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Com a proximidade do período de festas de fim de ano, a Enel Dis-
tribuição São Paulo orienta seus clientes sobre a utilização segura e 
eficiente de decorações e luzes natalinas. Se não instaladas e utilizadas 
de forma correta, elas podem oferecer riscos às pessoas, já que a maior 
parte dos acidentes com eletricidade acontece por falta de informação, 
atenção ou pelo uso errado de materiais e ferramentas. Além disso, 
é preciso estar atento aos impactos no valor da conta de luz.  

dicas de economia e seguramnça para a decoração 
de natal

Apesar da sensação de sermos um país solidário, nos últimos anos, 
as crises sociais e econômicas têm feito cair o número de doadores no 
Brasil. Em 2020, 66% dos brasileiros haviam feito algum tipo de doação, 
contra 77% em 2015, segundo a Pesquisa Doação Brasil 2020. Essa 
queda aconteceu porque as pessoas mais pobres pararam de doar, ao 
passo que as mais ricas passaram a doar mais do que em 2015. Mesmo 
assim, a cultura da doação vem se fortalecendo, aponta a pesquisa. 
Mais de 80% dos brasileiros acham que o ato de doar faz diferença, e 
o percentual de pessoas que acreditam que a doação faz bem para o 
doador aumentou de 81% para 91% entre 2015 e 2020.  

give Back: conceito que ganha força no Brasil

A pandemia acelerou o sonho de muitos paulistanos de viver com o 
pé na areia. De acordo com um levantamento inédito do Colégio No-
tarial do Brasil – Seção São Paulo (CNB/SP), associação dos cartórios 
de notas paulistas, o número de transações imobiliárias por escritura 
pública aumentou em todas as cidades litorâneas, com exceção ape-
nas de Cananéia, Ilha Comprida e Iguape. Enquanto na capital, esse 
número caiu. As escrituras de compra e venda de imóveis diminuíram 
3%, passando de 59.837 em 2019 para 58.285 em 2020.  

pandemia: paulistanos abandonam a capital para 
morar no litoral

khunkorn_CANVA

negócios em pauta

vila turística de pomerode 
A Rota do Enxaimel, em Pomerode (SC), foi selecionada pela 

ONU como uma das melhores vilas turísticas do mundo. O roteiro 
recebeu o selo internacional Best Tourism Villages, que reconhece 
zonas rurais onde o turismo gera oportunidades de maneira susten-
tável, preservando tradições e o meio ambiente. O anúncio ocorreu 
na quinta-feira (2), em Madri. Mais de 170 destinos de 75 países 
inscreveram-se. Só 41 foram selecionados. A comunidade da Rota do 
Enxaimel envolve cerca de 3 mil moradores do bairro Testo Alto. Ali 
está a maior concentração de casas construídas no estilo enxaimel 
fora da Alemanha. São 50 num percurso de 16 km tombado pelo 
Iphan. Enxaimel é uma técnica trazida pelos imigrantes germânicos 
no século XIX, em que as paredes são montadas a partir de vigas de 
madeira encaixadas e preenchidas com tijolos de argila(www.rota-
doenxaimel.com.br).     leia a coluna completa na página 3
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Webinar debate desafios da transformação 
digital da área de pricing

@A pandemia da Covid-19 acelerou a transformação digital 
das empresas, trazendo novos desafios para a área de pri-

cing das empresas, uma vez que, no mundo digital, os preços são 
mais dinâmicos. Para discutir essa questão, a Teros, empresa que 
desenvolve soluções tecnológicas nas áreas de pricing e open 
banking, convida para o webinar “Como promover a transformação 
digital da área de pricing”. No evento, Caio Rodrigues vai explicar 
também como a YDUQS vem lidando com esses desafios e quais 
são os ganhos que a empresa enxerga com a transformação digital 
da área de pricing. O webinar acontecerá no dia 7 de dezembro, 
às 17h, com transmissão pelo canal da Teros no YouTube. Para 
saber mais sobre o evento e fazer sua inscrição, acesse: https://
conteudos.teros.com.br/webinar-estruturacao-area-de-pricing    
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morar em portugal tem se 
mostrado uma boa alternativa 
para os brasileiros que buscam 
deixar a crise que atingiu o Brasil 
durante a pandemia. 

mas para isso, é necessário saber 
exatamente quais as formas legais 

de entrar no país.

A mais conhecida é através do Visto 
D2, destinado para quem vai empreender 
ou realizar uma atividade profissional na 
região. Para abrir um negócio em Portu-
gal é importante fazer um planejamento, 
além de possuir uma conta aberta no país, 
pois faz parte da estrutura solicitada por 
essa modalidade de visto. Quem opta pelo 
D2 pode reagrupar os familiares, levando 
também cônjuge e filhos.

Cristina Maya, youtuber e idealizadora 
do canal Vamu Ver! apresenta um case de 
investimento para quem busca se mudar de 
vez para Portugal. A Hamburgueria Qwazi 
fica localizada na região do Algarve, local 
conhecido pela quantidade de turistas que 
a visitam durante o verão. O proprietário, 
Paulo Jesuíta, relata que mesmo em pe-
ríodos fora da temporada de turismo, o 
restaurante mantém o lucro estável. 

“Sempre trabalhamos mais para o públi-
co português, tendo em vista que durante 
o outono e inverno o Algarve não possui 
tanto movimento, nós geralmente inves-
timos nossos esforços no público local. 
Por esse motivo, conseguimos manter 
os lucros praticamente estáveis durante 
a pandemia”, revela o empresário. Ao 
ser questionado por Cristina sobre os 
diferenciais do empreendimento, Paulo 
destaca que a variedade e a qualidade 
dos ingredientes são fundamentais e 

investimento em portugal pode atrair 
a atenção de brasileiros
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reconhecidas por praticamente todos 
os clientes. 

“Carne sempre fresca, jamais con-
gelada. Os legumes e as verduras são 
comprados todos os dias e temos uma 
variedade muito grande de pães e carnes, 
trabalhando com um leque de 26 ham-
búrgueres variados com carne de boi, 
frango, além das opções vegetarianas”, 
destaca. O dono da Qwazi busca um valor 
de 650 mil euros pelo imóvel e todos os 
itens que estão dentro da hamburgueria. 

“Além da hamburgueria temos um 
espaço ao lado, que tem ainda mais 
capacidade. Todos os equipamentos 
vão junto, além é claro, do imóvel. É só 
pegar a escritura e, no dia seguinte, o 
faturamento está garantido”, pontua.

Ana Paula, proprietária da Capital 
Imóveis detalha os procedimentos que 
podem ser tomados para a solicitação 
de um visto português a partir do inves-
timento na Qwazi. “Além do Visto D2, 
destinado para quem busca empreender 
em Portugal, também é possível solicitar 
o Visto Gold, designado para quem quer 
investir no setor imobiliário. Tendo em 
vista que apenas o imóvel que abriga a 
Qwazi chega aos 500 mil euros, aten-

dendo uma exigência para a solicitação 
desse tipo de visto”, relata.

A corretora de imóveis conta que a me-
lhor opção nesse caso especifico, é optar 
pelo Visto D2. “É um excelente investi-
mento para o Visto D2, pois o faturamento 
não vai ser um pressuposto. O imóvel 
já vai ser adquirido com o faturamento 
registrado, apenas dando continuidade a 
um trabalho que já se mostra um sucesso 
na região e principalmente nas redes 
sociais”, revela Ana Paula.

Para os que buscam detalhes ou até 
mesmo uma ajuda na hora de realizar esse 
investimento, Cristina Maya e Ana Paula 
revelam que a Capital Imóveis possui uma 
equipe jurídica pronta para assessorar os 
brasileiros que quiserem solicitar o seu 
Visto D2 através do empreendimento.

Já encerrando, Cristina mostra otimismo 
para quem for investir no negócio. “Quem 
assumir esse imóvel, com esse comércio, 
que dê o seu sangue assim como Paulo 
e sua família deram. Que multiplique a 
história desse lugar incrível, com bastante 
prosperidade. Venha fazer o seu nome 
aqui em Lavras, no Algarve”, finaliza a 
idealizadora do ‘Vamu Ver!’. - Fonte e mais 
iunformações: (https://vamuver.com/).

mudAnçA de mentAlidAde e engAjAmento

Famílias endividadas
Cerca de 73,5% de famílias paulis-

tanas estavam com dívida no mês de 
novembro, o percentual mais alto desde 
2010. Existem 2,93 milhões de famílias 
com dívidas, sendo 710 mil a mais 
desde o ciclo de 12 altas com início em 
novembro do ano passado. O cartão de 
crédito é o principal tipo de dívida, com 
pouco mais de 70% de inadimplentes 
no início do ano, e chegando a 85% em 
novembro, o maior patamar da série 
histórica (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/a-diversidade-geracional-aumenta-a-inovacao-e-desempenho-nas-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-a-06-12-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-a-06-12-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-04-a-06-12-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-de-economia-e-seguranca-para-a-decoracao-de-natal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/give-back-conceito-que-ganha-forca-no-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pandemia-paulistanos-abandonam-a-capital-para-morar-no-litoral/
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OpiniãO
A teoria do improviso

Quando do início da 
industrialização no 
Brasil começamos a 
conhecer o perfil do 
empresário brasileiro.

Imigrantes e antigos 
"barões" distintamente 
iniciaram operações em 

quase todos os setores do 
mercado da época: fiação; 
tecelagem; química bási-
ca; metalurgia e fundição; 
alimentos, entre outros 
segmentos não menos 
importantes. Começava ali 
uma nova era para o país, 
onde o ruralismo anacrô-
nico dava lugar aos novos 
setores.

Com o passar do tempo 
e, principalmente, com 
o pós-guerra, a indústria 
se tornou mais pujante, 
ocorrendo naquele período 
uma reforma e moderni-
zação ainda maior, que 
fez com que as empresas 
estrangeiras sentissem 
um grande atrativo em 
se estabelecer no Brasil. 
Empresas multinacionais 
em seguimentos básicos 
acabaram por se instalar no 
país. Novas oportunidades 
surgiram, pois era neces-
sária uma indústria secun-
dária, que produzisse as 
peças, ferramentais e afins 
para essas novas gigantes 
que aqui se fixavam.

Um novo caminho foi tra-
çado, com um claro cres-
cimento e enriquecimento 
de inúmeros industriais e 
comerciantes. As empre-
sas que nasciam tinham 
como "donos" as famílias, 
e assim se mantém até os 
dias atuais, com raras ex-
ceções. A gestão familiar a 
partir de um patriarca sem-
pre foi um sério problema 
para o desenvolvimento 
e transformação do par-
que industrial. Havia um 
empreendedor, com seus 
filhos, netos e mais nada. 
As empresas nacionais 
acabaram por parar de 
evoluir em certo ponto do 
caminho.

A governança corporati-
va sempre foi algo necessá-
rio a ser importado, porém 
não se fazia interessante 
para o empresariado nacio-
nal. A mentalidade arcaica 
acabou por permear nega-
tivamente para os médios 
e pequenos empresários, 
incluindo-se nessa cesta 
os empresários do setor 
de serviços, comércio e 
até mesmo aqueles do se-
tor financeiro. Com isso, 
surgiu o gestor "suicida", 
aquele que improvisa sobre 
questões simples e até ne-
vrálgicas de sua empresa. 
E o pior é que, atualmente, 
o empreendedor improvi-
sador vem aumentando em 
quantidade. Mas afinal, o 
que ou quem é o adminis-
trador improvisador? 

