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São Paulo, quinta-feira, 18 de novembro de 2021

O assunto mais repercutido no mundo dos negócios nos últimos meses é o modelo de trabalho
que as companhias devem seguir em 2022, com o avanço da vacinação e o tão esperado fim da
pandemia da Covid-19
Felipe Manso (*)

F

alar que a crise sanitária acelerou a
transformação digital é ‘chover no molhado’,
só que mais do que isso, o
contexto de mundo provou
aos gestores mais tradicionais, que a flexibilidade no
trabalho além de possível, é
uma importante impulsionadora da produtividade.
Uma pesquisa recente
da consultoria NTT Data
apontou que 97% das pessoas preferem trabalhar
num modelo diferente
do tradicional. Mas qual
a viabilidade de um modelo híbrido de trabalho
quando pensamos em
cibersegurança? A arquitetura de segurança da
informação deve andar
lado a lado de cada inovação das empresas, seja
no desenvolvimento de
novos produtos ou, neste
caso, em novos modelos
de trabalho.

As companhias precisam
priorizar a segurança de
seus dados, pois como se
diz, os dados são o petróleo
desta geração. Por este
contexto, podemos concluir que foi um caminho
óbvio e natural a adoção
de todos os tipos de soluções em nuvem de todos
os modelos, inclusive as
camadas de cibersegurança. Analistas do Gartner,
destacaram em pesquisa,
que os gastos mundiais com

tecnologias para segurança
da informação e serviços
de gerenciamento de risco
cresceram em torno de
12,4% em 2021, chegando
a US $150,4 bilhões.
Através de plataformas
de segurança em nuvem,
os CIO´s, CISOS e gestores de qualquer empresa
podem aplicar atualizações
e suas políticas internas de
cibersegurança a todos os
dispositivos da companhia,
independente de onde

eles estejam. É possível
definir acessos por níveis
hierárquicos e conceder
permissões/ exceções com
poucos comandos, o que
garante uma ampliação do
perímetro e agilidade nas
operações.
Obviamente a transição
do modelo de segurança
para a nuvem não deve ser
feita antes das companhias
investirem em consultorias,
que possam garantir que a
tecnologia atinja seu máximo potencial, garantindo
assessment de segurança,
scan de vulnerabilidades e
monitoramento de riscos.
A soma de tecnologia de
ponta para segurança em
nuvem com um time de
especialistas capacitados,
que possa dar suporte
24x7, garante segurança
na nuvem, protegendo aplicações web contra ataques
cibernéticos.
(*) - É diretor da Cromisoft (http://www.
cromisoft.com/).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
16º Subdistrito - Mooca

Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: GRECCO CORREIA CAÚMO, estado civil solteiro, profissão administrador de empresas, nascido nesta Capital, Aclimação, SP, no dia 19/11/1991, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Caúmo e de Rita de Cássia
Caúmo. A pretendente: ROBERTA TAIOLI STÉFANO, estado civil solteira, profissão
administradora, nascida nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 26/08/1988, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Aurideniche Stéfano e de Leonor
Taioli Stéfano.
O pretendente: DIEGO SILVA LANDER, estado civil solteiro, profissão analista financeiro,
nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 26/02/1989, residente e domiciliado
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Konrad Lander Filho e de Joverci Silva Lander.
A pretendente: PIETRA DA SILVA MESQUITA, estado civil solteira, profissão jornalista,
nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia 19/05/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo, SP, filha de Adilson Pinto de Mesquita e de Elenice Claudia da Silva Mesquita.
O pretendente: RODRIGO JOSÉ MOTA MAXIMO, estado civil solteiro, profissão funcionário público estadual, nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 19/03/1980, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Maximo e de Magna Mota
Maximo. A pretendente: JUSCINETE DE JESUS SILVA, estado civil divorciada, profissão
supervisora de crédito imobiliário, nascida em Serrolândia, BA (Registrada em Jacobina),
no dia 21/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João
Reis da Silva e de Josefa de Jesus Silva.
O pretendente: FELIPE POLIDORO ALVES, estado civil solteiro, profissão analista de
negócios, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 09/07/1981, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Fernando José Fernandes Alves e
de Ignez Polidoro Alves. A pretendente: BRUNA SAMMARTANO ARANHA DE MACEDO
VIEIRA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, (Registrada
em Taboão da Serra, SP), no dia 11/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo, SP, filha de Rubens Geraldo Aranha Vieira e de Fatima Sammartano.
O pretendente: YGOR YUKI MOROOKA, estado civil solteiro, profissão administrador,
nascido em São Paulo, SP, (Registrado em Guarulhos, SP), no dia 13/09/1989, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Noriyuki Morooka e de
Lourdes Junco Horie Morooka. A pretendente: LETÍCIA FERNANDES GENARO, estado
civil solteira, profissão consultora de estilo, nascida nesta Capital, Consolação, SP, no
dia 23/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio
Genaro e de Graça Fernandes Genaro.
O pretendente: BRENO GONÇALVES PINTER, estado civil solteiro, profissão estudante,
nascido nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 07/11/2001, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Pinter e de Rita de Cássia Guidelli Gonçalves Pinter. A pretendente: EMANUELLI ALVES ZIMIANI, estado civil solteira, profissão
estudante, nascida em São Carlos, SP, no dia 30/09/2001, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Zimiani e de Elizabete Alves Zimiani.
O pretendente: RAFAEL RODRIGUES MEIRA, estado civil divorciado, profissão analista
de sistemas, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 05/01/1989, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Meira e de Luiza
Fabia Rodrigues Meira. A pretendente: SABRINA MARIA DE ARAUJO, estado civil
solteira, profissão assistente administrativa, nascida nesta Capital, Jabaquara, SP, no
dia 09/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Evanio
Ananias de Araujo e de Maria Rejane da Silva.
O pretendente: JOCIVALDO MEIRELES MACIEL, estado civil divorciado, profissão
autônomo, nascido em Capanema, PA, no dia 15/05/1987, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Nogueira Maciel e de Benedita Meireles Maciel.
A pretendente: ÉRICA FAUSTO BARBOSA, estado civil solteira, profissão autônoma,
nascida em Buíque, PE, (Registrada em Tupanatinga, PE), no dia 27/10/1996, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Elias Antonio Barbosa e de Sueli
Fausto Barbosa.
O pretendente: EMMANUEL DE FRANÇA ANTUNES REIS, estado civil solteiro, profissão
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 18/02/1998, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de João Edson Pereira dos Reis e
de Cybele Vanuza de França Antunes Reis. A pretendente: DÉBORA SILVA ARAUJO,
estado civil solteira, profissão analista contábil, nascida em Montes Claros, MG, (Registrada em Brasilia de Minas), no dia 24/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo, SP, filha de Cristovão Pereira de Araujo e de Rackel Moreira da Silva Araujo.
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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Oficial

