas de fraude,  
cobrindo os principais mecanismos 
de busca, 24 horas por dia, 7 dias por 
semana.

Já com o IndustryWatch, a AdPoli-
ce entrega informações aprofundadas 
sobre o comportamento dos principais 
competidores nos mecanismos de bus-
ca, por meio de três frentes principais:

Identificação de cenários e análi-
ses de mercado, no qual você possui 
acesso às palavras-chave mais impor-
tantes do seu setor, além de uma visão 
geral e abrangente sobre seu ambiente 
de mercado, e uma análise do status 
de seus competidores em termos de 
visibilidade;

Monitoramento e análise da sua 
própria campanha de Performan-
ce para mecanismos de busca, em 

Mesmo com todo o avanço da tec-
nologia, muitos consumidores ainda 
ficavam reticentes com o ambiente 
do comércio eletrônico. Um dos 
motivos para isso era justamente a 
dúvida sobre a qualidade e o tempo 
de entrega dos produtos. Isso fez com 
que o segmento de bebidas e alimen-
tos tivesse participação reduzida no 
e-commerce nacional. Até que, em 
março de 2020, veio a pandemia da 
Covid-19 e a suspensão de diversas 
atividades comerciais como reação 
às medidas de prevenção. Assim, as 
pessoas não tiveram outra escolha 
a não ser comprar suas comidas e 
bebidas favoritas por meio de canais 
online – colocando definitivamente 
esse nicho em evidência no mercado 
nacional. 

Os números não mentem. Levanta-
mento do E-commerce Brasil indicou 
que entre fevereiro de 2020 e março 
de 2021, ou seja, no primeiro ano da 
pandemia, o comércio eletrônico de 
alimentos e bebidas cresceu 95% – 
muito acima da média geral que já era 
elevada! Segundo dados da Compre 
& Confie, esse nicho chegou a ter 
aumento de 294,8% apenas entre 
abril de 2020, no mês mais crítico do 
novo Coronavírus, em relação ao ano 
anterior. A experiência foi tão positiva 
que diversos indicadores mostram 
que os medos do consumidor ficaram 
no passado e, agora, eles pretendem 
continuar utilizando esses canais. A 
ponto da empresa Worldpay prever 
um aumento de 57% no e-commerce 
brasileiro até 2024. 

Além da pandemia da Covid-19, o 
que está por trás dessa aceleração 
digital do segmento de bebidas e 
alimentos? Dois pontos ajudam a com-
preender esse movimento. O primeiro 

deles diz respeito à própria proteção 
e comodidade. Ainda que notícias de 
fraudes e roubo de dados surjam aqui 
e ali, o ambiente online amadureceu 
do ponto de vista da segurança. Os 
melhores sites são seguros e contam 
com soluções que dificultam a ação 
de criminosos. Paralelo a isso, houve 
investimento maior para satisfazer a 
experiência do consumidor, garantindo 
que suas compras sejam feitas da forma 
mais simples possível. Assim, mesmo 
aquele usuário mais reticente reconhe-
ce que pode receber os itens de que 
mais gosta em sua casa sem se expor à 
Covid-19 ou aos cibercriminosos. 

Ainda, o segmento soube amadurecer 
e passou a oferecer uma diversidade 
muito maior de produtos, desde os 
mais comuns até os de alta qualidade, 
combinando com serviços mais ágeis e 
confiáveis. Esse cenário foi possível com 
a consolidação dos clubes de assinatura 
focados em nichos específicos e que 
aproveitaram o surgimento de soluções 
de logística. Dessa forma, era possível 
entregar os produtos nas condições e 
nos prazos necessários. Uma pessoa 

que gosta de adquirir vinhos, por 
exemplo, pode receber os melhores 
rótulos sem ter que sair de casa e sem 
se preocupar se estará na temperatura 
adequada ou não. O mesmo vale para 
frutas, café, chás, entre outros itens. 

Está claro, portanto, que os empre-
endedores de alimentos e bebidas es-
tão diante de uma grande oportunida-
de: o e-commerce desse segmento não 
só cresceu, como está pronto para se 
consolidar e acompanhar as tendên-
cias do mercado. Isso depende, claro, 
de maior investimento em tecnologia. 
Um negócio bem estruturado faz toda 
a diferença para o consumidor, des-
de a experiência de navegação para 
escolher os itens até o pagamento da 
compra! É fundamental escolher uma 
solução multiplataforma, que permita 
ao varejista optar pelas melhores fun-
cionalidades, como combinar clubes 
de assinatura com vendas avulsas 
em seu site. Lembre-se: a escolha é 
sempre do seu cliente! 

O comércio eletrônico não é mais 
uma novidade que o empresário pode 
ou não utilizar. O cenário pandêmico 
reforçou a importância que os canais 
digitais têm na estrutura de qualquer 
negócio. Saber utilizá-los não só ajuda 
a passar por um cenário de instabili-
dade no “mundo real”, como também 
serve de base para um crescimento 
exponencial no futuro. O segmento de 
bebidas e alimentos finalmente per-
cebeu isso. Agora é a hora de crescer 
ainda mais e permitir que os consu-
midores adquiram os produtos com 
todas as vantagens e benefícios que 
só o ambiente online pode oferecer. 

(Fonte: Luan Gabellini é sócio-diretor da Betalabs, 
empresa especializada em tecnologia para 

e-commerce e clubes de assinatura – e-mail: 
betalabs@nbpress.com).

Por que vale a pena investir em um 
e-commerce de alimentos e bebidas?
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Profissional de 
alta performance não é 

o que trabalha 
mais que todos

É importante que 
cada profissional 
invista em sua 
própria formação, 
aprendizado e, 
consequentemente, 
na aquisição de 
novas competências

Bom, por si só, apenas 
essa orientação já 
seria um excelente 

início para quem busca 
se tornar um profissional 
com desempenho acima da 
média. Afinal, quanto mais 
você conhece, mais você 
se desenvolve e entende 
seu papel na empresa. Isso 
é crucial, inclusive, para 
levar novas ideias e ajudar 
no crescimento do negócio. 

Nessa proposta de refle-
xão, entenda a alta perfor-
mance como a concretiza-
ção e alcance de resultados 
que surpreendem, que vão 
além do esperado. Ou seja, 
logo não é difícil imaginar 
que pode e deve ser algo 
planejado, estruturado 
e, claro, que tenha total 
sinergia com o que você 
estipula em relação aos 
seus objetivos, a médio e 
longo prazo. 

Perceba que eu disse 
“seus objetivos”, não as 
metas da empresa. Isso 
porque quem é responsável 
por direcionar sua carreira 
é você. E não é segredo 
para ninguém que o fato de 
possuir diferenciais é fun-
damental para se destacar, 
em qualquer área do merca-
do. E isso raramente pode 
ser feito apenas com uma 
boa formação, exige prática 
e esforço para buscar mais 
e mais conhecimento no 
dia a dia. 

E é fato também que as 
empresas buscam bons 
líderes e profissionais que 
tenham habilidades consi-
deradas importantes para o 
bom funcionamento do ne-
gócio. E, no geral, a maioria 

dessas habilidades podem 
ser encontradas nas pes-
soas de alta performance, 
tais como: resiliência, busca 
por aprendizado constante, 
autogestão, definição de 
metas e objetivos de vida 
claros, inteligência emocio-
nal e empatia. 

Além disso, é superim-
portante desmistificar a 
ideia de que um profissio-
nal de alto desempenho é 
aquele que trabalha mais 
horas que todo mundo da 
empresa. Um profissional 
de alta performance entre-
ga resultados desafiadores, 
em prazos desafiadores. E 
se você está se perguntan-
do como isso é possível? É 
simples e para isso, uma 
ação é fundamental: eleger 
prioridades. 

Sim, profissionais acima 
da média são extremamen-
te focados. Ele entende 
o que precisa entregar e 
quando precisa entregar. 
A partir daí, ele não perde 
o foco até concluir seu 
objetivo com êxito e obter 
o melhor resultado pos-
sível. Neste sentido, uma 
dica que pode te ajudar a 
desenvolver este hábito 
se você precisa lidar com 
muitas tarefas, é diferen-
ciar o que é relevante do 
que pode ser deixado para 
depois. Acredite, você pode 
se surpreender com a quan-
tidade de atividades que vai 
excluir logo de cara. 

Por fim, para se tornar 
um profissional de alto 
desempenho você precisa 
entender e se propor a su-
perar seus próprios limites. 
Principalmente quando en-
volvem medos ou barreiras 
que precisam ser supera-
das para avançar. Assuma 
outras responsabilidades, 
mantenha-se envolvido e 
nunca pare de aprender. 

(*) - É CEO da Avante Assessoria 
Empresarial - VP do Grupo Alliance - 

especialista em Reestruturação 
de Empresas.

Benito Pedro Vieira Santos (*)

D - Impressão em Braile
Maior produtora e exportadora de papéis para embalagens, a Klabin 
anuncia o desenvolvimento de tecnologia pioneira para impressão 
em braile em embalagens de papelão ondulado, um importante 
marco social para o mercado. A solução tem validação do lote desse 
material pela Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com De-
ficiência Visual. A Companhia, que tem a inovação como norteador 
de sua atuação, identificou a oportunidade de iniciar o projeto com 
foco em inclusão social, viabilizando esse tipo de impressão. Para 
tanto, a Klabin contou com o apoio de uma empresa especialista na 
produção de facas a laser para corte e vinco, no desenvolvimento 
das matrizes para a marcação dos pontos que auxiliam na leitura 
de pessoas cegas ou com baixa visão, atendendo às exigências e 
padrões técnicos.   

E - Pesquisa e Desenvolvimento
A Eletrobrás Furnas, em parceria com o Senai-RJ e a Energy Future, 
acaba de abrir inscrições para o desafio Furnas Conecta - Startups, cujo 
objetivo é encontrar empresas capazes de propor e desenvolver soluções 
inovadoras e efetivas envolvendo energia elétrica. O desafio é realizado 
por meio do Programa de P&D Aneeel, voltado para a construção de 
parcerias com startups que enxergam a inovação como força motriz para 
o desenvolvimento econômico e social. São elegíveis startups e demais 
empresas de base tecnológica que tenham CNPJ ativo, sendo obriga-
tório o CNAE 7210-0, e que possuam, em suas atribuições, atividades 
de Pesquisa e Desenvolvimento em seu estatuto ou contrato social. As 
aplicações de propostas pelo site (https://desafiofurnas.energyfuture.
com.br/).