Nossa experiência ensi-
na quais são as situações, 
diversas e volumosas, 
que ocasionam os erros 
crassos de gestão. Come-
çamos pela mentalidade 
do empresário quanto 
ao entendimento sobre 
riqueza. Empoderar-se 
economicamente não sig-
nifica gerar e potencializar 
ganhos com a permissão 
sequencial de sacar os 
lucros para suas contas 

pessoais. Os proprietários 
das empresas detêm pouca 
compreensão sobre o quê 
ali foi construído por ele: 
um bem social que se ex-
pressa em princípios jurí-
dicos importantes, porém, 
muito pouco exercitados. 

O improviso parte de 
situações que se originam 
da falta desse entendi-
mento. A ideia de que 
o enriquecimento é dos 
empreendedores e não 
da empresa ocasiona um 
desequilíbrio financeiro, 
causado pelo inchaço crô-
nico das retiradas de caixa 
para responder às enormes 
despesas que surgem do 
pseudo progresso desses 
empresários. A manuten-
ção de patrimônio extra-
ordinário pela empresa 
acaba por levar o gestor 
à busca por mais capital, 
seja de bancos, seja por 
financiamento interno, ou, 
ainda, pela interrupção de 
recolhimento de tributos 
para maior liquidez nas 
retiradas. 

Essas e outras inúmeras 
formas de improvisar aca-
bam por desequilibrar ou 
até mesmo destruir a em-
presa. Mas o improviso não 
se restringe apenas a essas 
questões. São inúmeros os 
deslindes ocasionados pela 
gestão empírica ou inepta, 
podendo um advogado ou 
gestor profissional elencar 
centenas de casos e atos 
que se encaixam numa 
improvisação. 

Ultimamente, por exem-
plo, vê-se empresas bus-
cando parcelamentos de 
tributos em que as três 
esferas (federal, estadual 
e municipal) instituíram 
basicamente uma mesma 
fórmula excepcional de 
pagamento que, se bem 
analisada por economistas 
e contabilistas, descobrir-
-se-á que existe um claro 
encavalamento e duplo 
desencaixe de valores, 
onerando a empresa doen-
te num cerco interminável 
de aperto financeiro. 

Como um torniquete, as 
empresas são apertadas 
dia a dia até ocasionar 
situação de insolvência. 
Ainda, tem-se o caso das 
empresas negativadas por 
falta de liquidez buscarem 
capital de giro e fomentos 
em financeiras que cobram 
juros que ultrapassam os 
lucros do caixa. A geração 
desses percalços advém de 
improvisações que nada 
mais são do que vícios de 
gestão, mais conhecidos 
como desvios de condutas 
no âmbito empresarial.

E o antídoto para esse 
veneno, qual seria?  Fácil 
responder: a entrega do 
controle da empresa para 
gestores profissionais com 
currículos competentes. 
Um bom gestor pode co-
locar novamente uma em-
presa nos eixos, mostrando 
aprofundamento técnico 
e estratégico, com conhe-
cimento e visão fria, sem 
emoções ou inseguranças, 
pois, atualmente, somente 
uma boa administração po-
derá corrigir erros que vêm 
inviabilizando e paralisan-
do a empresa improvisada.     

 
(*) - Advogado tirular da Morad 

Advocacia Empresarial  
(http://morad.com.br/).

Antonio Carlos Morad (*)

News@TI
de casa.  De forma on line, através de videoconferência, a OkCartorio.
com atua como um agente facilitador, conectando o usuário ao cartório, 
prestando assessoria jurídica com praticidade e rapidez na comunica-
ção, sem a necessidade de idas presenciais aos cartórios. A start-up 
surge como um canal facilitador e de aproximação, unindo o cartório 
aos usuários, inclusive brasileiros que residem fora do país. Atos como 
procuração, escritura de compra e venda de imóveis, certidões atu-
alizadas, autenticações, união estável entre pessoas que residem em 
países diferentes, divórcios, tornam-se fáceis, através de um clique. A 
start-up identifica o cartório competente, conecta o cliente e resolve.

ABII lança vídeo com aplicação prática  
de Gêmeo Digital

@ A ABII – Associação Brasileira de Internet Industrial lança vídeo 
que mostra a aplicação prática de um Gêmeo Digital utilizando 

uma cafeteira. O projeto foi desenvolvido pelo GT Tecnologia, que 
montou um grupo de estudos sobre o tema ainda no final de 2020. 
Para concretizar o vídeo, o GT contou com o apoio da associada Oco-
tea Filmes. O time responsável por criar o roteiro do vídeo também 
escreveu um artigo, detalhando as aplicações desta tecnologia, que será 
lançado nos próximos dias nos canais da ABII. O Gêmeo Digital vem 
sendo tratado como um dos principais facilitadores para a integração 
de tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 e para a transformação 
digital dos negócios. Conforme os líderes do GT Tecnologia, Jordana 
Arruda e Robson Klug, o tema Gêmeo Digital foi ganhando destaque 
em 2020 (https://www.youtube.com/watch?v=b4C_7n3KDSQ&t=269s). 

Linha de serviços

@A TD SYNNEX, que resulta da fusão da SYNNEX com a Tech Data, 
consolida no Brasil sua organização de serviços, oferecendo ao mer-

cado um portfólio que engloba do treinamento aos serviços profissionais, 
do monitoramento de redes e segurança à entrega de equipamentos confi-
gurados ao cliente. Todos os serviços podem ser prestados na modalidade 
white label, com faturamento direto à revenda prestadora, ainda que os 
profissionais sejam da TD SYNNEX, ou vice-versa, com faturamento à TD 
SYNNEX mesmo quando realizados por profissionais do parceiro. Dessa 
forma, a distribuidora mantém a flexibilidade para facilitar o fechamento 
de negócios, uma vez que empresas de todos os setores tendem a preferir 
o outsourcing de serviços. “Serviços são peças-chave nos dias de hoje, em 
que as empresas normalmente trabalham com equipes enxutas e cada vez 
mais vêm contratando TI por consumo. Nesse contexto, faz todo o sen-
tido a compra de serviços externos, seja por contratos ou pontualmente. 
O setor de serviços da TD SYNNEX desenvolveu ao longo dos anos um 
extenso portfólio, capaz de atender às mais diversas demandas de nossos 
parceiros no atendimento ao cliente final”, diz Leonardo Victorino, Services 
Director Brazil (https://www.tdsynnex.com/).

OKCARTORIO.COM inova com plataforma 
que conecta usuários aos cartórios

@ Com o slogan “Vá ao Cartório Sem Sair de Casa”, os advogados 
André Cunha Lima, João Arthur Bandeira e o economista Gabriel 

Neves, tiveram a ideia de levar o cidadão comum ao cartório, sem sair 

ricardosouza@netjen.com.br

ESG e você: O que  
sua empresa precisa saber

Parece que, de repente, só se fala em ESG. Em dezembro de 2020, li sobre o tema pela primeira vez, quero dizer, 
primeira vez com esse nome, porque a relação entre meio ambiente, responsabilidade social e governança não é 
nenhuma novidade.

Svetlana Lazhko_CANVA
Carolina Cunha (*)

Muitas empresas já possuem, há mui-
tos anos, ações e indicadores para 
mensurar o seu impacto. Existem 

metodologias, certificações e boas práticas 
sendo aplicadas no mercado. 

Mas, aos poucos, a demanda por entender 
melhor o universo de ESG foi saindo da 
mesa do acionista e entrando nas diversas 
esferas das empresas, seja do financeiro, 
comercial, marketing, TI, compliance e por 
aí vai. O objetivo desse artigo, então, é com-
pilar um pouco desses conceitos e entender 
porque essas letrinhas não irão embora do 
vocabulário empresarial tão cedo.

Mindset de stakeholders
Foi-se o tempo em que uma empresa 

construía o seu patrimônio à custa do 
sangue, suor e lágrimas dos colaboradores, 
parceiros e clientes. Em décadas passadas, 
era comum ver uma empresa estrangular 
seus fornecedores em negociações abusi-
vas, que só favoreciam o lado mais forte, ou 
ganhar dinheiro em cima dos consumidores, 
que tinham pouca base de comparação 
entre produtos e serviços para fazer sua 
decisão de compra. Era comum, ainda, ver 
funcionários exaustos, que odiavam os seus 
empregos, e precisavam ser vigiados de 
perto por um carrasco, ops, um supervisor, 
para entregarem o seu trabalho. 

E tudo o que estava da porta para fora de 
uma empresa, não era problema dela. Se 
um fornecedor apresentasse alguma prática 
duvidosa, isso é problema dele. Certo?

Errado. Isso tudo, na maioria das empre-
sas, é passado. Vivemos hoje uma realidade 
empresarial que o Fórum Econômico Mun-
dial realizado em Davos, em janeiro de 2020, 
chamou de Capitalismo de Stakeholders. 
Ninguém está sozinho no mundo e se não 
trabalharmos todos juntos em prol de algo 
maior, não sobrará nada para as próximas 
gerações. Muitas empresas, atualmente, 
possuem receita maior do que o PIB de 
muitos países. E como dizia o Tio Ben, “Com 
grandes poderes vem também grandes 
responsabilidades”. 

O capitalismo de stakeholders prega que 
a relação com a empresa deve atender 
aos interesses dos acionistas sim, como 
no passado, mas também visa beneficiar 
os executivos, clientes, fornecedores, 
funcionários e a comunidade em que a 
empresa está inserida. A relação deve ser 
ganha-ganha, respeitosa, e com impactos 
positivos no mundo.

E o que se ganha com o ESG?
Em primeiro lugar, mais clientes. Cada 

vez mais, percebemos que as gerações 
novas (millennials e geração Z) são ‘dri-
vados’ pelos seus propósitos mais do que 
pela busca por crescimento profissional. 
Eles querem trabalhar em companhias 
que fazem a coisa certa e querem comprar 
produtos e serviços que entendem o seu 
impacto social e ambiental no mundo. 
Nem pense em testar seus produtos em 
animais ou discriminar racialmente seus 

Essa nova onda de colocar as iniciativas 
ESG em pauta começou após um relatório 
chamado ‘Who cares wins: connecting 
financial markets to a changing world’. Ori-
ginado do Pacto Global da ONU, o relatório 
sugere diretrizes para o desenvolvimento 
sustentável e reforça o papel do setor finan-
ceiro nesse contexto. Porém, por mais que 
a origem esteja enraizada em um contexto 
financeiro, entender sobre ESG é dever de 
casa para todas as áreas da empresa, por 
diversos motivos. 

A inovação é um deles. Um dos grandes 
princípios da atuação ESG é o fomento da 
diversidade dentro da empresa. Não somen-
te do corpo operacional, mas inclusive entre 
os executivos e nos conselhos de adminis-
tração. Pessoas diferentes trazem olhares 
diferentes para os mesmos problemas, e 
por consequência, apresentam diferentes 
soluções. Esse é o fundamento principal 
da inovação, ter novos olhares. 

Por esse motivo, a empresa que tem metas 
de diversidade em todos os níveis e busca 
avaliações constantes por meio de comitês 
internos e outras iniciativas acabam sendo 
também as mais inovadoras. E isso se reflete 
nos resultados. Segundo pesquisa realizada 
pela McKinsey, empresas com maior plurali-
dade nas equipes e que priorizam a diversi-
dade alcançam resultados até 21% maiores 
do que aquelas que não tem esse foco.