CARTÓRIO
CARTÓRIO DE
DE REGISTRO
REGISTRO CIVIL
CIVIL

41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOÃO CARLOS DO COUTO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,
nascido em Mutuípe - BA, no dia (23/06/1983), estado civil solteiro, profissão motorista,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco dos Santos
e de Valdelice do Couto dos Santos. A pretendente: PATRÍCIA DOS REIS CARDOSO,
de nacionalidade brasileira, nascida em Mutuípe - BA, no dia (07/08/1986), estado civil
solteira, profissão balconista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
filha de Edival Pereira Cardoso e de Maria Nilza Andrade dos Reis Cardoso.
O pretendente: AFONSO SOARES TOMAZ, de nacionalidade brasileira, nascido no
Rio de Janeiro - RJ, no dia (30/07/1985), estado civil solteiro, profissão representante,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Afonso Soares
Tomaz. A pretendente: ANNIE ALEXANDRA CERÓN SÁNCHEZ, de nacionalidade
colombiana, nascida na Colombia, no dia (27/10/1981), estado civil solteira, profissão
engenheira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arturo
Mesias Cerón Melo e de Gloria Eunice Sánchez Eraso.
O pretendente: MARCOS ALEXANDRE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido
em Guarulhos - SP, no dia (04/07/1984), estado civil solteiro, profissão líder de logística, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos
da Silva e de Maria Madalena da Silva. A pretendente: MARIANA NOVO RIVELLI,
de nacionalidade brasileira, nascida em Mogi das Cruzes - SP (Registrada neste 41°
Subdistrito - Cangaíba), no dia (03/04/1984 ), estado civil solteira, profissão design de
interiores, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro de
Moura Rivelli e de Neiva Pereira Novo Rivelli.
O pretendente: LUCAS DANTAS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido em
Inhambupe - BA (Registrado em Aporá - BA), no dia (28/09/1989), estado civil solteiro,
profissão serralheiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de
José Ailson Dantas Santos e de Ataisa Alves de Souza. A pretendente: RAQUEL ALVES
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP (Registrada
no em Itapecerica da Serra - SP), no dia (06/08/1986), estado civil solteira, profissão
gerente, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Alves
de Oliveira e de Maria do Carmo Almeida Carvalho.
O pretendente: ANDRÉ PAULO VEMBA, de nacionalidade angolana, nascido em Angola, no dia (20/07/1990), estado civil solteiro, profissão gestor de recursos humanos,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de André Vemba e de
Antônia Henda. A pretendente: JANAINA DO CARMO MONTE FERREIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em Recife - PE, no dia (07/07/2001), estado civil solteira,
profissão balconista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de
Maria Cláudia Monte Ferreira.
O pretendente: FAGNER FERNANDO SAVARIZ TREVISAN, de nacionalidade brasileira,
nascido em Alta Floresta - MT, no dia (24/05/ 1990), estado civil solteiro, profissão engenheiro de vendas, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adair
Trevizan e de Roseclero Maria Savariz. A pretendente: ALINE CRISTINA FERNANDES,
de nacionalidade brasileira, nascida em Foz do Iguaçu - PR, no dia (14/08/1989), estado
civil solteira, profissão esteticista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo
- SP, filha de José Valdemar Fernandes e de Leonilse Brocardo Fernandes.
O pretendente: ARÍSIO BATISTA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital,
Jardim América - SP, no dia (18/01/1973), estado civil solteiro, profissão mensageiro,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Safira Batista. A pretendente: LUCIMAR BARBOSA DE JESUS, de nacionalidade brasileira, nascida em
Barro Alto - BA, no dia (01/01/1973), estado civil solteira, profissão autônoma, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sisnando José dos Anjos e de
Miralva Barbosa de Jesus.
O pretendente: DÊIVID CARDOSO BONFIM, de nacionalidade brasileira, nascido
em Itapetinga - BA, no dia (04/07/1993), estado civil solteiro, profissão policial militar,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Lima Bonfim e
de Aurora Viana Cardoso Bonfim. A pretendente: REBEKA FRANCES DE OLIVEIRA,
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (17/02/1997),
estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, filha de Elcio Aparecido de Oliveira e de Sandra Francisca de Oliveira.
O pretendente: ISMAEL RAMOS DE SOUZA SOBRINHO, de nacionalidade brasileira,
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/04/1983), estado civil divorciado,
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho
de Moises de Souza e de Maria de Lourdes Ferreira de Souza. A pretendente: ALINE
FERREIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em São Caetano do Sul - SP,
no dia (05/05/1995), estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jocival Santos e de Alvina Ferreira Da Silva.
O pretendente: ALMIR FERRO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta
Capital, Penha de França - SP, no dia (04/08/1960 ), estado civil divorciado, profissão
porteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens dos
Santos e de Geni Ferro dos Santos. A pretendente: NILDA LAURINDO DA COSTA, de
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (09/09/1961),
estado civil divorciada, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, filha de João Laurindo da Costa e de Alzira Amaral da Costa.
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

Como criar uma
cultura de inovação
em uma empresa
burocrática
Gabriel Trevisan (*)

Estamos
testemunhando um
novo mundo, com
mudanças cada vez
mais frequentes que
exigem diferentes
ferramentas de
inovação