F - Live Marketing 
A Ampro - Associação de Marketing Promocional encerra 2021 com a 
realização do 5º Congresso Brasileiro de Live Marketing, da premiação 
do Ampro Globes Awards 2021 e de uma grande confraternização para 
o mercado. Os três eventos acontecerão presencialmente na Fecomer-
cioSP, no próximo dia 15 de dezembro. Esse evento ‘3 em 1’ servirá 
para estabelecermos uma nova perspectiva para o Live Marketing, agora 
sem tantas limitações da pandemia, diz Alexis Pagliarini, presidente 
executivo da entidade. Com o tema “Acelerando sua Transformação”, 
o evento vai reunir especialistas para tratar sobre inovação e trans-
formação do mercado. Também irá anunciar seu reposicionamento 
estratégico. As inscrições já estão abertas pelo site (https://www.sympla.
com.br/5-congresso-brasileiro-de-live-marketing-e-premiacao-ampro-
globes-awards-2021__1418743).

A - Código de Barras
Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Automação-GS1 
Brasil revela as mudanças de hábitos de consumo do brasileiro. 
Ao entrevistar 1,2 mil consumidores, a entidade constatou que 
55,5% deles preferem a comodidade de comprar por meio de um 
computador ou smartphone do que ir à loja física. E que privile-
giam os itens que trazem na mídia online as mesmas informações 
que têm na loja física. Interessante que 59,8% responderam que 
o código de barras é a forma de garantir a segurança da compra 
online na hora de identificar um item já pesquisado na loja física. 
A confiança de que as empresas que melhoraram a qualidade de 
serviço, sendo ele mais personalizado, hoje é de 72,8%, sendo que 
55,3% afirmam sentirem nas compras online o mesmo nível de 
atenção do que na loja física.

B - Segurança da Navegação 
Para aprimorar a segurança da navegação e contribuir para a preservação 
do meio ambiente na Região Amazônica, a Hidrovias do Brasil adquiriu 
um moderno simulador de manobras, que auxiliará no treinamento da 
tripulação das embarcações da companhia, que navegam pelos rios ama-
zônicos para transportar commodities importantes para a exportação. 
A empresa está investindo na construção de um centro especializado 
destinado exclusivamente a capacitar as equipes responsáveis pela 
navegação. O equipamento contará com a reprodução fiel da cabine de 
comando dos empurradores da empresa e possibilitará a simulação de 
manobras em condições desafiadoras de navegabilidade na região, com 
os desafios da navegação do rio Madeira. Outras informações: (https://
hbsa.com.br/).

C - Vitórias Tributárias
As vitórias e as derrotas tributárias com que as empresas lidaram neste 
ano serão expostas e analisadas em encontro promovido pelo WFaria 
Advogados, no próximo dia 8, (quarta-feira), às 9h30, com transmissão 
aberta. Os advogados e especialistas em tributos Leonardo Mazzillo, 
Victor Corradi e Rubens Souza recepcionam colegas especialistas. 
Entre as questões: Tese do Século – Definições e desdobramentos, 
IRPJ/CSLL sobre SELIC na recuperação de créditos tributários, ADC 
49 – Transferência de mercadorias entre estabelecimentos, DIFAL para 
consumidor final – Modulação e outras questões, CARF – acórdãos sob 
novo voto de qualidade e outros, - Reforma Tributária – Cenário atual 
e expectativas. Veja em: (https://www.youtube.com/channel/UCsSzLA-
v3Xxh0hTmyeS9WKng).

G - Tendências e Expectativas 
Entre os dias 30 de novembro a 2 de dezembro, acontece o 8º Congres-
so Internacional de Compliance, o maior evento do setor da América 
Latina, que  objetiva conectar profissionais de Compliance para troca 
de conhecimento e networking. Organizado pela LEC Legal, Ethics & 
Compliance, no Villa Blue Tree, em São Paulo, o encontro é uma imersão 
de três dias de palestras e workshops que contemplam os principais 
pontos que permeiam a área de Compliance. Com aproximadamente 
30 palestras, 15 workshops e mais de 130 palestrantes - nacionais e in-
ternacionais -, o evento espera reunir cerca de 500 pessoas. Inscrições 
e mais informações: (https://congressodecompliance.com.br/). 

H - Evento de Inovação
Entre os dias 13 e 16 de janeiro de 2022, o Rio Innovation Week, o prin-
cipal encontro de inovação da América Latina, será realizado no Jockey 
Club. Pensando em conectar as micro e pequenas empresas dessas ati-
vidades, o Sebrae seleciona 600 startups, de forma gratuita, para expor 
seus produtos na feira. A participação dos pequenos negócios no evento 
permitirá: dar visibilidade às soluções tecnológicas das micro e pequenas 
empresas em um evento de grande repercussão; fomentar a participação 
de empreendimentos em eventos de grande porte, oferecendo credenciais 
de acesso e espaço para exposição de seus negócios; incentivar e difundir 
casos de sucesso e benchmarking global; e potencializar conexões para os 
empreendimentos participantes. Inscrições e mais informações: (https://
www.worldlabs.org/opportunity/rio-innovation-week-riw/about). 

I - Agilidade nos Negócios
A Iteris, consultoria brasileira de serviços de TI, promoverá o primeiro 
Iteris Agile Talk, um webinar gratuito, no dia 2 de dezembro, às 10h, que 
abordará questões sobre como a agilidade e o pensamento sistêmico são 
capazes de expandir o potencial de uma empresa e criar diferenciais 
competitivos no mercado em que atuam. Especialistas da Alelo, Grupo 
Recovery e FIAP discutirão o tema “O caminho para o Business Agility” 
e compartilharão conhecimento para impulsionar resultados, inovação 
e transformação digital nos negócios com o uso da agilidade. Também 
contará com a presença de especialistas da Iteris, que é líder Next-Gen no 
quadrante de desenvolvimento ágil no relatório ISG Provoder Lens™ 2021. 
Os interessados podem se inscrever pelo link: (http://iteris-consultoria.
rds.land/iteris-agile-talk-ai). Chance de ganhar um Galaxy Watch Active 3. 

J - Negociação de Dívidas
A Enel Distribuição São Paulo lançou a ação Quita Fácil, com condições 
especiais de negociação de dívidas para todos os seus clientes. A iniciativa 
objetiva estimular a regularização daqueles que estão inadimplentes junto 
à empresa, além de facilitar essa negociação com descontos, redução 
de juros e diversas opções de parcelamento. A campanha se estenderá 
até o dia 31 de dezembro e os clientes podem realizar a negociação até 
mesmo sem sair de casa, pelo Portal de Negociação, disponível no site da 
empresa, pelo aplicativo Enel São Paulo ou pelo Call Center (0800 72 72 
120). Aqueles que preferirem realizar a negociação pessoalmente, podem 
procurar qualquer uma das lojas de atendimento. Saiba mais em: (https://
www.enel.com.br/pt-saopaulo/Informativos/negociacao-enel-sp.html).

A resolução foi publica-
da na sexta-feira (26) 
no Diário Oficial da 

União. As modalidades esta-
rão disponíveis a partir desta 
segunda-feira (29). A oferta 
dos dois novos produtos aos 
usuários da ferramenta é 
opcional, cabendo a decisão 
final aos estabelecimentos 
comerciais, às empresas 
proprietárias de redes de 
autoatendimento e às insti-
tuições financeiras.

O Pix Saque permitirá 
que os clientes de qualquer 
instituição participante do 
sistema realizem saque em 
um dos pontos que ofertar 
o serviço. Estabelecimentos 
comerciais, redes de caixas 
eletrônicos compartilhados 
e participantes do Pix, por 
meio de seus serviços de 
autoatendimento próprios, 
poderão ofertar o serviço. 
Para ter acesso aos recursos 

Novas modalidades estarão disponíveis 
nesta segunda-feira (29).

O setor de energia poderá passar por adaptações tecno-
lógicas que representarão uma revolução similar à ocorrida 
com as telecomunicações. Em termos práticos, significa, 
entre um número ainda inimaginável de possibilidades, 
transformar medidores de energia e demais equipamentos 
em unidades de inteligência artificial e, a partir da digita-
lização de dados e procedimentos, ampliar como nunca a 
qualidade e os serviços prestados pelas empresas do setor.

O potencial da digitalização do setor energético vai muito 
além do que se pode imaginar nos dias atuais, conforme 
sugere um estudo divulgado na sexta-feira (26), em Bra-
sília, pelo Ministério de Minas e Energia. O estudo ‘Uso 
de Novas Tecnologias Digitais para Medição de Consumo 
de Energia e Níveis de Eficiência Energética no Brasil’, 
elaborado por meio da Parceria Energética Brasil-Alema-
nha, é produto de uma cooperação com o Ministério de 
Economia e Energia (BMWi) da Alemanha. 

“Minha percepção é de que a digitalização é um processo 
sem volta para todos os setores em algum momento, já que 
se trata de uma ferramenta que permite maior eficiência 
no uso dos recursos. Caso contrário, ela não se justifica-
ria. Isso é muito perceptível. Todos os setores em que há 
digitalização ficam mais competitivos e eficientes, e isso 
não será diferente no setor energético”, argumentou o 
diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético 
do MME, Carlos Alexandre Príncipe Pires.

Pires acrescentou que os efeitos da digitalização deste 

O potencial da digitalização do setor energético vai muito além 
do que se pode imaginar nos dias atuais.

Banco Central regulamenta 
Pix Saque e Pix Troco

O Banco Central (BC) alterou o regulamento do Pix, sistema de pagamentos instantâneos, para incluir 
as modalidades de saque e de troco
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(das 20h às 6h). Haverá, 
no entanto, liberdade para 
que os ofertantes dos novos 
produtos do Pix trabalhem 
com limites inferiores a es-
ses valores caso considerem 
mais adequado aos seus fins.