O mais importante de tudo é entender 
que ESG não é uma moda passageira. Não 
adianta a empresa ter iniciativas desconec-
tadas apenas para ganhar espaço na mídia e 
surfar na onda da visibilidade. E não adianta 
também ter uma área dedicada ao tema 
trabalhando sozinha na missão de levar a 
cultura de sustentabilidade para a empresa. 

É fundamental que a alta liderança da 
companhia esteja engajada de forma con-
sistente, entendendo que as mudanças são 
necessárias para fazer a empresa crescer. 
Na verdade, sempre foi assim. Pois ESG não 
é uma novidade, apesar do buzz atual. ESG 
é a sustentabilidade atrelada aos resultados 
do negócio, uma evolução que as futuras 
gerações agradecem. E nós também.

(*) É gerente de Comunicação  
e Marketing da Microcity.

funcionários e achar que vai ficar tudo bem. 
E esses jovens que hoje estão nas faculda-
des, sonhando em trabalhar de bermuda, 
representarão 75% da força de trabalho 
global em 2025. 

Essa força de trabalho está, cada vez mais, 
ganhando poder de compra, chegando aos 
cargos de tomadores de decisão nas empre-
sas ou até abrindo seus próprios negócios. 
Se eles ainda não são os seus clientes, 
prepare-se, porque em breve eles serão.

E fique atento, pois eles estão de olho 
nas suas redes sociais. Nem sonhe em 
praticar greenwashing, ou seja, ter práticas 
que se dizem sustentáveis somente para 
fazer marketing em cima disso, mas que, 
na verdade, não se sustentam (trocadilho 
intencional) porque são rasas e superficiais. 
Seja verdadeiro sobre as causas que você 
defende e não levante bandeira por algo 
que não pratica, pois seus clientes estão 
prontos para expor seu blefe publicamente 
e abalar seriamente a sua reputação, o que 
irá te custar novos clientes.

Outro ponto importante para se ter em 
vista é que empresas que possuem indi-
cadores de ESG estão mais alinhadas ao 
caminho que o mundo está seguindo e, 
portanto, correm menos riscos em longo 
prazo. Diversos países se comprometeram 
com a Agenda 2030 da ONU - que apoiará 
pessoas a prosperarem em um planeta sau-
dável e em paz, por meio de parcerias - e já 
programam a proibição de combustíveis de 
queima fóssil, regulam a emissão de carbono 
e buscam energia limpa. As empresas que 
voluntariamente topam iniciar sua jornada 
em ESG e, desde já, adotam os ODS (Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável) 
e comprovam suas evoluções por meio de 
indicadores mensuráveis, estão mais pro-
pensas ao sucesso em longo prazo.

Por fim, podemos dizer que o chamado, In-
vestimento de Impacto veio para ficar. Esse 
termo, cada vez mais comum nas conversas 
do mercado financeiro, diz respeito aos 
investimentos realizados em empresas 
que conseguem gerar um impacto social 
ou ambiental positivo e transformador, 
trazendo retorno financeiro no processo. 
É o pensamento coletivo reforçado no 
capitalismo de stakeholders, citado acima.



www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 04 a 06 de dezembro de 2021Economia 3

Experiência do Cliente: 
o sucesso dos eventos

Apesar de ter sido um 
dos segmentos mais 
afetados nos últimos 
meses, o mercado de 
eventos tem muito 
a nos ensinar sobre 
experiência do cliente

De acordo com a As-
sociação Brasileira 
dos Promotores de 

Eventos (Abrape), a para-
lisação por conta da pande-
mia atingiu 97% do setor, 
em 2020, e cerca de 350 mil 
eventos foram cancelados. 
Em 2021, o cenário foi ainda 
pior, já que mais de 530 mil 
eventos não aconteceram. 
Entretanto, com a volta, 
muitos deles passaram a 
ver o cliente de outra forma. 

Muitos empresários já 
estão com agendas lotadas 
para 2022 e, por isso, plane-
jam um crescimento de até 
20%, isso quando falamos 
apenas no ramo corporati-
vo e o mercado de eventos 
é muito mais abrangente. 
Mas, esse patamar só será 
alcançado para aqueles que 
souberem desenhar toda a 
jornada do cliente de forma 
detalhada e, a partir disso, 
proporcionar para eles a 
melhor experiência. 

Isso porque o compor-
tamento de consumo da 
população mudou signifi-
cativamente desde o início 
da pandemia, impactando 
especialmente nesta área. 
De 2020 para cá, o proces-
so se tornou cada vez mais 
híbrido exigindo que, para 
reter e fidelizar clientes, as 
empresas ofereçam uma 
boa experiência de consu-
mo tanto no online como 
no offline. Isso significa que 
a tecnologia será o grande 
norte para este momento. 

De acordo com a pesquisa 
Consumer Commitment 
Index (CCI), realizada pela 
Offina Sophia Retail, 86% 

dos compradores pagam 
pela experiência que con-
sideram melhor. No setor 
de eventos, a experiência 
já começa, por exemplo, 
na compra da entrada ou 
do ingresso. Pensando na 
facilidade, o público sempre 
vai preferir aquela festa, 
congresso, palestra ou tor-
neio que a compra será feita 
de forma rápida e prática 
como ocorre em totens ou 
aplicativos. 

Da mesma forma, acon-
tece durante o consumo 
de alimentos e bebidas. As 
pessoas não estão dispos-
tas a esperar em filas ou 
espaço com aglomeração. 
Mesmo com a imunização, 
a segurança não deixou de 
ser prioridade para o pú-
blico - e nem deve deixar 
de ser. E, hoje, existem 
vários meios de tornar esse 
consumo mais ágil, como 
com a adesão de pulseiras 
cashless, cartões, terminais 
de autoatendimento e muito 
mais. 

Acredito que o fenômeno 
é natural uma vez que, nos 
últimos meses, o consumo 
de produtos e serviços 
ocorreu, em sua maioria, no 
conforto de nossas casas e, 
principalmente, por meio 
de plataformas digitais 
que tem como essência a 
praticidade, a rapidez e a 
simplicidade. 

Portanto, é indispensável 
que os negócios invistam, no 
mínimo, em boas estratégias 
de vendas e consumo que 
comecem desde a jornada 
de compra dos seus clientes 
até em uma experiência 
multissensorial que agregue 
valor aos consumidores. 
Só assim o evento irá criar 
experiências memoráveis 
para os seus participantes. 

(*) - É CEO da MEEP, empresa de 
tecnologia especializada na oferta 

de soluções para o mercado de 
entretenimento, empresário e 

investidor de diversas empresas no 
Brasil e nos EUA.

Samuel Ferreira (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

D - Mercado do Biodiesel
A Bolsa Brasileira de Mercadorias e a Datagro Consultoria acabam de 
anunciar a criação de uma joint venture para implantação de uma moder-
na plataforma de comercialização de biodiesel e outros produtos, como 
DDG (grãos secos de destilaria), DDGs (solúveis), bagaço de cana, etanol 
e ativos ambientais. “Nosso objetivo, como uma Bolsa de Mercadorias, é 
proporcionar um ambiente de segurança e de transparência na formação 
de preços desses produtos que especialmente, no caso do biodiesel, será 
muito importante pois é um mercado que passa a ser livre daqui para frente”, 
destacou Cesar Henrique Bernardes Costa, diretor-geral da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias, entidade com tradição em plataformas eletrônicas para 
comercialização de diferentes tipos de produtos de origem agrícola. Para 
saber mais, acesse: (www.bbmdatagro.com.br).

E - Profissionais de TI
Há 23 anos no Brasil, a Huawei já capacitou mais de 30 mil profissionais 
no país, nos últimos 5 anos, e gera milhares de empregos diretos e indi-
retos na área de tecnologia da informação e comunicação (TIC). Como 
parte da estratégia de contribuir para a transformação digital do país, a 
empresa sedia o ‘Huawei ICT Job Fair’. Essa é a segunda edição da feira 
online e gratuita, que no ano passado ofertou mais de 150 vagas para 
estudantes e profissionais do setor de TIC. Durante a feira, as empresas 
irão divulgar as vagas e explicar como funcionam seus processos seleti-
vos para emprego e estágio, perfis buscados e como concorrer a essas 
oportunidades. O evento será realizado entre os próximos dias 6 e 8, das 
15h às 17h, com transmissão pelo canal da Huawei Brasil no YouTube: 
(https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eBzw1_Bk1PU).

F - Tecnologia Solar
A Absolar reune, nos próximos dias 8 e 9,  em São Paulo, no Centro de 
Convenções Rebouças, empresários, consultores, especialistas e agentes 
públicos ligados ao setor elétrico para debater os avanços da energia solar 
no Brasil e o papel das tecnologias fotovoltaicas na transição energética e 
na recuperação econômica no pós-pandemia. O evento contará com mais 
de 40 palestrantes especialistas em temas como políticas públicas para o 
setor elétrico, novas soluções com a tecnologia fotovoltaica, suprimento 
de equipamentos, armazenamento energético, modelos de financiamento 
de projetos e empreendedorismo no setor solar, entre outros. É gratuito 
para os associados da entidade e estará aberto ao público em geral com 
uma taxa de participação de R$ 250.  Inscrições e mais informações podem 
ser obtidas no link: (https://encontronacionalabsolar.org.br/). 

A - Acervo da Jucesp 
Uma parceria firmada entre a Prodesp - empresa de Tecnologia do 
Governo de São Paulo – e a Junta Comercial do Estado (Jucesp) vai 
digitalizar todo o acervo referente à história do empreendedorismo 
paulista. O processo deve reduzir, em dois anos, o custo de até R$ 
7 milhões aplicados em armazenagem, prolongando a economia de 
maneira definitiva. A ação faz parte do processo de transformação da 
Jucesp em uma Junta Digital. Ao todo serão digitalizadas 104 milhões 
de páginas. O prazo de execução do processo é estimado em dois anos, 
porém, até o fim de 2021, cerca de 30 milhões de documentos já deverão 
estar disponíveis virtualmente. “Esta iniciativa faz com que tenhamos 
mais segurança quanto à guarda dos documentos arquivados na Junta”, 
ressaltou o presidente da Jucesp, Walter Ihoshi. 

B - Mercado Halal
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, abre o Global Halal Brazil 
Business Forum, nesta segunda-feira (6), a partir das 9:00, no Hotel 
Renaissance, na capital paulista. Realizado pela Câmara de Comércio 
Árabe-Brasileira e pela certificadora Fambras-Halal, o evento destaca 
oportunidades no mercado halal, de produtos e serviços para o consu-
midor muçulmano, que movimenta US$ 4,88 trilhões por ano e deve 
crescer 18% até 2024. A programação prevê ainda a participação do 
secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Geith; do presidente da 
Apex-Brasil, Augusto Pestana; do presidente da Câmara Árabe, Osmar 
Chohfi; do presidente da FAMBRAS Halal, Mohamed Zoghbi; e do 
secretário-geral da Câmara Árabe, Tamer Mansour. Mais informações: 
(https://www.ccab.org.br/).

C - Consumo de Aço
O Instituto Aço Brasil projeta crescimento de 24,3% no consumo aparente 
em 2021, totalizando 26,7 milhões de toneladas. Este crescimento deve-
se à retomada do mercado interno após a crise de demanda provocada 
pela pandemia no ano passado. A expectativa é de que a produção de 
aço bruto cresça 14,7% neste ano (36,0 milhões de toneladas) e as 
vendas internas aumentem 17,0% ( 22,8 milhões de toneladas) em 
relação a 2020. Diante desses resultados, o Aço Brasil ressalta que o 
mercado interno encontra-se plenamente abastecido e que os preços 
das commodities vem se estabilizando e até mesmo decrescendo para 
alguns insumos. Com relação a 2022, o Instituto prevê que a produção 
brasileira de aço bruto terá crescimento de 2,2%, com 36,8 milhões de 
toneladas (www.acobrasil.org.br).