A

constante transformação pela
tecnologia acaba
gerando problemas de
uma natureza nova, que
demanda de todas as
pessoas uma nova maneira de enfrentá-los.
A habilidade adaptativa
está muito conectada
com a habilidade da empresa conseguir entender o contexto em que
está inserida e inovar
Não há dúvida que as
organizações precisam
cada vez mais rápido de
inovação. Por isso, um
ponto chave para iniciar
qualquer processo de
transformação é ter um
profundo conhecimento
do seu contexto e mercado, para, aí sim, tomar
a decisão de qual, ou
quais, caminhos seguir.
Mas que mentalidade
podemos adotar para
nos manter na rota?
Em primeiro lugar, é
muito importante entender a importância
da formação de equipes multidisciplinares
e colaborativas, com
diferentes pontos de
vista. Além disso, valorizar a visualização
de novas ferramentas e
frameworks, incentivar
o pensamento integrativo, que une a análise
à experiência e abraçar
a incerteza, aceitando a
experimentação e permitindo que o erro se
transforme em oportunidade de aprendizado,
são meios de potencializar o processo de
crescimento e inovação
da empresa.
Para essa discussão,
trago primeiro a definição de “burocracia”,
pois o termo é, quase
imediatamente, associado à ideia de ineficiência
ou demora. Entretanto,
o sentido original da
palavra é uma forma particular de se organizar as
atividades: as regras são
claras e devem ser cumpridas de forma objetiva.
Nesse sentido, o que
chamamos usualmente de burocracia é, na
verdade, um conjunto
de “disfunções burocráticas”, que refletem
certa internalização
das regras e apego aos
regulamentos, excesso
de formalidade, resistência a mudanças e
despersonalização do
relacionamento.
Nós sabemos que o
empoderamento é uma
condição básica para organizações mais ágeis,

e que agilidade é uma
condição fundamental
para qualquer transformação. Cerca de 89%
das pessoas dentro
de grandes empresas
dizem que não podem
deixar suas prioridades,
decidir seus métodos
de trabalho ou escolher
seus líderes.
Ao mesmo tempo, 81%
dos líderes das grandes
empresas consideram
agilidade, tendo em vista flexibilidade e autonomia, condição básica
para o desenvolvimento
de seus negócios. Então,
a burocracia em si não
é o grande problema,
mas, se não dosada
com cuidado, acaba por
trazer esse excesso de
formalismos que “sentimos” e que precisamos
cumprir para dar o próximo passo, afetando a
autonomia dos times e
sua velocidade.
Assim, a liderança
assume um importante
papel na busca pelo
equilíbrio entre a burocracia e o empoderamento, como guia dessa
transformação. O mindset de aprender com as
experiências, incentivar
a organização a correr
riscos e fracassar, já que
o erro é parte inerente
do processo de inovação
e até mesmo reorganizar as operações, são
exemplos de uma mentalidade essencial neste
processo.
Empresas líderes fracassam justamente porque fazem tudo certo. Os
executivos de empresas
de sucesso não são
incentivados a correr
riscos, pois são medidos
por seus resultados de
curto prazo. Isso é a
transformação digital,
muito mais do que tecnologia! É o redesenho
da forma de gerar valor
ao consumidor, do modo
de pensar e da maneira
de competir. É uma resposta à disrupção causada pelos novos modelos
de negócio ancorados de
maneira inovadora em
tecnologia.
Não existe uma “bala
de prata” para inovar,
porém o autoconhecimento organizacional,
em que temos conhecimento profundo dos
nossos processos e como
eles se relacionam, pode
ser um primeiro passo
para entender quais
desses formalismos estão me impedindo de ser
mais “ágil”.
Assim, cria-se bloqueios para a colaboração, empoderamento
das equipes e redução
da nossa capacidade de
adaptação.
(*) - É líder do Pilar de Tecnologia
Digital na Endeavor Brasil e atua
como Prolancer na posição de
Product Manager na BossaBox.

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ISMAEL ROZINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/02/1968), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, filho de Antonio Rozino dos Santos e de Lusia Pereira dos Santos. A
pretendente: ZÁIDE SILVA SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em
São Gabriel, BA, no dia (23/10/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha
de Noelito Soares Santos e de Geny Henrique da Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios
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Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 8FEF-4FF7-622E-9A24.

Segurança em nuvem: passo
número um para o trabalho híbrido
cnythzl_CANVA
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