Não haverá cobrança de 
tarifas para clientes pesso-
as naturais (pessoas físicas 
e microempreendedores 
individuais) por parte da ins-
tituição detentora da conta 
de depósitos ou da conta de 
pagamento pré-paga para a 
realização do Pix Saque ou 
do Pix Troco para até oito 
transações mensais. Para o 
comércio que disponibilizar 
o serviço, as operações re-
presentarão o recebimento 
de uma tarifa que pode variar 
de R$ 0,25 a R$ 0,95 por 
transação, a depender da 
negociação com a sua ins-
tituição de relacionamento 
(ABr).

em espécie, o cliente fará um 
Pix para o agente de saque, 
em dinâmica similar à de um 
Pix normal, a partir da leitura 
de um QR Code ou a partir 
do aplicativo do prestador 
do serviço.

No Pix Troco, a dinâmica 
é praticamente idêntica. A 
diferença é que o saque de 
recursos em espécie pode 

ser feito durante o pagamen-
to de uma compra ao esta-
belecimento. Nesse caso, o 
Pix é feito pelo valor total, 
ou seja, da compra mais o 
saque. No extrato do cliente 
aparecerá o valor correspon-
dente ao saque e à compra. 
O limite máximo será de R$ 
500,00 durante o dia, e de R$ 
100,00 no período noturno 

Ministério divulga estudo prevendo 
“revolução” no setor energético

setor ocorrerão em uma velocidade ainda maior do que a das 
telecomunicações, uma vez que têm como ponto de partida 
ferramentas já disponibilizadas pelas telecomunicações, 
tanto no âmbito residencial como comercial e industrial. 
Diante de tantas possibilidades, não há, segundo Pires, 
como deixar de se fazer um “paralelo” entre o processo 
de digitalização e o ocorrido no setor de comunicações. 
“Antes, havia telefones fixos e orelhões. Quando apare-
ceram os celulares não se tinha a exata noção de onde 
poderíamos chegar. Ninguém imaginava que, em pouco 
mais de dez anos, até operações bancárias complexas 
seriam feitas por meio deles”, observou (ABr).
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Vendas: a locomotiva 
que puxa 

a organização

Se olharmos a 
economia, o papel 
do vendedor é uma 
das atividades 
mais importantes 
do mercado. Uma 
empresa sem vendas 
quebra! 

Imagine uma empresa 
que tem um parque fa-
bril de alta tecnologia, 

produtos de alto desempe-
nho, uma marca em que os 
clientes confiam, comuni-
cação visual bem-feita e… 
não tem vendedor. É claro 
que está fadada ao fracas-
so. Para mim, o espírito 
vendedor está dentro de 
todas as pessoas. Veja bem, 
em nossa vida, negociamos 
praticamente o tempo todo. 

Negociamos com nossos 
pais, irmãos, filhos, empre-
gados, amigos, cônjuges, 
clientes e fornecedores. 
Mesmo assim, por muito 
tempo, a sociedade consi-
derou a profissão de ven-
dedor como algo provisório, 
enquanto não se encontrava 
um emprego melhor. Con-
sequência disso é que esse 
profissional ainda é visto, 
por muitas pessoas, como o 
chato, o manipulador, aque-
le que só quer “empurrar” 
um produto a você. Mas 
essa visão vem mudando, 
pelo menos dentro das 
empresas. 

Hoje, não se admite mais 
o antigo “tirador de pe-
dido”. O vendedor atual 
é o profissional que faz 
relacionamento, cria opor-
tunidades de negócio e é 
capacitado para oferecer as 
melhores soluções para as 
dores do cliente. Ele sabe 
que as pessoas não querem 
apenas comprar produtos, 
mas soluções para realizar 
algum desejo. Resolver al-
gum problema, alguma dor 
(como é comum falar hoje 
no mercado) ou suprir uma 
necessidade. 

Diante disso, um empre-
sário precisa construir uma 
equipe comercial forte para 
que ela seja a locomotiva 
que puxa toda a organi-
zação. O vendedor é um 
representante da empresa, 
um ponto de contato, comu-
nicação e fortalecimento. 
É na hora da venda que o 
cliente cria vínculos com 
a marca e decide se per-
manece fiel ou não. Além 
disso, a área de vendas é a 
porta de entrada de receita. 
Investir mais em seleção, 
capacitação, motivação e 
desenvolvimento de equipe 
é fundamental. 

A presença do vendedor 
é essencial para qualquer 
negócio. Esse personagem 
tem um enorme poder de 
persuasão guardado den-
tro de si que precisa ser 
treinado e exercido para 
que possa ser aprimorado 

no dia a dia; afinal, não 
existe excelência sem trei-
namento. Na Anjo Tintas, a 
equipe tem a oportunidade 
de aprender o tempo todo. 
Realizamos treinamentos 
online, presenciais e ainda 
uma convenção de vendas, 
em que a equipe se reúne 
por quatro dias e passa 
por uma espécie de curso 
intensivo de capacitação e 
relacionamentos. 

Não enxergamos outra 
maneira para ter colabora-
dores engajados com nossos 
produtos e nossos valores 
se não os treinarmos. Por 
isso, dou uma dica a você, 
vendedor: busque aper-
feiçoamento todos os dias 
e tenha foco. Estabeleça 
objetivos claros e trabalhe 
com grande intensidade. 
Tenha atitude! Como diz um 
amigo meu, foco no foco! 
Ter foco o conduz a grandes 
resultados. Concentre-se no 
resultado, pois no fim do dia, 
sem isso, a empresa morre. 

Pense como um atleta de 
alto desempenho. Ele se 
prepara de forma intensa 
durante quatro anos para 
chegar às Olimpíadas. Mas, 
antes de chegar lá, treina 
exaustivamente todos os 
dias, abre mão da vida social, 
de tomar uma cervejinha 
com os amigos no fim de 
semana ou de fazer um 
happy hour. Participa de 
muitas competições (ganha 
algumas e perde outras, 
mas segue adiante), tudo 
isso para conseguir tempo e 
índice classificatório e ter a 
oportunidade de conquistar 
o tão sonhado ouro em sua 
categoria. 

Porém, somente alguns 
conseguem; outros, não. 
Por quê? Eu respondo: de-
dicação em atingir o foco! 
A obstinação em atingir um 
objetivo, ligado à discipli-
na de treinar diariamente 
mirando o foco, é o que 
faz com que você consiga 
alcançar resultados acima 
da média. Não busque ser 
o melhor hoje, mas, sim, 
dar seu melhor e evoluir um 
pouco todos os dias. Como 
diz o escritor Joel Jota, o 
sucesso é treinável. 

Quanto mais você treina, 
capacita-se e se dedica, 
mais aprende a construir 
seu sucesso. 

Concordo com o lendário 
samurai Miyamoto Musashi, 
autor do fabuloso ‘O livro 
dos cinco anéis’ - que, 
apesar de tratar de artes 
marciais, virou referência na 
área de negócios e marke-
ting -, quando diz: “Entre 
a força e a técnica, vence 
a técnica. Se a força e a 
técnica forem iguais, vence 
o espírito”. 

(*) - Formado em Administração 
com ênfase em Marketing e com 

MBA cursado nos EUA, China 
e Dubai, é CEO da Anjo Tintas, 

indústria de tintas com mais de 30 
anos no mercado, e autor do livro 

‘Gestão Profissional na Prática’. 

Filipe Colombo (*)
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O ideal é sempre antes de assinar o contrato buscar auxílio 
jurídico e contábil.

Vinicius Marchese (*)

Combater o exercício ilegal das 
profissões da Engenharia, Agrono-
mia e Geociências para garantir a 
proteção e segurança da sociedade 
é a função primordial do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia 
do Estado de São Paulo (Crea-SP). 
Desempenhar essa missão em 645 
municípios exige estratégia e efici-
ência. Em 2015, São Paulo figurava 
entre os Estados com os menores 
índices de fiscalização no país. 

Naquele ano, foram efetuadas 
apenas 29 mil ações de fiscalização. 
Modificar esse cenário foi o principal 
compromisso assumido pela nossa 
gestão à frente deste que é um dos 
maiores conselhos profissionais da 

América Latina. Pela abrangência e 
importância do Crea-SP, que conta 
com mais de 350 mil profissionais e 
95 mil empresas registradas, tínha-
mos um enorme desafio referente à 
fiscalização profissional. 

Para fazer com que o Conselho, 
de fato, entregasse os resultados 
esperados, instituímos o modelo 
das forças-tarefas, que otimizou o 
processo fiscalizatório. O formato 
possibilita que desloquemos os agen-
tes fiscais para que atuem de maneira 
integrada em períodos, atividades 
e regiões pré-determinadas, o que 
nos fez alcançar marcas históricas. 

Em 2021, até o início de novem-
bro, o Crea-SP registrou mais de 
223 mil ações de fiscalização. Com 

isso, chegamos ao maior patamar de 
fiscalização em 87 anos de história 
do Conselho. Nossa meta para este 
ano era alcançar 200 mil ações de 
fiscalização, número que superamos 
em outubro e que representa o dobro 
de 2020. 

Com as forças-tarefas, potencia-
lizamos o trabalho dos nossos 131 
agentes fiscais, que passaram a ter 
uma atuação mais assertiva. 

A transformação digital na qual o 
Crea-SP está inserido também tem 
papel preponderante para o fortale-
cimento da fiscalização, pois com o 
apoio da tecnologia e do nosso setor 
de Tecnologia e Inovação, os fiscais 
conseguem realizar pesquisas antes 
de irem a campo e isso se traduz no 

aperfeiçoamento desse processo. 
De 2015 a 2021, tivemos um in-

cremento de 600% nos números de 
fiscalização do Crea-SP. Acertamos 
no modelo e nos tornamos um exem-
plo para o país. 

Compartilhamos a expertise das 
nossas forças-tarefas durante o 3º 
Encontro Nacional de Fiscalização 
(Enafisc) do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (Confea), 
para servir de referência para os 
outros Estados. A fiscalização é 
fundamental para afastar leigos de 
projetos, obras e serviços que preci-
sam ser realizados por profissionais 
habilitados, uma vez que são ativida-
des de caráter técnico e que podem 
representar risco para a sociedade 

se não forem efetivados por pessoas 
capacitadas para tal. 

Temos como propósito assegurar 
que haja um profissional registrado 
pelo Conselho à frente de todas as 
atividades técnicas desenvolvidas 
no estado de São Paulo. Com as 
forças-tarefas, possibilitamos a 
presença constante da fiscalização 
para orientar e prevenir empresas 
e projetos sobre as atribuições e 
obrigações dos profissionais da área 
tecnológica. 