G - Estratégia Corporativa
Nesta terça-feira (7), às 18h, Rogerio Bragherolli participará de uma 
roda de conversa com grandes nomes em estratégias corporativas, como 
Domenico De Masi, professor e sociólogo italiano internacionalmente 
conhecido por assuntos relacionados ao trabalho, escritor do best-seller “O 
ócio Criativo”, e Izabella Camargo, jornalista e escritora do best-seller “Dá 
um tempo”. O evento é gratuito, promovido pela Câmara Ítalo-Brasileira, 
com o tema: “Planejando 2022: Inovação e Transformação no Mundo 
do Trabalho”. A tônica é discutir estratégias que possam transformar 
o custo do ‘capital humano’ em valor agregado para as organizações. 
Inscrições e outras informações: (https://camara-de-comercio.italcam.
com.br/webinar-2).

H - Indústria do Mobiliário
A Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração 
(Abimad) anuncia o lançamento da Abimad’33, considerada a principal 
feira de móveis e acessórios de alta decoração da América Latina e a 
única do setor focada em negócios. O evento acontece entre os dias 
1 e 4 de fevereiro, no São Paulo Expo, e marca o início do calendário 
brasileiro de feiras do segmento, reunindo os maiores nomes da indús-
tria do mobiliário, acessórios e artigos de decoração para apresentar as 
novidades e as principais tendências para um público seleto de lojistas 
e compradores do Brasil e do exterior. Serão mais de 120 expositores, 
distribuídos em uma área de 50 mil m², com a expectativa de receber 
mais de 20 mil visitantes. Saiba mais em: (www.abimad.com.br).

I - Segura e Confiável
O Grupo BBM, um dos maiores operadores logísticos do modal rodoviário 
do Mercosul, recebeu a certificação de Operador Econômico Autorizado 
(OEA), que é concedida pela Receita Federal a importadores, expor-
tadores e demais agentes da cadeia, afirmando o status de empresa 
segura e confiável em suas operações. Para as autoridades aduaneiras, 
as empresas com essa certificação atendem previamente aos padrões 
de segurança estabelecidos dentro dos programas de cada país. Com o 
título, as operações de transporte da empresa passam a contar com as 
vantagens do programa como a diminuição no tempo das documentações 
e maior autonomia e agilidade para o desembaraço aduaneiro. Outras 
informações, acesse: (www.bbmlogistica.com.br).

J - De 20 para 60 Dias 
A Merck Brasil, líder em ciência e tecnologia em saúde, acaba de dar 
mais um passo que reforça o pilar estratégico de diversidade e inclusão 
da empresa, lançando a ampliação da licença-paternidade de 20 para 
60 dias para pais ou segundo cuidador a partir de janeiro. Com isso, 
casais homoafetivos e pais de adoção também garantem seu direito de 
participar dos dois primeiros meses da criança com a família. A iniciativa 
de ampliar ainda mais o período de licença para os homens surgiu por 
meio do grupo de trabalho de Diversidade & Inclusão: Rainbow Network 
e WIL – Women in Leadership.  

Serão três leilões de energia 
elétrica e um de petróleo, que 
devem gerar 160 mil empregos 

diretos e indiretos ao longo dos anos 
de contratos.

Os leilões de Energia Existente A-1 
e A-2 ocorrem hoje, por meio da pla-
taforma virtual da Câmara de Comer-
cialização de Energia Elétrica (CCEE). 
Para o Leilão “A-1”, estão sendo nego-
ciados contratos de Comercialização 
de Energia no Ambiente Regulado na 
modalidade por quantidade. Para o 
Leilão “A-2”, contratos na modalida-
de por disponibilidade para energia 
proveniente de usinas termelétricas a 
biomassa, a carvão mineral nacional, a 
gás de processo e a gás natural. 

Os preços iniciais, definidos pelo 
MME, serão de R$ 240 por megawat-
t-hora (R$/MWh) para o Leilão A-1, 
do qual participarão apenas usinas 
ofertantes do Produto Quantidade; 
e de R$ 200/MWh para os produtos 
Quantidade e Disponibilidade parti-
cipantes do Leilão A-2. “Todo o país 

O leilão dos campos de Sépia e Atapu, na Bacia de Santos, ocorre no próximo dia 17,  
com bônus de assinatura de R$ 11,1 bilhões.
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A produção industrial 
nacional recuou 0,6% na 
passagem de setembro 
para outubro. É a quinta 
queda consecutiva do indi-
cador, que acumula perda 
de 3,7% no período. Os 
dados da pesquisa foram 
divulgados na sexta-feira 
(3), no Rio de Janeiro, pelo 
IBGE. Na comparação com 
outubro de 2020, a queda 
chegou a 7,8%. Apesar 
disso, a indústria acumula 
altas na produção de 5,7% 
no ano e no período de 12 
meses.

A retração de setembro 
para outubro foi provoca-
da por perdas na produção 
em 19 das 26 atividades 
pesquisadas pelo IBGE. 
Os principais recuos fo-
ram observados nos ramos 
de indústrias extrati-
vas (-8,6%) e produ-
tos alimentícios (-4,2%). 
Também tiveram perdas 
relevantes os setores de 

Na comparação com outubro de 2020, queda foi de 7,8%.
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Governo visa arrecadar neste mês 
mais de R$ 206 bi com leilões

O Ministério de Minas e Energia (MME) está realizando, até o próximo dia 21, uma série de leilões de 
petróleo e gás, geração e transmissão de energia elétrica, com a expectativa de arrecadar mais de R$ 
206,9 bilhões em investimentos privados com as concessões

ganha, com a diminuição de custos da 
energia e a geração de emprego e renda 
para milhares de brasileiros”, afirmou 
o ministro de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque.

O leilão dos campos de Sépia e 
Atapu, localizados na Bacia de San-
tos, no pré-sal, ocorrerá no próximo 
dia 17,  e terá bônus de assinatura 
de R$ 11,1 bilhões, dos quais R$ 
7,7 bilhões serão repassados aos 

estados e municípios. A expectativa 
do ministério é que seja o segundo 
maior da história e que a produção 
de petróleo e gás aumente 12%. Na 
mesma data deve ocorrer o Leilão de 
Transmissão nº 2/2021, que prevê a 
construção e a manutenção de 902 
km em linhas de transmissão e de 
750 megavolt-ampères (MVA) em 
capacidade de transformação de 
subestações (ABr).

Produção industrial caiu 
0,6%, revelou pesquisa do IBGE

gativos vieram de bens 
de consumo semi e não 
duráveis (-1,2%) e bens 
intermediários, ou seja, os 
insumos industrializados 
usados no setor produtivo 
(-0,9%). Os bens de capi-
tal, isto é, as máquinas e 
equipamentos usados no 
setor produtivo formam a 
única categoria com alta 
no período (2%).

“Mais do que o resul-
tado do mês em si, cha-
ma a atenção a própria 
sequência de resultados 
negativos, cinco meses de 
quedas consecutivas na 
produção, período em que 
acumula retração de 3,7%. 
A cada mês que a produção 
industrial vai recuando, 
se afasta mais do período 
pré-pandemia. Nesse mo-
mento, está 4,1% abaixo 
do patamar de fevereiro de 
2020”, disse o gerente da 
pesquisa, André Macedo 
(ABr).

máquinas e equipamentos 
(-4,9%), de máquinas, apa-
relhos e materiais elétricos 
(-5,6%), de produtos têx-
teis (-7,7%), de metalurgia 
(-1,9%) e de manutenção, 
reparação e instalação de 
máquinas e equipamentos 
(-21,6%).

Por outro lado, sete ativi-
dades tiveram alta na pro-
dução em outubro, na com-
paração com o mês anterior, 
com destaques para coque, 

produtos derivados do pe-
tróleo e biocombustíveis 
(3,7%), outros produtos 
químicos (2,1%) e produtos 
de borracha e de material 
plástico (1,8%). Entre as 
quatro grandes categorias 
econômicas, a principal 
queda veio dos bens de 
consumo duráveis, que 
caíram 1,9% de setembro 
para outubro e acumulam 
dez meses de perdas. 

Os outros resultados ne-



As diferenças entre 
a controladoria fiscal 
e administrativa nas 

empresas

Dados divulgados 
pelo governo federal 
apontaram que, 
apenas nos quatro 
primeiros meses de 
2021 foram abertas 
quase 1,4 milhão de 
empresas

Um aumento de 17,3% 
em comparação com 
o mesmo período de 

2020. Aos poucos a econo-
mia é retomada, tanto que 
apenas em junho o inves-
timento das empresas em 
novos projetos, infraestru-
tura, compra de máquinas 
e ampliação de produção 
cresceu 17% em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Novos tempos 
pedem novas soluções e 
é de extrema importância 
ter uma empresa ajustada 
quando o assunto é con-
troladoria. 

O controller pode ser in-
terno ou externo, mas sem 
dúvida o melhor é optar 
pelo segundo perfil, já que 
um profissional terceiriza-
do têm uma bagagem maior 
de experiência e geralmen-
te conta com o apoio de um 
time externo. Isso sem dizer 
de contar com uma opinião 
isenta e um olhar ‘de fora’, 
facilitando a proposição 
de soluções inovadoras. 
A função de controladoria 
pode ser realizada em duas 
áreas da organização: fiscal/
contábil e administrativa. 

Na primeira opção o 
controller é responsável 
por todas as atividades 
relacionadas à área fiscal, 
incluindo a realização da 
contabilidade gerencial e 
de atividades financeiras 
dentro da empresa. Um 
controller financeiro geral-
mente se reporta ao CFO de 
uma empresa. As funções 
incluem também supervi-
sionar os relatórios finan-
ceiros e executar as funções 
relacionadas ao controle da 
área trabalhista. 

Sua atuação é semelhante 
a de um maestro, já que rege 
os times para que traba-
lhem juntos, em harmonia 
e buscando os mesmos ob-
jetivos. No ‘job description’ 
de um controller se incluem 
outras tarefas, entre elas a 
preparação de orçamen-
tos e o gerenciamento de 
cronogramas importantes 
em toda a organização. 
Isso inclui a coleta, análise 
e consolidação de dados 
financeiros. 

Embora o controller nem 
sempre tenha um budget 
próprio, sua posição moni-

tora as variações, resume 
as tendências e investiga as 
deficiências orçamentárias, 
relatando as variações de 
orçamentos ou despesas 
para a gerência. Já na área 
administrativa o profissio-
nal não será responsável 
pelas áreas fiscais e finan-
ceira, mas dará uma visão 
mais estratégica e plural 
do negócio como um todo. 
Ele entende e acompanha 
todos os trabalhos realiza-
dos dentro da organização. 

Participa não só do plane-
jamento de atividades, me-
tas e planos, como também 
está próximo da sua execu-
ção, justamente para que 
não se perca a continuidade 
dos processos e passos de 
cada projeto. É uma fer-
ramenta gerencial, já que 
potencializa os esforços 
dos times e possibilita que 
os colaboradores pensem 
em estratégias diferentes 
e inovadoras. 