É dessa forma que o Crea-SP 
cumpre com o seu dever essencial 
de promover segurança e resguardar 
a sociedade. 

(*) - É Engenheiro de Telecomunicaçõe e 
presidente do Crea-SP.

Emilio Madero (*)

Como se define a “ex-
periência do cliente”? 
Como percepções, 

tanto conscientes como 
subconscientes de sua re-
lação com nossa empresa e 
como resultado de todas as 
interações.  

Não se toma a decisão de 
compra apenas porque o 
produto ou serviço é bom, 
e sim como consequência da 
experiência em cada etapa 
do processo. Em um mun-
do globalizado, uma única 
troca positiva ou negativa 
pode mudar totalmente sua 
percepção sobre nossa orga-
nização.  Como trabalhar a 
experiência do cliente? 

A metodologia Customer 
Journey Mapping (Ma-
peamento da jornada do 
cliente) oferece uma visão 
completa do caminho que 
os clientes atravessam 
conosco e identifica opor-
tunidades, momentos de 
verdade e pontos de dor, 
nos quais devemos tra-
balhar para melhorar sua 
experiência. Esta mostra 
visual é sempre a partir da 
perspectiva do cliente, não 
da organização. Através de 
uma pesquisa exaustiva 
sobre os pontos de contato 
do cliente, é possível esta-
belecer os princípios fun-
damentais, que explicam 
como transformamos sua 
experiência. Isto se resume 
em três aspectos: 

Os contratos de financiamento habitacional sofrem cons-
tantemente evolução quanto à sua forma. O objetivo princi-
pal que transparece para a população é chegar a um ponto 
em que o contrato fique justo para ambas as partes e que 
não gere dúvidas após a assinatura. Mas a pergunta é: você 
entende como funciona o seu financiamento?

De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos 
Mutuários da Habitação (ABMH), Vinícius Costa, hoje há 
três tipos principais de contrato de financiamento: juros 
pré-fixados e correção do saldo devedor pela TR, juros pré-
fixados e correção do saldo devedor pelo Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), e apenas juros pré-fixados. 
Cada um possui suas especificidades.

Ele explica que os contratos firmados com juros pré-fixa-
dos e correção pela taxa referencial (TR) são a maioria dos 
financiamentos ativos atualmente. Esta modalidade é muito 
diferente da modalidade de financiamento de veículos e 
empréstimos pessoais. 

“Funciona basicamente assim: o saldo devedor (valor 
emprestado ao mutuário) é corrigido mensalmente pela TR. 
Esse valor corrigido é a base de cálculo dos juros que serão 
pagos pelo mutuário por mês. A parcela do financiamento é 
calculada mensalmente, sendo composta por: amortização, 
juros, seguros e taxa de administração. É diferente porque 
você não sabe qual o valor da próxima parcela, até que ela 
seja calculada pelo banco no mês seguinte”, conta Vinícius.

Os contratos firmados com juros pré-fixados e correção 
pelo IPCA funcionam da mesma forma que os contratos 
vinculados à correção pela TR, conforme o presidente da 
ABMH. “A diferença é exatamente o índice de correção do 
saldo devedor. Ambos os contratos possuem ainda um sis-
tema de amortização que pode ser a Tabela Price ou o SAC 
(Sistema de Amortização Constante)”.

Além dessas duas modalidades, outra bastante comum é 
a que contempla apenas juros pré-fixados. “Neste caso, o 
saldo devedor não é reajustado mensalmente. Porém, para 

Escuta Ativa: a chave para 
transformar a Experiência do Cliente
“Primeiro o cliente” não é só um slogan, mas uma filosofia, uma disciplina e uma cultura de trabalho. 
Escutar, aprender e atuar, são os compromissos que se tornam essenciais para forjar parcerias 
duradouras e profundas; a prática de todos estes fatores transformará esta premissa em realidade

da Forbes, consiste em man-
ter a escuta ativa de nossos 
clientes em cada ponto de 
interação com o objetivo de 
entendê-los e que todos na 
organização, de operações 
ao jurídico, obtenham infor-
mações detalhadas e possam 
gerar alertas para tratar de 
forma proativa a insatisfa-
ção de um cliente e atuar 
para mudar sua percepção 
oportunamente.  Em um 
ambiente tão dinâmico, os 
comentários processáveis 
em tempo real são cruciais 
para o sucesso. 

Este foco na resolução 
rápida de problemas con-
tribuiu para aumentar o 
Net Promoter Score (NPS), 
nossa métrica principal, e 
melhorar a facilidade para 
fazer negócios.  Toda a 
equipe atua sob o lema “Own 
the Experience”: significa 
que cada um de nós é dono 
da experiência do cliente e 
que todos devemos trabalhar 
juntos para melhorá-la. “En-
tender o cliente é realmente 
colocar-se em seu lugar com 
o nível máximo de empatia 
– o que sentem e quais são 
seus desafios, desejos e ne-
cessidades.  Atingir essa pro-
fundidade nos deixa melhor 
preparados para desenhar 
experiências memoráveis 
para eles.  

E o que o cliente nos ofe-
rece em troca? Sua lealdade.

(*) - É Vice-presidente Regional de 
Marketing & Operações de Vendas 

Lumen LATAM.

	 •	Cumprir	 com	 nossas	
promessas.

	 •	Comunicar	 e	 dar	 res-
postas.

	 •	Facilitar	as	coisas	para	eles	
em todos os momentos.

 
Todas as interações con-

tam e a excelência na expe-
riência do cliente de ponta a 
ponta, junto a um programa 
de retenção, são elementos-
chave para alcançar o cresci-
mento da organização. Toda 
esta cultura do comporta-
mento centrado no cliente é 
sustentada por um conjunto 
de impulsionadores-chave: 
nossos colaboradores. 

Diariamente, devemos 
melhorar também a experi-
ência do capital humano com 
programas que incentivem 
o compromisso, a liderança 
e a colaboração. Somar a 
escuta ativa aos colabora-
dores nos fornece uma visão 

360º: permite compreender 
o percurso interno e externo 
e identificar qualquer com-
plexidade nas relações com 
nossa empresa.  

Uma excelente experiên-
cia de nossos colaboradores 
garante uma melhor experi-
ência para nossos clientes, 
enquanto os primeiros se 
transformam em protago-
nistas desta “viagem”, sem 
importar à qual área espe-
cífica pertençam dentro de 
nossa empresa. Como se 
vê, a experiência do cliente 
não é um aspecto pequeno 
dentro de Customer Journey 
e é por isto que cada vez 
mais empresas investem em 
fortalecer suas metodologias 
de atendimento ao cliente.  

No nosso caso, “A Voz de 
nossos Clientes”, um progra-
ma central da Lumen cujos 
detalhes foram descritos 
recentemente em um artigo 
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Cada vez mais 
empresas investem 
em fortalecer suas 
metodologias de 
atendimento ao 

cliente.

Conheça as modalidades 
de financiamento habitacional

compensar essa não recomposição do poder de compra do 
capital, os bancos cobram uma taxa de juros mais elevada 
que a cobrada nos contratos com TR e IPCA”, ressalta.

A vantagem desta modalidade em comparação com as de-
mais é que o interessado tem a capacidade de saber o valor 
da primeira e da última parcela. “Nos demais casos já citados 
acima, a parcela tende a variar, mensalmente ou pelo menos 
no período de 12 em 12 meses, pois é necessário reajustar a 
parcela em razão da correção mensal que o saldo devedor sofre. 
Isso é importante porque se não houver a revisão da parcela 
o financiamento pode não zerar ao final”, diz Vinícius Costa.

Diante destas alternativas, fica a dúvida: qual é a melhor 
modalidade? “Na verdade, não há como dizer isso, pois 
cada mutuário tem sua realidade. O ideal é sempre antes 
de assinar o contrato buscar auxílio jurídico e contábil para 
entender o funcionamento das três modalidades e daí decidir 
pela que se encaixa melhor em sua realidade”, responde o 
presidente da ABMH. - Fonte e outras informações: (http://
www.abmh.com.br/).
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O fortalecimento da fiscalização do exercício profissional
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Alfa You Empreendimento  Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 11.276.410/0001-86 - NIRE 35.223.750.319

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 16/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 16/11/2021, às 16hs, na sede, situada nesta Capital do Estado de São Pau-
lo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, conjunto 41, sala 1, Vila Nova Conceição/SP. 
Convocação: Dispensadas. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário 
Sr. Bruno de Andrade Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os 
sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da 
empresa em R$ 162.800,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 24.200,00. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 16/11/2021. YP Real Estate Empreendimentos e 
Participações S.A., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Concord Incorporações Imobiliárias 
Ltda., João Carlos Moralez; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário. 

Cyan You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 17.381.751/0001-06 - NIRE: 35.227.069.683

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 11/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 11/11/2021, às 14:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, 4º andar, conjunto 41, sala 32, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presen-
ça: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. 
Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir 
proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 3.894.000,00, sen-
do que o capital social final após a redução será de R$ 637.000,00. Encerramento: Nada mais, 
lavrou-se a ata. SP, 11/11/2021. You Inc Incorporadora e Participações S.A., Abrão Muszkat, Bru-
no de Andrade Vasques; YP Real Estate Empreendimentos e Participações S.A., Abrão Muszkat, 
Valter Rabotzke Junior; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Extra You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF sob n° 15.376.879/0001-48 - NIRE: 35.226.453.609

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 18h30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 360, conjunto 41, sala 26, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretario Sr. Bruno de Andrade Vasques. 
Ordem do Dia e Deliberações: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir propor-
cionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 339.000,00, sendo que 
o capital social final após a redução será de R$ 1.000,00. Encerramento: Nada mais, lavrou-se 
a ata. SP, 12/11/2021. YP Real Estate Empreendimentos e Participações S.A. Abrão Muszkat, 
Valter Rabotzke Junior; You Inc Incorporadora e Participações S.A, Abrão Muszkat, Bruno de 
Andrade Vasques; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

João Moura Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
NIRE 35.227.932.403 - CNPJ n° 19.091.483/0001-05

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 09h30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, 4º andar, sala 56, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Pre-
sença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade 
Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, 
resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em 
R$ 477.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 1.386,00. Encerra-
mento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. You Inc Incorporadora e Participações S.A., 
Abrão Muszkat, Bruno de Andrade Vasques; YP III Real Estate Empreendimentos e Participações 
Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Paladin YI Homes Investors (Brazil) III, LLC, Val-
ter Rabotzke Junior; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Lambda You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 11.612.889/0001-84 - NIRE 35.224.084.452