É seu trabalho zelar pelo 
bom andamento da empre-
sa, gerenciando o relacio-
namento de todas as áreas, 
principalmente levando em 
conta o orçamento e os 
objetivos da organização. 
Esse profissional inclusive 
coleta os dados de cada 
setor (número de vendas, 
investimentos e custos) 
para o desenvolvimento 
do próximo planejamento 
orçamentário. 

O controller administrati-
vo também pode participar 
no recrutamento, seleção e 
treinamento de pessoal. O 
cargo exige avaliação dos 
resultados do trabalho, 
liderança dos colaborado-
res e execução de ações 
disciplinares, conforme 
necessário. 

Deu para perceber a 
diferença entre o traba-
lho desses dois tipos de 
controller e o quanto esse 
tipo de profissional pode 
ajudar empresas dos mais 
diversos tipos e situações 
econômicas? Em organiza-
ções com dificuldades esse 
profissional terá um olhar 
inovador, ‘arrumando a 
casa’ e encontrando pontos 
de melhoria, enquanto em 
outras ele poderá ajudar 
a organizar e preparar a 
empresa para crescer e se 
tornar líder de mercado, 
por exemplo. 

Pense neste assunto, é o 
futuro da sua organização 
que está em jogo! 

(*) - É CEO da Abile Consulting 
Group, embaixador da Leader X, 
chairman of the board da Asso-
ciação Brasileira de Inovação e 

Desenvolvimento Sustentável 
(Abids) e membro fundador da Aca-

demia Européia da Alta Gestão. 

Umberto Tedeschi (*)
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A pandemia, que começou em 
2020, causou impacto negativo à 
economia brasileira e, especial-
mente, ao mercado de trabalho, 
piorando os resultados que já 
eram insuficientes para melhorar 
as condições de vida da população. 
É o que mostra a Síntese de Indi-
cadores Sociais (SIS): uma análise 
das condições de vida da população 
brasileira, divulgada pelo IBGE, no 
capítulo sobre estrutura econômi-
ca e mercado de trabalho.

A avaliação da evolução do PIB e 
da dinâmica do consumo das famí-
lias, ambos per capita, isto é, por 
indivíduo, revela que os resultados 
positivos observados até metade 
da década passada, com taxas de 

crescimento acumulado entre 2010 
e 2014 de 12,9% e 16,6%, deram 
lugar, nos seis anos finais da série, 
a quedas de 10,8% e 10,6%, respec-
tivamente. Em 2020, as retrações 
foram de 4,8% do PIB e de 6,2% do 
consumo das famílias per capita.

A pandemia provocou forte re-
tração no mercado de trabalho. 
As taxas de desocupação e de 
subutilização aumentaram mais 
em 2020, alcançando, respectiva-
mente, 13,8% e 28,3%. O nível de 
ocupação ficou, pela primeira vez, 
em 51%, o menor da série. Segundo 
o IBGE, entre os jovens com 14 e 29 
anos, esse indicador caiu de 49,4% 
em 2019 para 42,8% em 2020. Em 
2012, era 53,7% (ABr).

O avanço da tecnologia proporciona maior praticidade 
no dia a dia. Um exemplo disso são os documentos digitais, 
que estão se tornando cada vez mais populares e subs-
tituindo os impressos. Assim, é possível carregar todos 
os documentos pessoais no seu smartphone. O advogado 
Francisco Gomes Júnior (*) separou algumas dicas para 
quem planeja usar os documentos nesse formato:
 1) Quais documentos já são aceitos somente na 

forma digital? - Vários documentos já são aceitos 
nesse modelo, como Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH), Registro Geral (RG) e Título de Eleitor. 
Esses têm o mesmo valor do documento impresso. 
A dica é verificar a autenticidade do documento. 
No digital, deve vir acompanhado de um QR Code, 
para que qualquer autoridade possa ler o código e 
verificar se é autêntico.

 2) Como faço para solicitar uma carteira de 
motorista digital? - Primeiro você precisa entrar 
no aplicativo do Poupatempo. Ali, vai preencher 
algumas informações e será encaminhado para o 
aplicativo do Detran da sua cidade. Depois de pre-
enchidos todos os dados e feito todos os requisitos 
que o órgão exige, como exame médico, o docu-
mento é gerado digitalmente. Em seguida, a CNH 
fica disponível no aplicativo Carteira Digital. Com 
o novo documento, não é mais necessário carregar 
o impresso no bolso.

 3) O que é uma assinatura eletrônica e como 
obter uma? - A assinatura eletrônica é a sua assi-
natura, só que no formato eletrônico. Desse modo, 
você não precisa estar presente para colocar a sua 
assinatura. Ela vai valer quando você baixar um 
aplicativo de assinatura eletrônica que seja reco-
nhecido oficialmente. A partir desse momento, você 
passa a conseguir acessar e a assinar todos os seus 
documentos de forma digital. Essa assinatura tem 
o mesmo valor daquela feita fisicamente no papel.

Os documentos digitais, que estão se tornando cada vez mais 
populares e substituindo os impressos.

Apesar do Brasil ser considerado um polo 
crescente de tecnologia, existem discussões que 
afirmam que a Transformação Digital (TD) só foi 
alavancada no país por conta da urgência causa-
da pela pandemia pois, profissionais, empresas 
e consumidores foram obrigados a se adaptar a 
novos serviços, soluções e formas de consumo. O 
universo digital deu passos gigantescos nos últimos 
meses. Seja por meio dos celulares, computado-
res, relógios digitais ou outros aparelhos, toda a 
sociedade passou a ficar ainda mais rodeada e 
dependente de tecnologias.

Além disso, de acordo com o relatório “Future of 
Jobs”, de 2020, feito pelo Fórum Econômico Mundial, 
aponta que as habilidades requisitadas também pas-
saram por mudanças. No Brasil, 97% das empresas 
que participaram do estudo, disseram que o foco está 
em automatizar o trabalho e 93% pretendem investir 
em capacitar os funcionários. 87% das companhias 
devem contratar profissionais com habilidades rele-
vantes em novas tecnologias e 84% esperam que os 

funcionários adquiram e desenvolvam mais habili-
dades no trabalho.

O futuro dos empregos está passando por uma 
transformação sem igual. Por isso, as habilidades 
exigidas pelos empregadores inevitavelmente serão 
cada vez mais tecnológicas. E à medida que a evolu-
ção se torna cada vez mais presente, o mercado se 
aquece em funções que alimentam a transformação 
digital com cargos que requerem habilidades espe-
cíficas e que contribuem no crescimento com alta 
demanda para cargos como: Chief Digital Officer, 
Head of Innovation, Chief of Growth, Head of Digital 
Acceleration, Cloud Architect, Growth Marketing 
e Engenheiro de Automação de Processos (RPA), 
por exemplo.

Neste cenário de rápida evolução, a capacidade de 
se antecipar e se preparar se torna fundamental, tanto 
para empresas quanto para indivíduos. Só assim será 
possível aproveitar plenamente essas tendências e 
reduzir resultados indesejáveis.

Fonte e mais informações: (www.br.gigroup.com).

Cinco dicas que você precisa saber 
sobre documentos digitais

 4) Como conseguir certidões eletrônicas? - Cer-
tidões eletrônicas já estão disponíveis na maioria 
dos serviços de órgãos públicos do governo. Você 
consegue pela própria internet emitir uma certidão. 
Em alguns casos, é necessário pagar uma taxa, que 
você consegue efetuar com um cartão de crédito 
muitas vezes pelo próprio aplicativo, e a certidão 
é emitida logo em seguida.

 5) Como evitar que clonem meus documentos 
digitais? - Para isso, alguns cuidados precisam 
ser tomados. O primeiro deles é nunca deixar ou 
enviar seus documentos digitais para outra pessoa. 
Outro ponto importante é carregar separadamente 
o documento e o QR Code de validação dele, assim, 
se alguém conseguir pegar seu documento digital, 
não vai ter o código de validação.

 
(*) É Advogado especialista em Direito Digital e presidente da Associação 

de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor (ADDP).
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A transformação digital e o futuro do trabalho Enfraquecimento do mercado 
de trabalho em 2020

Mas você sabia que os 
jogos, ou melhor, os 
softwares que fazem 

com que eles funcionem 
não podem ser patenteados 
como tal? É que, pela legis-
lação brasileira, softwares 
não podem ser objetos de 
patentes. 

De acordo com a Lei de 
Propriedade Industrial e 
com a Lei de Software, 
eles devem ser protegidos 
por direito autoral e não 
por patentes. Contudo, há 
outras formas de proteger 
a invenção, como apontou 
o webinar promovido pela 
Associação das Empresas 
Brasileiras de TI no Paraná 
(Assespro-PR) e que con-
tou com a participação do 
engenheiro do INPI, Daniel 
Barros Junior. 

Segundo ele, os pedidos 
de patente precisam ser 
feitos a partir de invenções 
que serão implementadas 
em computador. E quem 
tem boas ideias pode ficar 
tranquilo, já que a regra 
não é limitante. “Embora o 
software, ou o código fonte, 
não possa ser protegido por 
patentes, dá para patentear 
softwares ao descrevê-los 
e defini-los como métodos 
ou processos”, esclarece. 
Além disso, se ele estiver 
atrelado a um hardware e, 

Os pedidos de patente precisam ser feitos a partir de invenções 
que serão implementadas em computador.

Especialistas apontam métodos 
para patentear softwares

A indústria de games cresceu muito durante a pandemia. Crianças e até adultos, confinados por conta 
da Covid-19, apostaram nessa diversão para afastar um pouco a ansiedade dos dias nebulosos
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a  1) Procure ajuda para 
redigir o pedido de 
patente;

 2) Faça uma busca ampla 
sobre os objetos da 
patente, utilizando 
itens de busca, links, 
revistas e jornais, por 
exemplo;

 3) Lembre-se: só os in-
ventores sabem o que 
há de novo no pedido 
de patente;

 4) Defina claramente o 
seu invento em deta-
lhes.

Destacando o Ciclo de 
Palestras em parceria com 
o INPI, o vice-presidente 
jurídico da Assespro-PR, 
Cleiton Sacoman, afirmou 
que investir em capacitação 
para poder elaborar um bom 
pedido de registro é retorno 
garantido. 

“Sabemos que a inovação é 
um diferencial em qualquer 
lugar, em qualquer empre-
sa. Mas muitas vezes, há 
empresas que não sabem 
como registrar o que tem 
de mais inovador. O registro 
é acima de tudo uma segu-
rança para que ninguém 
faça uso indevido de uma 
grande ideia, de um grande 
projeto”, afirmou. - Fonte 
e mais informações: (www.
assespropr.org.br).

no conjunto (software + har-
dware), ambos cumpram os 
requisitos determinados por 
Lei, poderá ser patenteado 
também.

O INPI, conforme expli-
cado por Barros, permite 
o registro de programas de 
computador através do sis-
tema eletrônico do órgão. O 
registro garante segurança 
jurídica caso haja alguma 
disputa judicial, por exem-
plo, e seja preciso comprovar 
a titularidade do programa. 
O engenheiro lembra que o 
procedimento é rápido, sem 
burocracia e de baixo custo. 
As desvantagens, por outro 

lado, envolvem o processo de 
desenvolvimento de novas 
versões do software original. 