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 12/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 12/11/2021, às 18h30, na sede, na Avenida Presidente Jusceli-
no Kubitschek, 360, conjunto 41, sala 10, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispen-
sada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de 
Andrade Vasques. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quo-
tistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empre-
sa em R$ 44.500,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 11.900,00. En-
cerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 12/11/2021. You Inc Incorporadora e Participações 
S.A., Abrão Muszkat, Bruno de Andrade Vasques; Concord Incorporações Imobiliárias Ltda., 
João Carlos Moralez; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Pearl Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF sob n° 18.668.815/0001-09 - NIRE: 35.227.728.954

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 16/11/2021.
Data, Hora e Local: Aos 16/11/2021, às 13hrs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 360, 4º andar,  sala 42, Vila Nova Conceição/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário Sr. Bruno de Andrade Vasques. Or-
dem do Dia e Deliberações Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir 
proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 298.437,00, sen-
do que o capital social final após a redução será de R$ 1.000,00. Encerramento: Nada mais, la-
vrou-se a ata. SP, 16/11/2021. You Inc Incorporadora e Participações S.A., Abrão Muszkat, Bruno 
de Andrade Vasques; YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., Abrão Muszkat, 
Valter Rabotzke Junior. Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

RDA Importação, Exportação e Serviços Ltda.
CNPJ/MF nº 12.647.827/0001-70 - NIRE nº 35.224.774.700

Alteração Contratual da Transformação da Sociedade Ltda em S.A.
Pelo presente instrumento particular: RDA Holding Participações, Investimentos e Serviços S.A, CNPJ/
MF 28.509.477/0001-16, JUCESP/NIRE 35.300.573.277 em 22/07/2021, representada por seu diretor, 
Richard de Albanesi Professiori; Richard de Albanesi Professiori, RG 34.713.423-3 SSP/SP, CPF/MF 
293.733.198-09; Wagner Professiori, RG 4.378.228 SSP/SP, CPF/MF 192.760.368-49. únicos sócios 
componente da sociedade empresarial Ltda denominada RDA Importação, Exportação e Serviços Ltda., 
JUCESP/NIRE 35.224.774.700, em 10/12/2019, CNPJ  12.647.827/0001-70, estabelecida em São Paulo/
SP, resolvem alterar e transformar a sociedade em S.A. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. 
Os sócios resolvem, aprovam a transformação do tipo jurídico de Ltda para S.A., de capital fechado. 2. Pas-
sa a ser denominada RDA Importação, Exportação e Serviços S.A., e se regerá pelo seu Estatuto Social, 
que integra o presente instrumento, da qual faz parte indissociável, para todos os fins e efeitos, e pela Lei 
das S.A. (Lei 6404/76), mantendo a mesma escrituração contábil e fiscal. 3. Aprovada, a filial 1, localizada, 
Rua Albino Gugelmin, 199, sala 110 Bairro do Rio, Itajaí/SC, CEP 88.305-230, CNPJ 12.647.827/0002-51; e 
filial 2, localizada, Rua Enta, 253, Alto da Mooca, São Paulo/SP, CEP 03195-010, CNPJ 12.647.827/0003-
32, alteram o tipo jurídico para S.A., de capital fechado. 4. Os Sócios, ora Acionistas, aprovam a subscrição 
de ações da Companhia, sendo 1.950.000,00 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em subs-
tituição às quotas que atualmente possuem, mantendo-se a participação dos acionistas no capital social, 
nas proporções descritas no Boletins de Subscrição. 5. O capital social de R$ 1.950.000,00 passa a ser 
dividido em 1.950.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integrali-
zadas. 6. Eleição da Diretoria, que fica desde já investida dos poderes de administração da Companhia, 
que poderá ser composta por, no mínimo, 2 membros, ficando eleitos como Diretores, para 1 mandato de 3 
anos, permitida a reeleição, os seguintes membros: (i) Richard de Albanesi Professiori, RG 34.713.423-3 
SSP/SP, CPF/MF 293.733.198-09, Diretor Presidente; (ii) Wagner Professiori, RG 4.378.228 SSP/SP, 
CPF/MF 192.760.368-49, Diretor sem designação específica. 6.1. Os Diretores ora eleitos declaram, sob 
as penas da lei, não estarem impedidos por lei especial a exercerem cargos de Diretores da Companhia, 
em virtude de qualquer condenação criminal ou administrativa. Os Diretores ora eleitos estão dispensados 
de apresentar caução como garantia de sua gestão. 6.2. Os Diretores eleitos tomaram posse de seus car-
gos nesta data, mediante a assinatura deste instrumento, o qual substitui e tem força de termos de posse 
dos membros da Diretoria para todos os fins e efeitos. 6.3. Os Acionistas deliberaram que os Diretores 
não farão jus ao recebimento de remuneração pelo exercício do cargo. E, por estarem assim justas e con-
tratadas, as partes assinam este instrumento em 3 vias juntamente com 2 testemunhas. SP, 27/10/2021. 
Acionistas e Diretores: Richard de Albanesi Professiori, Wagner Professiori, RDA Holding Parti-
cipações, Investimentos e Serviços S.A., Richard de Albanesi Professiori. Sócio Quotista. JUCESP/
NIRE S.A. n° 3530058078-8 e n° 559.270/21-5 em 24/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

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

Acesse:

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

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

E essa é basicamente a receita 
que torna a Cloud uma necessi-
dade para o desenvolvimento e 

execução de aplicativos. O modelo de 
estrutura em nuvem, seja ela privada, 
pública ou híbrida, traz diversos benefí-
cios para as empresas, entre eles, ganho 
de tempo e agilidade nas entregas, com 
alta variável de recursos que auxiliam 
todo o ecossistema de produção. 

“As ferramentas de desenvolvi-
mento evoluem significativamente e 
condições em Cloud permitem me-
lhor qualidade nas entregas. Além de 
possibilitar que equipes, distribuídas 
globalmente, operem de forma in-
dependente mas coordenadas, com 
alterações frequentes dentro de uma 
possibilidade de monitoramento ágil e 
assertiva”, ressalta Rogério Athayde. 

O Head de Produtos da keeggo des-
taca que o ganho de tempo também 
ocorre porque, nas aplicações de Cloud, 
as squads possuem maior automação 
sobre as entregas, e menor preocupa-
ção com condições de manutenção. 
“A preocupação com a infraestrutura 
passa a ser do fornecedor da cloud. 
Assim, os times especialistas podem 
se dedicar integralmente a inovações, 
aprimorar produtos e outros aspectos 
estratégicos do negócio”. 
	 •	Flexibilidade	 e	 escalabilidade	 no	

desenvolvimento - Outra vantagem 
desse tipo de estrutura é que ela 
permite um melhor desenvolvimen-

O modelo de estrutura em nuvem, seja ela 
privada, pública ou híbrida, traz diversos 

benefícios para as empresas.

Dominic de Souza – Literare –  Executivo de 
corporações nacionais e multis - a lista é grande - 
acostumado a liderar grupos comerciais, habitual-
mente irradiando energia singular, dotado de uma 
forte personalidade, sempre focado em vendas e 

psicologia, nesta obra engloba técnicas nada difíceis de serem 
implementadas se devidamente utilizadas. Possui um “q” de 
ineditismo. Suas reflexões são puras pérolas de sabedoria. É 
de sua autoria: “ treino difícil, prova fácil” . Daí extrai-se seu 
perfil, inovador, empreendedorista e totalmente prá cima. O 
âmago de seus ensinamentos, a priori, parecerão nada novos, 
todavia, sua forma de expressar possuem um tom exitoso que 
“pega”, agita qualquer ser menos dotado de ímpeto. Totalmente 
factível, poderá levar o leitor ao centro do sucesso.

Vencer 360º

Thais Matarazzo – Matarazzo – Uma história 
real, muito bem romanceada pela laureada autora/
editora de grandes obras. História envolvente, emo-
cionante, tem início no final do século XIX numa 

Rússia conturbada, indo até primórdios do século XX, entreme-
ada pela Revolução Russa. Como de hábito, obra mantida com 
esmero, digna de merecido sucesso. Uma ode à persistência de 
uma garota de muita fibra. Por vários motivos, mãe e filha foram 
separadas. A busca pela mãe biológica encontrou percalços que 
poucos transporiam. Muito bom!

Busco Uma Mãe

Paulo Rosenbaum – Caravana –  Eletrizante! É 
o mínimo a dizer deste romance lastreado em mo-
mentos  oníricos e alguma realidade. O autor que é 
médico, sabe como tirar o sangue, OPS! fôlego  do 
pobre leitor que ficará sempre preso num cipoal 

de acontecimentos, com desfecho absolutamente inesperado 
causando êxtase. Sanguinolência exemplar. Dará, seguramente, 
um ótimo filme! Não indicado para cardiopatas.

Navalhas Pendentes

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Soluções em Cloud facilitam 
desenvolvimento de aplicativos

Fazer melhor, mais rápido ou mais barato. Essas são as definições mais simples de inovação buscada 
pelas empresas de modo geral
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desenvolvimento em cloud nor-
malmente envolve microsserviços, 
que são aplicações autônomas e de 
fácil integração. Esse é outro fator 
que traz agilidade ao modelo. “Por 
serem independentes, permitem 
mudanças rápidas para a solução de 
problemas específicos, sem afetar 
as funcionalidades de outras áreas 
do aplicativo”. 

	 •	Código	 aberto	 e	 facilidade	 de	
adaptação e portabilidade - Nas 
estruturas em Cloud é predomi-
nante ferramentas de código-fonte 
aberto. Com isso, os aplicativos 
desenvolvidos ganham melhor por-
tabilidade de execução, podendo 
ser exercido em nuvem de terceiros 
e ambientes locais com o mínimo 
de alterações, e, ainda estando de 
acordo com todas as necessidades 
atuais de segurança . 