Nestes casos, o registro 
protege o código do progra-
ma de computador e não a 
função. Então, a cada nova 
atualização, um novo regis-
tro precisa ser feito, para ga-
rantir a proteção. O registro 
é aberto para pessoas físicas 
e jurídicas e tem validade 
de 50 anos, nacionalmente 
e internacionalmente. O 
engenheiro do INPI apontou 
algumas orientações para o 
registro de patente aconte-
cer com tranquilidade e sem 
erros. Veja quatro delas:
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Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0008646-72.2021.8.26.0451. A Dr(a). Miriana Maria 
Melhado Lima Maciel, Juiz(a) de Direito da 2ºVC do Foro de Piracicaba/SP, Faz Saber a Amancio 
Pereira Neto ME, CNPJ Nº 17.495.923/0001-64, que nos autos de cumprimento de Sentença 
ajuizado por CGMP. Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, foi deferida a sua INTIMAÇÃO 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 28.299,83 que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após 
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer 
impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. 
Nada mais. Piracicaba, 08 de Novembro 2021 

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0007759-59.2021.8.26.0590. O Dr. Fernando Eduardo 
Diegues Diniz, Juiz de Direito da 4ªVC do Foro de São Vicente/SP,  Faz Saber a Anderson Godoy 
da Silva,  CPF Nº 249.358.178-44, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por  CGMP 
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$ 53.259,56, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob 
pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo 
de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Vicente, 
31 de Outubro  2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0023828-71.2013.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Daniela Borges Galvez, Advogada, RG 285731713, CPF 265.573.038-
05, nascida 03/08/1978, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Leandro Francisco 
Reis Fonseca, objetivando receber a quantia de R$ 6.933,33, referente multa por rescisão de 
contrato. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 
20 dias supra, pague o débito atualizado ou ofereça embargos, ficando intimado de que, haverá 
isenção das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, nos termos do artigo 701, §lº, do 
CPC/2015 e honorários advocatícios de cinco por cento (5%) do valor atribuído à causa, sob pena 
de conversão do mandado de citação em mandado de execução. Decorrido os prazos supra, no 
silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 17/11/2021. 

 
Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0014556-73.2007.8.26.0127 O Dr. José Ernesto De Souza 
Bittencourt Rodrigues, Juiz de Direito da 2ªVC  do Foro de Carapicuíba/SP. Faz Saber a Frigorifico 
Raja Ltda, CNPJ Nº 44.304.053/0001-71 que Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A, 
ajuizou–lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 9.181,34, referente asa 
duplicatas vencidas e não pagas. Fica o Executado citado por meio deste edital para pagar o débito 
no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de serem penhorados tantos bens 
bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No 
caso integral do pagamento de (03) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827 do 
CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando 
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Carapicuíba, aos 04 de novembro de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000118-83.2020.8.26.0704 A MM. Juíza de 
Direito da 1ªVC,do Foro Regional XV- Butantã, Estado de SP, Dra Mônica de Cassia Thomaz Perez 
Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Nubiano Coelho Bitencourt ME, CNPJ 10.853.409/00 
01-04, que CGMP – Centro de  Gestão de Meios de Pagamentos S/A, ajuizou-lhe Ação Monitória no 
valor de R$ 13.450,26, devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos aos mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado 
entre as partes e não foi cumprido. O réu será isento do pagamento de custas processuais se 
cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por Edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais. SP, 17/11/2021.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Digital Nº 1002281-68.2019.8.26.0543 Procedimento 
Comum-Indenização por  Dano Material Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra 
S.A Requerido: Alex Robson da Silva, RG nº 27388030 SSP/SP, inscrito no CPF nº156.489.798-27. 
A Drª Cláudia Vilibor Breda, MM. Juíza de Direito da 2ªVara, Foro de Santa Isabel, Estado de SP, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber aos, réus, ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que na respecti 
va vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos materiais que a Concessionária da 
Rodovia Presidente Dutra move contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em 
decorrência do acidente que ocorreu dia 13/11/2016, por volta das 13:30 min, ao atingir o km 211, 
da Rodovia Presidente Dutra BR-116, sentido decrescente, o requerido, conduzindo o veículo 
VW/Voyage CITY MB, cor Preta, e ano de fabricação 2015, placas AYN 3143, Renavam 0101420 
6461, de sua propriedade, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra as defensas 
metálicas, danificando o patrimônio público sob concessão. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado 
o respectivo Boletim de Ocorrência nº 83515416. Os Requerentes também alocou pessoal capaci 
tado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles 
que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
3060,40, conforme demonstrativo anexo. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação do réu, para, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 23/11/2021.  

 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000153-26.2019.8.26.0624 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro de Tatuí, Estado de SP, Dr(a) Ligia Cristina Berardi Machado, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Marcelo Jeronimo Leite Júnior, RG 42.563.188, CPF 454.622.128-28, e 
Almir Alves de Oliveira, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de 
Rodovias Integradas do Oeste S/A, alegando em síntese: ocorreu acidente na rodovia requerente e 
que o segundo requerido estava conduzindo o veículo de propriedade só primeiro, danificando 
patrimônio publico . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Tatuí – 21/09/2021  

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000983-87.2021.8.26.0543. O Dr. Sandro 
Cavalcanti Rollo Juiz de Direito da 1ªVC do Foro de Santa Isabel SP. Faz Saber a Herlhanger 
Mauricio de Almeida, CPF Nº 957-464.807-97, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado 
por Concessionaria da Rodovia Presidente Dutra S/A, foi deferida a sua Intimação por edital para 
que efetue o pagamento do valor de R$ 3.507,62, que deverá ser devidamente atualizado até a data 
do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 30 dias supra, sob 
pena de multa e honorários de 10% (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 
15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 23 de setembro de 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1018300-90.2017.8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Barueri, Estado de SP, Dr(a) Bruno Paes Straforini, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Ibenheir Gomes do Carmo, Brasileiro, Casado, Motorista, CPF 356.902.088-68, com 
endereço à M 18, 1036, Jardim Cherveson, CEP 13505-295, Rio Claro - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Concessionária do Rodoanel Oeste S.A., 
alegando em síntese: por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que 
ocorreu dia 03/11/2015, por volta das 17h50min, ao atingir o km 26.700, da SP-021, sentido sul, o 
segundo requerido, conduzindo o caminhão trator VW/18.310 Titan, cor preta, ano 2004, placas 
DBC-2986, chassi 9BWKR82T44R429153, de propriedade do primeiro requerido, transitava pela 
faixa da direita quando a direção travou e o veículo chocou - se contra a defensa metálica. Mediante 
o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 15640-540-03/11/2015. Os 
Requerentes também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização 
da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles 
que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente     
despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 3.139,77 conforme demonstrativo anexo. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de * dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Barueri, aos 22 de novembro de 2021 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016775-38.2021.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 10ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Duran Depieri, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Alcides de Oliveira Filho, Brasileiro, Casado, Comerciante, RG 
07490797, CPF 85786900878, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando a cobrança no valor de R$ 
8.957,09, referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 33 da Quadra BM e lote 08 
da Quadra BX, ambos do Loteamento Santa Cristina – Gleba II (atualmente denominado Riviera de 
STA. Cristina II). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, aos 07 de outubro de 2021. 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0041018-60.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 24ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gerson Tavares, CPF Nº 865.033.917-49, que nos autos de 
cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida 
a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 57.223,11, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) 
a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo 
oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, aos 15 de outubro de 2021 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0278752-92.1997.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ªVC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr(a). Álvaro Luiz Valery 
Mirra, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Maria Helena Coriolando de Souza (na qualidade de esposa 
do executado), CPF 083.886.008-77, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e 
respectivo cartório, processam-se os autos da ação de Cumprimento de Sentença, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda move em face de Jorge Tobias. Encontrando-se a esposa do 
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação, por edital, da penhora que 
recaiu sobre o lote 18 da quadra DG do loteamento denominado Terras de Santa Cristina – Gleba 
VII, registrado sob a matrícula nº 38984 do Cartório de Registro e Anexos da Comarca de Avaré/SP. 
O(s) depositário(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização 
deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento das obrigações inerentes. Nada 
mais. Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 28/10/2021. 

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1101496-95.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Douglas Iecco Ravacci, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rogério Alves dos Santos, CPF 088.573.478-50, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Procedimento Sumário, ora em fase de Cumprimento de Sentença, movida 
por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por  Edital, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 85.431,62, (atualizado até 15/10/2021), devidamente atualizada, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, 
do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 05/11/2021.  

 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001885-36.2020.8.26.0006 O MM. Juiz de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VI-Penha de França, Estado de SP, Dr. José Luiz de Jesus Vieira, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber ao Espólio de Ranulfo Cândido Pereira, RG 9.500.250, CPF 
533.861.598-34, representado provisoriamente pelos filhos herdeiros Robson Aparecido Pereira 
CPF Nº 269.941.318-66, e Lucineia Aparecida Pereira Terada, inscrita no CPF/MF sob o nº 271. 
906.058-51, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, objetivando o recebimento da importância de R$ 24.074,29 
(vinte e quatro mil, setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), atualizada até maio de 2020. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, 
para que dentro do prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
efetue o pagamento do valor reclamado, advertido de que, em caso de não pagamento, o valor 
reclamado será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado 
de 10% (dez por cento), com fundamento no parágrafo 1º de referido artigo, advertindo-a, ainda, que 
transcorrido o prazo previsto sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, nos termos do 
artigo 525 do Código de Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de outubro de 2021.  

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012265-29.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Juliana Crespo Dias, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Mariane Filgueira da Silva, Brasileira, RG 166099855, CPF 223.352.218-
41, e Alcilei Ivone Filgueira CPF 067.170.248 -36, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum Cível por parte de Hospital São Camilo - Sociedade Beneficente São Camilo, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 5.342,75 referente à prestação de serviços médicos hospitalares. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 09/11/2021.  
 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004051-46.2019.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Camila dos Santos Ferreira Magalhães, Brasileira, RG 481337782, CPF 
396.372.238-00, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
no valor de R$ 4.216,09 devidamente atualizada (julho/2019) e efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, referente ao contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes e que não foi cumprido. O réu será isento do pagamento de 
custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os 
embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 28/10/2021.  
 