  Athayde pontua ainda, como vanta-
gem desse modelo de arquitetura, 
a melhor integração e uso inteli-
gente de dados. “Naturalmente, 
as aplicações em nuvem passam 
a acumular um histórico de dados 
que são estratégicos para o negócio 
e que são facilmente integrados a 
outros sistemas, permitindo o uso 
inteligente dessas informações na 
tomada	 de	 decisões”.	 -	 Fonte	 e	
mais informações: (https://keeggo.
com/). 

to e uso das aplicações, por causa 
da flexibilidade e escalabilidade 
proporcionadas pela nuvem. Com 
isso, todos os aspectos do desen-
volvimento podem ser projetados 
e adaptados conforme a demanda, 
juntamente com o maior ganho de 
agilidade em atender as necessida-
des do mercado. 

  “O tempo de resposta às demandas 
fica mais curto, já que os desenvol-
vedores passam a trabalhar em um 
ambiente que permite que mudan-
ças e ajustes sejam implementados 
com mais rapidez. O resultado 
disso, além da velocidade, é uma 
maior competitividade no merca-
do”, destaca Athayde. 

Antônio Carlos Lopes (*)

Pessoas com algumas décadas de 
experiência, não raro, desenham pa-
ralelos entre distintas épocas - eu ao 
menos sou assim. 

O acúmulo de vivências permite-nos 
comparar momento X com momento Y, 
levando-nos a conclusões particulares. 
Sempre que retrocedo o pensamento à 
década de 70, quando cursava douto-
rado	em	Cardiologia	na	UFSP,	vêm-me	
uma série de boas lembranças. Recordo 
dos mestres que nos orientavam a cui-
dar dos pacientes com humanismo, a 
valorizá-los e tratá-los com respeito.

Uma formação valorosa que poste-
riormente levei a milhares de estudan-
tes de Medicina (hoje médicos) para 
os quais ministrei aulas e com os quais 
compartilhei conhecimentos. Nada é 
mais essencial em nossas carreiras do 
que olhar para os pacientes como seres 
únicos, simplesmente como gente! São 
absolutamente equivocados e maus 
profissionais os que veem um enfer-
mo só como um número de quarto de 

hospital ou a bandeira de um plano de 
saúde, que nem sabem o nome dos que 
atendem. Atendem?

Essa convicção é marca que levo 
por onde passo. Agia e pensava igual 
e coerentemente ao ser secretário 
executivo da Comissão Nacional de 
Residência Médica; como diretor do 
Departamento de Residência e Proje-
tos Especiais na Saúde da Secretaria 
da Educação Superior do Ministério 
da Educação; na Escola Paulista de 
Ciências Médicas, que fundei e tive a 
honra de dirigir.

Digo, com orgulho, que fiz de hospi-
tais minha morada, para permanecer 
ao lado dos pacientes em horas difíceis. 
O médico com M maiúsculo é assim. A 
Medicina exige aprendizado contínuo, 
requer entrega e atualização. Aliás, a 
atualização é ponto chave. É preciso 
estudar demais, ter coragem para 
enfrentar as doenças mesmo quando 
escapam do conhecimento e resiliência 
para enfrentar o desconhecido.

É possível aprender com os livros, 
mas avançamos tanto ou mais passando 

noites ao lado dos pacientes. Isso é algo 
que sempre fiz, com satisfação. Nunca 
deixei um paciente meu em estado 
grave sozinho. A boa Medicina não 
combina com pressa. Se preciso, temos 
de ficar duas, três ou quantas horas 
forem necessárias com o paciente. O 
importante é resolver o problema; isso 
não se mede em tempo.

Minha área de atuação, a Clínica Mé-
dica, tem capacidade de resolver 80% 
dos casos. O especialista é para coisas 
específicas, como a nomenclatura 
indica. Daí a Clínica Médica ter papel 
primordial na saúde pública. Hoje, por 
oportunismo, alguns ditos médicos, 
pessoas 100% carreiristas, tentam 
mudar o nome da Clínica Médica, o 
que atenta contra um patrimônio dos 
pacientes. Certamente o fazem por 
interesses escusos, inconfessáveis.

Sigo firme em defesa da correção. Por 
mim, não passarão. Meu compromisso e 
o da Clínica Médica é com os pacientes 
e a saúde de qualidade.

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

Não mexam com os bons médicos

Beta You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ: 11.276.435/0001-80 - NIRE: 35.223.750.327

Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada em 17/11/2021
Data, Hora e Local: Aos 17/11/2021, às 11:30hs, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, conjunto 41, sala 2, Vila Nova Conceição/SP.  Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: 
Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretário  Sr. Bruno de Andrade Vasques. Ordem do Dia e Delibera-
ções Aprovadas: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de 
cada sócio, o capital social da empresa em R$ 100.000,00, sendo que o capital social final após a redução 
será de R$ 20.400,00. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. SP, 17/11/2021. YP Real Estate Empre-
endimentos e Participações S.A., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Concord Incorporações Imobi-
liárias Ltda., João Carlos Moralez. Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário. 
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 27 a 29 de novembro de 20216

khunkorn_CANVA

indústria, região e ação que você está rastreando, mas também 
por campanha. 

Por exemplo, uma campanha de anúncios gráficos projetada 
para alcançar novos usuários provavelmente terá uma taxa de 
conversão mais baixa do que uma campanha de e-mail projetada 
para envolver os usuários existentes. 

Ferramentas de benchmarking podem ajudá-lo a obter respostas 
específicas sobre se o seu aplicativo tem ou não uma boa taxa 
de conversão e qual a ação que você pode escolher medir. No 
entanto, existem também algumas médias verticais básicas que 
você deve levar em consideração.

Como aumentar as taxas de conversão - As conversões 
são uma parte crítica da jornada do usuário - mas é importante 
pensar nelas como um elo em uma corrente. Os profissionais 
de marketing de aplicativos devem compreender totalmente a 
jornada do usuário para identificar onde os problemas ocorrem e 
descobrir como corrigi-los. Listei algumas dicas para melhorar as 
taxas de conversão e fornecer uma melhor experiência ao cliente.

1. Personalize suas campanhas - Para muitos tipos de 
aplicativos, a conversão mais valiosa é uma instalação. Nesse 
caso, melhorar as conversões (instalações) geralmente requer 

Guilherme Kapos (*)

As taxas de conversão variam de acordo com o que está 
sendo medido. Tudo, desde a categoria do seu aplicativo 
até o evento de conversão que você escolhe medir, pode 

impactar o que é considerado uma boa taxa de conversão. Mas 
aprender como seu aplicativo se compara a outros em sua vertical 
é fundamental para permitir que você veja como se comparar à 
concorrência e se você precisa ou não tomar medidas agressivas 
para melhorar suas estatísticas.

Vamos explorar o que é uma boa taxa de conversão e como 
você pode melhorá-la!

Como medir sua taxa de conversão - A conversão pode 
ser medida por qualquer ação do usuário que um profissional 
de marketing deseja rastrear, como uma instalação, compra ou 
evento no aplicativo. O tipo de evento que é considerado uma 
conversão pode variar de acordo com os objetivos do profissional 
e da vertical do aplicativo. 

Por exemplo, se você tem um jogo mobile, pode estar interes-
sado apenas em impulsionar as instalações, enquanto se tiver 
um aplicativo de e-commerce, uma instalação pode não ser 
considerada uma conversão. Em vez disso, você pode optar por 
rastrear as primeiras compras dos usuários. 

Se você possui um aplicativo de social media, não pode conside-
rar um usuário convertido até que ele faça sua primeira postagem. 
Qualquer que seja a ação no aplicativo que você decida medir, 
existe uma fórmula simples para calcular sua taxa de conversão.

A taxa de conversão é a porcentagem de usuários que concluem 
a ação desejada, dividida pelo número total de pessoas expostas à 
campanha que você está medindo. Por exemplo, se sua campanha 
alcança 10.000 usuários e 500 usuários instalam seu aplicativo 
como resultado dessa campanha: 500/10000 = 0,05 ou uma taxa 
de conversão de 5%. Depois de saber qual é sua taxa de conversão, 
você está pronto para compará-la com as médias do setor.

Comparando a taxa de conversão do seu aplicativo 
com o mercado - Em 2020, o AppTweak descobriu que a taxa 
de conversão média entre as categorias nos EUA era de 33,7% 
na App Store e 26,4% na Google Play Store. No entanto, tais 
valores são altamente contextuais. Eles variam não apenas por 
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nhas de UA (User Acquisition) às necessidades individuais de 
cada usuário, você adquire melhores resultados, cuja intenção 
está mais alinhada com seu produto. 

Considere a implantação de anúncios dinâmicos de produto 
(DPAs) para envolver os usuários com criativos hiper-relevantes 
e personalizados que permitam que você se conecte com os 
usuários certos desde o início.

2. Rastreie tudo - para entender onde seus usuários não 
estão convertendo, você precisa mensurar absolutamente tudo. 
Ao medir os engajamentos em todo o funil de marketing - como 
instalações, compras e registros - você não só obterá informa-
ções valiosas sobre suas conversões, mas também descobrirá 
seus canais de alto valor, que podem ajudá-lo a aperfeiçoar sua 
estratégia de UA. 

Ao rastrear eventos relevantes com seu parceiro de medição 
mobile (MMP), você começará a detectar possíveis problemas 
em seu funil de conversão.

3. Faça seus aprendizados e teste A/B - Depois de com-
preender melhor onde seus usuários não estão convertendo, é 
hora de executar testes para descobrir o que funciona. Os usuários 
instalam o aplicativo, mas não conseguem superar o processo de 
integração? Eles estão abandonando seus produtos nos carrinhos 
antes de comprar? 

Seja qual for o problema, é importante que você não tire 
conclusões precipitadas e, em vez disso, aborde o problema sis-
tematicamente por meio de testes A/B. Você precisará de uma 
hipótese para testar, mas esteja preparado para abandoná-la se 
o teste não retornar os resultados esperados. 

Aprenda com o Yotta, um aplicativo fintech que levantou a 
hipótese de que aumentando a quantidade de ingressos bônus 
recebidos pelos usuários por indicar amigos, também aumentaria 
as referências. Eles descobriram que estavam errados e tiveram 
que voltar à prancheta para obter a resposta certa.

4. Domine o processo de integração - a integração é sempre 
importante, mas se o seu evento de conversão for uma ação pós-
-instalação no aplicativo, a integração passa a ser ainda mais essencial. 
Se o seu usuário não conseguir passar por um processo trabalhoso 
de integração, ele nunca chegará ao seu ponto de conversão. 