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0009333-41.2021.8.26.0001 O MM. Juiz de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Mauricio Ferreira dos Santos, CPF 227.648.458-63, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de sentença, movida por União Social Camiliana. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de 42.892,88 (05/2021), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 29 de setembro de 2021. 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação Ordinária

Conselho Deliberativo
Nos termos do Estatuto Social da Associação Portuguesa de Desportos, do regimento
interno aplicável e, da liberação da Diretoria Executiva da Associação Portuguesa de
Desportos para a realização de Reunião Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo
ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo, convocados para a Reunião
Ordinária, a ser realizada no Salão Nobre do clube”, localizado à Rua Comendador
Nestor Pereira número 33, Canindé, no dia 14 de dezembro de 2021, com início às
19:00h, em primeira convocação, com a maioria dos seus membros, ou, em segunda
chamada, meia hora depois, com a presença mínima de 50 (cinquenta) conselheiros.
Será observada a seguinte Ordem do Dia: 1. Leitura, discussão e a apreciação da ata
da reunião anterior; 2. Dar posse a 40 (quarenta) conselheiros efetivos com mandato de
2021 a 2027; 3. Esclarecimentos, declarações e decisão a respeito das eliminações de
conselheiros inadimplentes; 4. Eleição de Nova Mesa Diretora do Egrégio Conselho
Deliberativo com mandato 2021 a 2023; De acordo com artigo 40 do Regimento Interno
é obrigatório o registro na Secretaria do clube, sob protocolo, dos nomes dos
candidatos, através de chapas com antecedência de pelo menos 24 horas antes da
reunião para isto designada. Conforme Artigo 19 Letra “D” do Estatuto Social,
somente poderão votar os conselheiros que estiverem com as taxas (conselho e
social) pagas até o ultimo dia do mês imediatamente anterior, ou seja até 30/11/2021
Seguiremos os protocolos recomendados pelos órgãos de saúde com distanciamento
mínimo de 1,50 m entre as cadeiras, com medição de temperatura corporal dos
conselheiros na entrada, disponibilização de álcool gel 70%, e a obrigatoriedade do uso
de máscaras individuais de proteção. Será autorizada exclusivamente a entrada de
conselheiros com mandato em vigor. Atenção : Nos termos estatutários, as ausências
dos conselheiros deverão ser OBRIGATÓRIAMENTE justificadas por escrito,
inclusive por e-mail para conselho@portuguesa.com.br
Cordialmente;

José Roberto Cordeiro - Presidente Conselho Deliberativo
Vital Vieira Curto - Vice Presidente Conselho Deliberativo
Artur Monteiro Vieira - 1º Secretário Conselho Deliberativo

Rodrigo Mendes Barreto Neto - 2º Secretário Conselho Deliberativo

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - 
ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo 
quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo 
de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos 
contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 2394-0201”. Empresa: A. 
C. R. F. DA S., CNPJ: **.*66.513/0001-**, Contrato: 4530036789; Empresa: R. C. N. C. DOS S. 28320534836, 
CNPJ: **.*88.369/0001-**, Contrato: 4500030224; Empresa: R. DE P. H. L., CNPJ: **.*21.146/0001-**, Contra-
to: 4530050134; Empresa: F. R. DA C. 30870137816, CNPJ: **.*64.146/0001-**, Contrato: 4530051214; Em-
presa: D. J. D. L. 42182978860, CNPJ: **.*07.002/0001-**, Contrato: 4500040812; Empresa: A. L. I. K. A., CNPJ: 
**.*86.208/0001-**, Contrato: 4530050720; Empresa: A. M. V. DA S. 29860221898, CNPJ: **.*67.391/0001-**, 
Contrato: 4500035785; Empresa: B. M. LTDA, CNPJ: **.*01.364/0001-**, Contrato: 4500042850; Empresa: N. 
DE S. C. 45575701867, CNPJ: **.*76.630/0001-**, Contrato: 4530050831; Empresa: I. C. DE C. LTDA, CNPJ: 
**.*94.568/0001-**, Contrato: 4500036536; Empresa: R. DE O. C. 40588751863, CNPJ: **.*01.549/0001-**, 
Contrato: 4530051108; Empresa: A. R. DA S. 16586289858, CNPJ: **.*36.196/0001-**, Contrato: 4500023365; 
Empresa: M. C. DE V. E P. LTDA, CNPJ: **.*13.770/0001-**, Contrato: 4530051294; Empresa: P. D. H. EIRELI, 
CNPJ: **.*81.682/0001-**, Contrato: 4500030966; Empresa: F. B. I. C. 40292844859, CNPJ: **.*41.971/0001-**, 
Contrato: 4500040930; Empresa: A. C. LTDA, CNPJ: **.*86.843/0001-**, Contrato: 4500042541; Empresa: A. 
A. DA S. 32422394825, CNPJ: **.*55.727/0001-**, Contrato: 4500028063; Empresa: W. P. S. M. 41489035885, 
CNPJ: **.*70.579/0001-**, Contrato: 4500036285; Empresa: N. C. S. E L. LTDA, CNPJ: **.*10.667/0001-**, 
Contrato: 4500032223; Empresa: F. P. LTDA, CNPJ: **.*87.810/0001-**, Contrato: 4500040732; Empresa: F. C. 
P. 26361672859, CNPJ: **.*62.439/0001-**, Contrato: 4500032988; Empresa: E. DO N. S. 32016893869, CNPJ: 
**.*49.839/0001-**, Contrato: 4530050706; Empresa: D. D. DE S. F. 46465859874, CNPJ: **.*96.538/0001-**, Con-
trato: 4500041686; Empresa: A. P. L. DOS S. A. 31899555811, CNPJ: **.*38.643/0001-**, Contrato: 4530050907.

Marcos Guerra (*)

Reclusos em nossos lares, os aparelhos 
eletrônicos se tornaram o único meio 
de comunicação entre as empresas 

e seus consumidores, criando enormes 
oportunidades especialmente para o mo-
bile marketing.

Um dos maiores aprendizados desse 
período, foi a importância dos avanços 
tecnológicos no aprimoramento do re-
lacionamento entre as companhias e os 
clientes. Muito mais do que identificar as 
plataformas nas quais os usuários estão, 
saber como alcançá-los por meio de men-
sagens personalidades e únicas se mostrou 
vital para as empresas.

Segundo uma pesquisa realizada pela 
Open Text, mais de 70% dos consumidores 
voltam a comprar com as marcas que os 
tratam de forma individualizada, desta-
cando a relevância da personalização das 
estratégias de marketing. Essa e muitas 
outras ações devem ser tendência em 2022. 
Veja as que considero mais relevantes:
 1) Redes sociais - Não há sombra de 

dúvida do poder que as redes sociais 
ganharam durante o isolamento 
social. Mais do que meros canais de 
entretenimento, hoje elas são impor-
tantes meios de comunicação entre 
as empresas e seus clientes. Foram 
mais de 2.77 bilhões de usuários 
mensais registrados em aplicativos 
de mensageria em 2020, segundo 
dados do eMarketer – o que as torna 
canais indispensáveis para qualquer 
negócio, independentemente de 
porte ou segmento.

 2) SMS - Com tantas tecnologias 
sofisticadas, é comum quem estra-
nhe a importância do SMS para o 
marketing nos dias de hoje. Mas, 

Os aparelhos eletrônicos se tornam o 
único meio de comunicação entre as 

empresas e seus consumidores.C

Reinaldo Polito & Rachel Polito – Benvirá – 
Reconhecido palestrante, professor de oratória e 
vertentes do gênero, disputado internacionalmente, 
mestre Reinaldo junto à sua coautora, Rachel, mestre 

em comunicação, especialista em planejamento estratégico, 
importante protagonista na área da comunicação verbal, uniram 
plenos conhecimentos para novamente ensinar a nobre arte de 
comunicar-se, seja no âmbito social, familiar, corporativo, etc. 
Afinal somos a espécie que mais se comunica na face terrestre, 
nada mais justo que  façamos devidamente. Numa linguagem sem 
rebusques, valiosíssimas dicas são proferidas a cada página. O 
leitor se surpreenderá ao espelhar-se em algum momento, numas 
das tantas situações exemplificadas. A dupla aprofundou-se para 
apresentar uma obra ímpar, de qualidade inédita. Verdadeiro 
manual, deverá ser lido por empresários, professores, alunos 
e ou qualquer pessoa que deseje comunicar-se melhor. Difícil 
achar quem não queira ou não necessite. Obra de cabeceira. 
Por demais oportuna!!

Os Segredos da Boa Comunicação 
no Mundo Corporativo: Sucesso 
presencial e online

Ricardo Cappra – Almedina – O autor é um 
pesquisador, empresário preocupado com a dissemi-
nação de dados, suas (in) consequências na proteção 
da sociedade como um todo e a (in) segurança dos 

cidadãos. Há muito tempo, vemos , sentimos e agimos numa 
avassaladora onda de transformações, algumas inquietantes. 
Os noticiários, o marketing e mídia generalizada,  se incumbem 
de propagar avanços e percalços originados dessa prática. Esta 
obra tem o intuito de esclarecer pontos, muitas vezes obscuros, 
analisar os fatos e incutir, na medida do possível, um pensamento 
analítico ao leitor, para que nos sintamos menos vulneráveis. 
Suas páginas não impedirão um ataque cibernético, todavia, 
nos colocará em alerta. Informes preciosos para pessoa física 
e ou corporações. Oportuna.

Rastreável: Redes, vírus, dados e 
tecnologias para proteger e vigiar a 
sociedade

Fábio Antonio Gabriel – Bagai –  Obra interes-
sante que valoriza sobremaneira o estágio para que 
os alunos de Filosofia, venham através de seus po-
sicionamentos, questionamentos, debates , críticas 

de assuntos atinentes, que sem dúvida atingem toda sociedade 
organizada, possam lastrear com total firmeza, a carreira de 
professor. Para poucos.

Estágio Curricular Supervisionado em 
Filosofia: Análises a partir das percepções 
de licenciandos e de professores

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)

Cinco tendências em mobile 
marketing para 2022

O marketing foi uma das áreas que mais teve que se transformar nos últimos anos, especialmente 
durante a pandemia
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VA com os clientes, possibilitando que 
o consumidor entre em contato di-
retamente com uma empresa pela 
página de pesquisa na plataforma. 
Ainda, com confirmação de leitura, 
ele permite o envio de um carrossel 
completo de imagem, texto e figuri-
nhas – uma quantidade enorme de 
features que favorece a fidelidade 
com a marca – fator altamente re-
levante em mercados competitivos.

 5) Ominchannel - Cada uma dessas 
estratégias, por si só, é extrema-
mente vantajosa para os negócios. 
Mas, quando integradas, trarão ainda 
mais benefícios para a comunica-
ção com os clientes. A estratégia 
omnichannel no mobile marketing 
visa a multiplicidade da oferta de 
canais aos consumidores, de forma 
que possam escolher onde preferem 
conduzir sua jornada de compra. 
Podendo, assim, ter uma experiên-
cia contínua, fluída e com grandes 
chances de voltarem a comprar da 
marca no futuro.

Favorecidos pelos avanços tecnológicos, 
hoje temos diversas opções modernas e 
completas para o desenvolvimento de ex-
celentes estratégias de mobile marketing. 
Seja qual for o meio escolhido, lembre-se 
sempre de evitar qualquer comunicação 
abusiva. Respeite seu público e mantenha 
uma comunicação clara, limpa e leve – 
possibilitando que o cliente tenha o poder 
da escolha. 

No final, o que irá determinar o sucesso 
dessas ações é a experiência personalizada 
de seus consumidores.

(*) - É Superintendente de Receita e 
Marketing na Pontaltech, empresa de tecnologia 

especializada em comunicação omnichannel 
(www.pontaltech.com.br).

ele é um dos meios que possibilita 
um relacionamento mais próximo e 
interativo, com envio de mensagens 
praticamente instantâneo e, ainda, a 
possibilidade de ser personalizado e 
segmentado. Segundo o relatório do 
Simple Texting de 2020, quase 80% 
dos consumidores gostam de receber 
ofertas por texto, em conjunto com 
53% que preferem se relacionar com 
marcas que utilizam SMS.

 3) RCS - Considerado como uma das 
maiores evoluções no sistema de 
mensageria, o RCS (Rich Commu-
nication Service) proporciona uma 
experiência rica e personalizada 
aos usuários. Com um novo padrão 
de comunicação no mercado, aceita 
recursos multimídia, como imagens, 
vídeos, áudios e gifs, tornando a co-
municação mais leve e atrativa. Esse 
meio deve crescer significativamente 
em 2022.

 4) Google Business Messages- Esta é, 
talvez, uma das maiores apostas do 
Google para um maior engajamento 
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Já a Geração Z, que são as pessoas nascidas entre 1995 
e 2010 e têm entre 10 a 26 anos, é conhecida como nativa 
digital. São ágeis, questionadoras e capazes de absorver uma 
grande quantidade de informações. São mais abertas para 
a diversidade e querem trabalhar em ambientes inclusivos. 
Buscam por empregos que ofereçam horário flexível, feed 
back constante, identificação com a cultura da empresa, 
plano de carreira estruturado, metas claras e autonomia. 