Se você estiver rastreando e testando tudo, problemas com a 
integração devem ser revelados. Mas se você não estiver otimizando 
a experiência e aproveitando a oportunidade para ensinar as pes-
soas como usar seu aplicativo de maneira adequada, os problemas 
podem se manifestar mais adiante no funil. Portanto, certifique-se 
de que sua integração seja simplificada, porém informativa.

5. Reconquiste os usuários quando necessário - durante 
grande parte da história do marketing mobile, o foco tem sido 
o UA - mas os profissionais de marketing estão cada vez mais 
cientes de que o engajamento e a retenção são igualmente, se-
não mais, importantes. Às vezes, os usuários simplesmente se 
perdem em distrações! 

Empregar mensagens de reengajamento no momento cer-
to pode ajudar a trazer os usuários de volta aos carrinhos de 
compras abandonados, ou a concluir um processo de registro 
do qual eles se esqueceram. Use notificações push, emails ou 
até mesmo anúncios redirecionados para solicitar aos usuários 
que terminem o que começaram e voltem ao seu aplicativo para 
concluir o evento de conversão.

Você descobrirá que, com essas cinco dicas para melhorar as 
conversões de aplicativos, sua equipe de marketing fará mais 
do que apenas maximizar os resultados - eles otimizarão toda a 
experiência do usuário. Ao manter o foco na UX, você criará um 
aplicativo melhor e verá efeitos indiretos ao longo de toda a jornada.

(*) - Graduado em Marketing pela ESPM, com pós em Administração pelo Insper, 
e mais de 12 anos de experiência em vendas e marketing, é Sales Director 

LATAM na Adjust (www.adjust.com).
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Existem muitas métricas de medição no marketing de aplicativos mobile, mas quando se trata de aquisição de usuários (UA), a 
referência mais importante é sua taxa de conversão. Na verdade, compreender suas taxas de conversão - e pesquisar os dados 

sobre conversões em geral - pode dizer muito sobre como otimizar a jornada do usuário.

O que é uMA BOA 
tAxA De COnveRsãO 
PARA Meu APliCAtivO?

AquisiçãO De usuáRiOs (uA)



Educação integral 
para seres 

humanos integrais

Das primeiras 
palavras, à formação 
de ideias complexas, 
identidades e decisões 
da vida adulta, cada 
ser humano tem à 
disposição um universo 
de possibilidades

A despeito do desejo 
dos pais, os rumos que 
levarão cada um a se 

tornar um profissional desta 
ou daquela área do conhe-
cimento estão muito mais 
ligados às oportunidades que 
recebem e aos ambientes a 
que são expostos. A partir 
de 2022, a escola assumirá 
uma porção muito mais 
significativa desse papel de 
oferecer a chance para que 
cada adolescente descubra 
e explore em si mesmo todo 
o potencial prático e criativo 
de que dispõe.

Quando se fala em ensino 
integral, logo vêm à mente 
dias inteiros dedicados aos 
estudos, livros e cadernos 
abertos sobre as mesas e 
carteiras durante o máximo 
possível de horas. Essa cena 
tem pouco a ver, entretanto, 
com o que devem se tornar 
os últimos anos de Educação 
Básica a partir de 2022. 

As novas normas que re-
gem o Ensino Médio falam 
mais sobre permitir que 
cada estudante conheça 
e desenvolva habilidades 
variadas que, de fato, exi-
gir longas horas de leitura 
e resolução de exercícios 
de forma mecânica. Toda a 
proposta gira em torno de 
formar adultos capazes não 
apenas de solucionar os 
próprios problemas, mas de 
analisar situações complexas 
em diferentes contextos.

Uma das novidades é o 
projeto de vida, que passa 
a fazer parte do currículo 
obrigatório. O olhar sobre 
a trajetória pessoal e pro-
fissional do aluno não vai se 
verificar apenas em ações 
periféricas, com aulas espe-
cializadas, mas estará mate-
rializado em uma disciplina, 
com orientações sólidas 
sobre como se organizar, 
compreender como atingir 
objetivos, preparar rotinas 
de estudos, inspirar-se com 
as muitas biografias que aju-
daram a construir o mundo 
em que vivemos, aprender 
sobre a profissão escolhida. 

É como se a escola da 
vida, tão falada na sabedoria 
popular, finalmente pudes-
se encontrar a educação 
formal. Todo esse conheci-
mento pode ser sistemati-

zado e repassado às novas 
gerações. Por sua vez, a 
experimentação precisa ser, 
mais que tolerada, estimula-
da. O estudante passa a ter 
um espaço para exercitar a 
própria voz, antes de fazer-
se ouvir mundo afora. A 
entrada na vida adulta não 
precisa ser traumática e 
cheia de inseguranças. 

Para que isso não acon-
teça, acumular vivências 
diversas é fundamental. E é 
sobre esse tipo de formação 
integral que fala o Novo En-
sino Médio. Trata-se de uma 
mudança de cultura escolar, 
mais que uma mudança de 
currículo. O objetivo é pos-
sibilitar que cada estudante 
tome para si a responsabili-
dade de escrever a própria 
trajetória profissional, mas 
também pessoal. 

Para isso, a proposta apro-
xima esses jovens do merca-
do de trabalho por meio do 
ensino vivencial em áreas 
variadas. É esse ensino que 
vai trazer o adolescente para 
uma realidade muito similar 
àquela que ele vai encontrar 
quando não mais precisar 
frequentar os espaços es-
colares - e compreender os 
muitos fatores envolvidos 
nesse processo.

E, embora o vínculo com as 
carreiras possíveis seja um 
dos pontos fortes do Novo 
Ensino Médio, não é nessa 
característica que reside a 
revolução, mas justamente 
no olhar socioemocional que 
ele joga sobre os estudantes. 
Preparar para a vida é muito 
mais complexo que treinar 
mão-de-obra qualificada. 
Essa tarefa depende da 
formação dos professores 
e da capacidade da equipe 
pedagógica de olhar com 
carinho para cada vida que 
passa pela escola. 

As vivências desse Novo 
Ensino Médio precisam 
estar conectadas a um pro-
pósito mais amplo, de longo 
prazo, que é formar cidadãos 
autônomos. Com as mu-
danças previstas, podemos 
esperar uma escola muito 
mais voltada ao cotidiano, 
atenta ao que acontece para 
lá de seus muros e cadernos. 
Uma escola que valoriza 
cada trajetória na plenitude 
de sua singularidade, que 
contribua para a formação 
não apenas de profissionais, 
mas de pessoas. 

Uma escola integral que 
olha para si mesma e para 
o outro, e que forma seres 
humanos completos.

(*) - É coordenadora editorial do 
Sistema Positivo de Ensino.

Milena Santiago Passos Lima (*)

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

Jornal Empresas & Negócios
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Confiança da 
indústria cai 3,1 

pontos em novembro
O Índice de Confiança da Indústria, medido pela FGV, 

recuou 3,1 pontos de outubro para novembro deste 
ano e chegou a 102,1 pontos em uma escala de zero a 
200. Com essa, que foi a quarta queda consecutiva, o 
indicador atingiu o menor nível desde agosto de 2020 
(98,7 pontos). A maior queda foi observada no Índice 
da Situação Atual, que mede a confiança do empresário 
da indústria em relação ao presente e que recuou 4,6 
pontos, chegando a 103,7 pontos. 

A avaliação sobre o nível de estoques foi o que mais 
contribuiu para o resultado, com redução de 7,9 pontos. 
O Índice de Expectativas, que mede a confiança dos 
empresários no futuro, caiu 1,6 ponto e atingiu 100,3 
pontos. A avaliação sobre o emprego previsto para os 
próximos meses foi o que mais influenciou na queda do 
indicador, ao recuar 4,3 pontos.

“A retração da confiança ocorre em um momento 
em que a inflação avança, reduzindo a capacidade 
de compra dos consumidores, ao mesmo tempo em 
que o desemprego continua elevado. Soma-se a esses 
pontos choques de custos e gargalos de logística. 
Como resultado, o setor pode terminar 2021 com o 
otimismo em queda”, afirma a economista da FGV 
Claudia Perdigão (ABr).

A maioria escolhe uma faculdade ou segue por 
uma profissão errada porque é obrigado a tomar essa decisão de 

forma subjetiva.

Leonardo Libman (*)

As pesquisas revelam 
que há uma multidão 
de pessoas na mesma 

situação. Estudo realizado 
pelo Survey Monkey em 
2017, aponta que 90% dos 
brasileiros se dizem infelizes 
e insatisfeitos no trabalho.

No Enem de 2019, antes 
da pandemia, quando os 
números eram recorrentes, 
61,7% dos inscritos tinham 
no máximo 20 anos de idade. 
A situação chega a ser cruel, 
como decidir o que fazer para 
o resto da vida aos 20 anos?  
E, para agravar o cenário, 
sem nenhuma referência 
real para saber para onde 
caminhar. Assim, fica claro 
entender que a maioria de 
nós escolhe uma faculdade 
ou segue por uma profissão 
errada porque é obrigado a 
tomar essa decisão de forma 
subjetiva, sem conhecer 
concretamente o caminho 
que optou. 

Felizmente a partir de 
2022 será obrigatório que 
todas as escolas se adaptem 
ao Novo Ensino Médio que, 
conforme o MEC, permitirá 
que, de modo geral, os alunos 
escolham as matérias que 
querem cursar. Com essa 
medida será possível se apro-
fundar no aprendizado de 
uma área do conhecimento 
(Matemáticas e suas Tec-
nologias, Linguagens e suas 

Por que eu escolhi a 
profissão errada?

Você já se fez essa pergunta? Caso pudesse voltar atrás, sua faculdade ou profissão seria a mesma? 
Muito provavelmente não. E você não está sozinho

será uma ação que a inicia-
tiva privada deverá tomar 
para si, pois, por enquanto, 
o governo está num estágio 
anterior, como é o caso do 
Novo Ensino Médio, que não 
se pode negar, é um avanço, 
mas é preciso oferecer mais 
do que isso, para que, assim, 
tenhamos mais profissionais 
felizes.

Desta forma, acredito que 
é necessário promover a in-
versão da lógica do processo 
de escolha das profissões. 
Em todas as etapas da vida 
precisamos experimentar 
para mitigar riscos. Quando 
entramos num restaurante, 
a primeira ação é receber 
um cardápio das opções 
para nos orientar antes de 
decidir. Por que, então, as 
escolas não apresentam as 
centenas de profissões que 
existem antes de exigir que 
seus alunos decidam por 
qual carreira seguir? 

Precisamos olhar com 
atenção para as futuras gera-
ções, com isso, temos a mis-
são de aproximar a realidade 
de diversas profissões para 
o centro do fluxo decisório 
desses alunos, oferecendo 
clareza e assertividade na 
decisão que definirá o seu 
futuro profissional.

(*) - É sócio-fundador e CEO da Seren 
edtech brasileira desenvolvedora 

da metodologia de ensino baseada 
na experimentação vocacional 

(https://seren.app/).
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Tecnologias, Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias 
e Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas) e da formação 
técnica e profissional (FTP) 
ou ainda no aprendizado de 
duas ou mais áreas e da FTP. 

É um avanço, claro, não 
podemos negar. Mas ainda 
não aponta os detalhes de 
cada profissão. O que falta de 
fato é justamente isso: conhe-
cer mais sobre o dia a dia de 
cada profissão, suas dores e 
alegrias. Todas as áreas têm 
várias ramificações, pense 
em medicina, engenharia, 
comunicação, direito, nu-
trição e outras. Em todas o 
leque de variáveis é muito 
grande. Para ilustrar o que 
falo, imagine um profissional 
de nutrição, por exemplo. 

Qual sua visão do traba-
lho que ele executa? Em 
algum momento você ligou 
a profissão de nutricionista 
ao rótulo das embalagens 
dos produtos que consome? 
Possivelmente não, mas 
essa é uma das atribuições 
desse profissional. Essa 
particularidade não é deta-
lhada em nenhum manual da 
profissão, teste vocacional, 
entre outros. Mas poderia 
ser narrada em detalhes por 
aquele que a executa.

Por isso, muito além do 
ensino teórico, é preciso que 
haja uma preocupação em 
mostrar ao jovem as inúme-
ras nuances de cada área e 
o que cada profissional real-
mente faz na prática nessas 
variáveis. Essa,  certamente, 

O pretendente: ARTHUR ROSENBLAT NESTROVSKI, de nacionalidade brasileira, 
diretor artistico, divorciado, nascido em Porto Alegre, RS, no dia (26/12/1959), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Nestrovski e de Ester Rosenblat Nes-
trovski. A pretendente: CLÁUDIA CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira, editora, 
viúva, nascida em Recife, PE, no dia (16/10/1963), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Cláudio Andrade de Holanda Cavalcanti e de Magnolia Holanda Cavalcanti.

O pretendente: CHISTIAN ISRAEL GONZALEZ NARANJO, de nacionalidade equato-
riana, estudante, solteiro, nascido em Loja, Equador, no dia (27/02/1999), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edison Vinicio Gonzalez Vasquez e de Marcia 
Karina Naranjo Guaman. O pretendente: LUIS FERNANDO HERMINIO PEREIRA DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, analista, solteiro, nascido em Santos, SP, no dia 
(20/12/1996), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Pereira da 
Silva e de Maria Alice da Silva.

O pretendente: EDUARDO FRANCO, de nacionalidade brasileira, bacharel em relações 
internacionais, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1993), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Denis Franco e de Debora Cukierkorn Franco. 
A pretendente: ANA SOFIA SALAZAR, de nacionalidade norte-americana, analista de 
marketing digital, solteira, nascida em Condado de Miami-Dade, Estados Unidos da 
América, no dia (07/12/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Alfredo 
Juan Salazar Acha e de Anzu Menendez Salazar.

O pretendente: EVERTON DOS SANTOS SOBRINHO, de nacionalidade brasileira, policial 
militar, solteiro, nascido em Penápolis, SP, no dia (29/04/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Adão Evaristo Sobrinho e de Regina Aparecida dos Santos. 
A pretendente: JULIANA SÓ SEVERO, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, 
nascida em Porto Alegre, RS, no dia (28/10/1981), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Joel Deporte Severo e de Jacqueline Só Severo.

O pretendente: IGOR RAFAEL GUEDES PEREIRA BRANDÃO, de nacionalidade brasi-
leira, médico, solteiro, nascido em Natal, RN, no dia (23/11/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Cleiton Rogerio Brandão e de Maria Ocinete Guedes Pereira. 
A pretendente: ALEXANDRA BRAGA FÜRSTENBERGER, de nacionalidade brasileira, 
médica, solteira, nascida em Foz do Iguaçu, PR, no dia (12/11/1992), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Alexander Regalado Fürstenberger e de Lisieux Rejane 
Braga Lemos Fürstenberger.
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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: JULIO PONTES DE PAULA, de nacionalidade brasileira, hoteleiro, sol-
teiro, nascido em São Roque, SP, no dia (06/01/1983), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Vicente José de Paula e de Luzia de Pontes de Paula. A pretendente: 
LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, engenheira civil, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/03/1978), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Edilson Lima de Oliveira e de Laura Bento da Silva Claro.

O pretendente: MARCELO PONTE SILVA ARAUJO, de nacionalidade brasileira, servidor 
público municipal, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1957), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Silva Araujo e de Carmen Julieta Cecilia 
Ponte Silva Araujo. A pretendente: REGINA LUCIA FERREIRA DE ASSUMPÇÃO, de 
nacionalidade brasileira, cantora, divorciada, nascida em Presidente Prudente, SP, no dia 
(29/10/1957), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Coriolano De Assumpção 
e de Jeny Ferreira de Assumpção.

O pretendente: TADEU CARRERA DOS SANTOS PACHECO, de nacionalidade brasi-
leira, engenheiro, solteiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (30/05/1991), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos Pacheco e de Maria da Purificação 
Alves dos Santos Pacheco. A pretendente: POLINE ANDRADE BALBI, de nacionalidade 
brasileira, engenheira, solteira, nascida em Itaperuna, RJ, no dia (10/12/1992), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aldo Luiz Cardoso Balbi e de Lucilene Martins 
de Andrade Balbi.

O pretendente: THIAGO ALEXANDRE FERRARI, de nacionalidade brasileira, coordena-
dor de TI, solteiro, nascido em Osasco, SP, no dia (03/03/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Oswaldo Ferrari Junior e de Rita Aparecida Duarte Ferrari. A 
pretendente: MARIA BEATRIZ MARQUES TERRA, de nacionalidade brasileira, comuni-
cóloga, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/05/1992), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Eduardo Belarmino Terra e de Maria Emília Marques.

O pretendente: WILLIAM BRUNELLI DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/07/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Moises Alves de Souza e de Abigail Brunelli de Souza. A pretendente: 
JULIA SALHAGO MOTA MELO, de nacionalidade brasileira, psicóloga, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (18/10/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Glaycon Mota Melo e de Maria de Lourdes Salhago Mota Melo.

O pretendente: YURY PEREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, assessor, 
solteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (04/08/1995), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Gilmar de Oliveira Ferreira e de Márcia Pereira Santos. A pretendente: 
JULIANA DE SOUZA RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (12/04/1997), residente e domiciliada Guarulhos, SP, filha de Nilton 
Martins Ribeiro e de Djanira Maria de Souza Ribeiro.

Bruno Rizzato (*) 
 
Vivemos um tempo essencialmente 

tecnológico. 
Aliás, transformação digital é a ex-

pressão que está marcando os últimos 
meses, já que para sobreviver durante a 
pandemia, empresas de diversos setores 
tiveram que se adaptar ou aumentar 
consideravelmente o investimento em 
tecnologia. Mas, mesmo em meio a esse 
cenário, pudemos observar que a com-
binação de tecnologia e solidariedade 
viabilizou práticas inovadoras e pos-
sibilitou a conexão entre pessoas com 
necessidades e objetivos em comum.

O boom de doações via plataformas 
de financiamento coletivo é prova dis-
so. Segundo o Monitor de Doações da 
Covid-19 da Associação Brasileira dos 
Captadores de Recursos (ABCR), o 
Brasil registrou o recorde de doações 
no último ano, com mais de R$ 7 bilhões 
doados entre pessoas físicas e jurídicas. 
Houve também  crescimento de 192% 
nas doações online no período de iso-
lamento social. Além disso, a pandemia 

também foi marcada pelo aumento do 
uso de aplicativos. 

De acordo com um levantamento do 
App Annie, houve um aumento de 42% 
no tempo de uso dessas ferramentas e, 
dentre elas, estão os apps colaborativos. 

No geral, são soluções que impactam 
diretamente nas necessidades das pes-
soas. O fato é que a tecnologia, de certa 
forma, uniu quem tem necessidades e 
objetivos em comum, diminuiu distâncias 
e possibilitou novas formas de interagir e 
realizar ações. 

Vale lembrar que a tecnologia apenas 
facilitou a troca de informações, quem 
controla o que será comunicado são as 
pessoas. Isso tem um lado bom e ruim. 
Mas olhando o copo mais cheio, imagine 
quantas causas sociais podem ser im-
pactadas com o alcance que a internet 
pode trazer? E claro, as empresas têm 
seu papel nisso.

As companhias também precisam mos-
trar sua preocupação e, de certa forma, se 
posicionar para mostrar sua identidade, 
seus valores e quais perfis alinhados com 
seus ideais querem que façam parte da 

empresa. Como prova disso, 71% dos 
consumidores afirmam querer comprar 
de empresas que sejam socialmente res-
ponsáveis, apontou uma pesquisa da IBM.

Nessa jornada, o que eu tenho visto são 
algumas companhias despertando para a 
oportunidade que essa agenda ESG tem 
de agregar valor à sua marca, criando 
produtos e serviços para solucionar dores 
da sociedade. Diante dessa nova realidade, 
a transformação digital e a transformação 
social são estratégias de futuro do país 
que devem avançar juntas. 

Certamente, as verdadeiras soluções 
virão da ajuda coletiva entre indivíduos, 
empresas e associações que forem capazes 
de olhar para o próximo de forma empática 
e utilizar as ferramentas que temos em 
prol de boas causas.

Tudo isso posto, deixo a reflexão: será 
essa a missão mais nobre da tecnologia, 
contribuir para que nos tornemos mais 
humanos? Eu espero que sim!

 
(*) - É diretor de produtos do app Trampolim, o 

primeiro aplicativo colaborativo de empregos, no 
qual os próprios usuários compartilham vagas e 

oportunidades de pequenos estabelecimentos.

Tecnologia a serviço da solidariedade
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