Consomem conteúdos produzidos no Youtube, TVs por 
assinatura (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, entre 
outros) e TikTok e se comunicam principalmente por What-
sApp e Instagram. Uma pesquisa realizada pelo MIT Sloan 
School of Management aponta que essa geração, quando 
busca por uma empresa, prioriza além de horários flexíveis 

Cris Kerr (*)

Pensando no mercado de trabalho, pode parecer inal-
cançável entender e unificar essas gerações mas, na 
verdade, tudo tem que começar pela mudança de 

mentalidade das pessoas e engajamento das empresas. 
Esse ambiente multigeracional é composto hoje por quatro 
gerações muito distintas e com visões de mundo totalmente 
diferentes. 

É importante entender e reconhecer a importância dos 
papéis de cada geração, construindo um espaço de diálogo 
para que todas tenham voz, sejam respeitadas e respeitem 
as demais. 

As pessoas Baby Boomers, que nasceram entre 1940 e 
1959 (hoje com 61 a 72 anos), com o cenário pós segunda 
guerra mundial e a reconstrução dos países, priorizam a 
estabilidade, a carreira, a hierarquia, o comando e controle. 
Tinham como meio principal de comunicação o rádio, TV 
e jornal impresso. Já a Geração X é composta pelos que 
nasceram entre 1960 e 1979 (41 a 60 anos), no cenário 
entre a Guerra Fria e a ditadura, durante a globalização e 
o avanço da tecnologia. 

Priorizam estabilidade na carreira, disciplina e respeito 
à hierarquia, que aprenderam com a geração dos baby 
boomers. Por conta do cenário em que viveram, o modelo 
mental mudou, e esse grupo perdeu um pouco do senso 
do coletivo e passou a ser um pouco mais individualista e 
competitivo. Os meios de comunicação expandiram para 
Orkut, ICQ, e-mail e SMS. 

Na Geração Y (ou millennials), estão as pessoas nascidas 
entre os anos de 1980 e 1994 (atualmente têm entre 27 e 
40 anos). São mais flexíveis a mudanças e a estabilidade 
no emprego não é o item mais importante. A geração é 
conhecida como "geração freelancer" e buscam por paixão, 
ousadia e experiência no trabalho. Tem o perfil de "assistir 
TV com o celular na mão", pois assistem e discutem sua 
opinião com outras pessoas nas redes sociais. Seus prin-
cipais meios de comunicação são as mídias sociais, como 
Twitter, Youtube e Facebook. 

(88%), bônus (77%), plano de saúde (69%), academia ou 
creche (38%) e trabalho voluntário durante o expediente 
(31%). 

Diante dessa mescla de experiências, as lideranças podem 
esperar por um time que se complementa, colaborando para 
aprimorar os negócios da empresa. Mas, ao mesmo tempo, 
exige muito diálogo, afinal, motivar uma força de trabalho 
diversa exige também ações diversas. 

Em geral, as pessoas das gerações baby boomers e X 
buscam por prestígio e salários mais altos para manter o 
padrão de vida, enquanto as pessoas das Gerações Y e Z, 
principalmente, valorizam o equilíbrio entre trabalho e vida 
pessoal. Portanto, entender e respeitar a individualidade de 
cada pessoa pode ser um grande diferencial para a retenção 
de pessoas talentosas, além da quebra de estereótipos, 
afinal, cada profissional deve ser avaliado como um todo, 
e não colocado na "caixinha de sua geração". 

Hoje, outro ponto importante a ser considerado é que, por 
conta da pandemia, as pessoas experimentaram o formato 
de trabalho home office e muitas gostaram. As lideranças 
precisam estar atentas a essa mudança e pensar em formatos 
híbridos para reter as pessoas. Uma pesquisa realizada em 
2021 pela minha consultoria, CKZ Diversidade, junto com a 
FGV NEOP (Núcleo em Organizações e Pessoas), mostrou 
que, em alguns pontos, homens e mulheres tiveram expe-
riências semelhantes em relação à pandemia, home office 
e perspectivas para seus futuros pessoais e profissionais. 

Na pesquisa, 78% das pessoas participantes afirmaram ter 
gostado da experiência home office e 63% delas gostariam 
que o modelo futuro de trabalho fosse híbrido (presencial 
+ remoto) - apenas 7% gostariam de retornar para a em-
presa. Das pessoas que participaram, 18% estão em nível 
gerencial, 18% em coordenação e 26% são analistas. Desse 
total, 58% responderam estar trabalhando exclusivamente 
de casa no formato home office e apenas 10% estão voltan-
do para a empresa depois de ficar a maior parte do tempo 
em home office.

 
As pessoas participantes da pesquisa apontaram que 

perceberam como benefício desse modelo de trabalho 
a mobilidade (78%), porque valorizaram a redução no 
tempo de deslocamento e transporte; a família (52%), por 
terem mais tempo com os entes queridos; saúde (63%), 
pois tiveram um cuidado maior com a alimentação; maior 
tempo para cuidar de si e realizar atividades físicas (37%); 
e perceberam ter mais liberdade para se comportar e na 
forma de vestir (43%). 

O levantamento mostrou alguns pontos negativos com 
a experiência, como menor sociabilidade (63%), sobre-
carga de trabalho (43%) e sobrecarga com cuidado com 
familiares (17%). Entendo que um dos grandes desafios 
para a liderança seja estruturar uma cultura que respeite a 
opinião de todas as pessoas, pois elas trazem não apenas a 
sua experiência e visão de mundo, mas também sua visão 
individual, que, independente de sua geração, traz suas 
convicções, crenças, valores e momento de vida. 

Os diálogos são fundamentais para gerar mais empatia 
entre as pessoas de diferentes gerações, sem estereótipos, 
preconceitos e julgamentos desnecessários. Afinal, ter uma 
mente aberta é fundamental para aprender com outras 
pessoas, não é mesmo? 

(*) - Escritora, professora da Fundação Dom Cabral, mestra em Sustentabilidade 
pela FGV, é CEO da CKZ Diversidade, consultoria especializada  

em Inclusão & Diversidade.
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Você sabe o que é diversidade geracional ou diversidade etária? Quando falamos sobre o tema, precisamos entender primeiro  
que geração quer dizer um grupo de pessoas que nasceram em um mesmo período e que tem o seu comportamento  
e modelos mentais construídos pelo que viram: filmes, séries, jornalismo, música, novela, brincadeiras, entre outros. 

A diversidAde gerAcionAl AuMentA A 
inovAção e deseMPenho nAs eMPresAs 

MudAnçA de MentAlidAde e engAjAMento



Em meio às 
ameaças, empresas 

implementam TI 
confiança zero

Empresas no Brasil 
e no mundo têm sido 
alvo de constantes 
ataques virtuais

De acordo com a Che-
ck Point Research 
(CPR), a média de 

ataques por semana no 
mundo às organizações 
aumentou 40% este ano em 
comparação ao ano passa-
do. Aqui na “terra brasilis”, 
o aumento foi ainda maior, 
com uma média semanal 
de 967 ataques, em um 
aumento de 62%. 

No cibercrime, as formas 
de agir são diversas. Nor-
malmente, os criminosos 
buscam coletar dados 
sobre a Tecnologia da 
Informação (TI) das orga-
nizações, entender suas 
estruturas, aplicativos e 
software, identificando os 
pontos de vulnerabilidade. 

Esses pontos podem 
ser explorados através de 
diferentes métodos como 
iscas por e-mail (phishing) 
ou por mensagens instan-
tâneas. Há casos em que 
eles procuram saber até 
sobre as relações no am-
biente interno (engenharia 
social), sempre com o ob-
jetivo de praticar crimes, 
como infecção de sistemas 
ou coleta e sequestro de 
dados valiosos através do 
cada vez mais comentado 
ransomware.  

Uma vez que a violação 
da segurança acontece, 
as organizações infiltradas 
– uma das mais recentes 
vítimas de ataque hacker 
no Brasil foi a CVC – sofrem 
de diferentes maneiras, 
assim como seus clientes. 
São ataques que desafiam a 
segurança da informação e 
que podem causar enormes 
prejuízos financeiros e à 
reputação. Segundo a IDC 
Brasil, 44% das empresas 
da América Latina por ela 
ouvidas ampliaram seus in-
vestimentos em segurança 
em 2021. 

Neste cenário e não à toa, 
tenho notado diferentes 
empresas solicitando a 
implementação de uma ar-
quitetura de sistemas bem 
específica. Ela é chamada 
de Zero Trust, ou Con-
fiança Zero. Esta adoção 
é altamente recomendável 
para as organizações que 
querem ir além em sua ges-
tão de TI, a fim de impedir 
estes graves problemas.

Filosofia de segurança 

integrada - Como premissa 
para adotar o modelo de 
arquitetura de sistemas 
Confiança Zero e aumentar 
de forma exponencial a 
cibersegurança, é vital re-
alizar um diagnóstico para 
compreender os requisitos 
organizacionais, as tecno-
logias já implementadas e 
níveis de segurança. Um 
modelo de maturidade 
digital que permita a ava-
liação da TI e a construção 
de um plano para chegar à 
Confiança Zero irá garantir 
a cobertura de todo o patri-
mônio digital empresarial, 
de ponta a ponta.

De um ponto de vista 
mais técnico, este modelo 
segue alguns princípios. 
São eles: a verificação ex-
plícita; a delimitação (pri-
vilégio mínimo) e controle 
de acesso dos usuários; e 
a inspeção e registro de, 
basicamente, tudo. 

Neste tipo de arquite-
tura, a empresa passa a 
identificar uma espécie 
de superfície de proteção 
exclusiva em sua tecnolo-
gia, formada por seis ele-
mentos: identidades, dis-
positivos (smartphones, 
computadores, tablets, 
servidores), aplicativos 
(programas, sistemas), 
dados (informação de 
pessoas e da empresa), 
infraestrutura (servidores, 
banco de dados) e redes 
(conexões entre disposi-
tivos, cabeada ou Wi-Fi). 

Cada um deles ganha 
um plano de controle 
para reforçar seus pontos 
críticos, com consequente 
investimento em TI. Com 
isso, é possível identificar 
todo o tráfego de dados 
na organização em relação 
à superfície de proteção. 
Este rigoroso controle e 
entendimento sobre usuá-
rios, aplicativos e conexões 
é o que está por trás da 
garantia de acesso seguro 
aos dados. 

Um detalhe: as organi-
zações que implementam 
esta filosofia de segurança 
não podem relaxar. Preci-
sam continuar a monitorar 
em tempo real e a vasculhar 
coisas e interdependências 
ainda não consideradas, 
para melhorar cada vez 
mais sua TI.

(*) - Engenheiro de sistemas de 
informação pela Universidad 

Tecnológica Nacional e Arquiteto 
em soluções SAP, é sócio-fundador 

da Inove Solutions, especializada 
em transformação digital e 

cibersegurança (www.linkedin.com/
in/waltertroncoso/).

Walter Ezequiel Troncoso (*) 

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

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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*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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: SHEROKEED YOMAIKOTH YOSEP WEFFER MARQUEZ, profissão: 
pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Venezuela, data-nascimento: 21/01/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Hector Efrain Weffer Rodriguez e de 
Zoraida Vicnar Marquez Romero. A pretendente: THAINALY RAMOS DE OLIVEIRA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/03/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Carlos Ramos de 
Oliveira e de Margarida Pereira dos Santos de Oliveira.

O pretendente: ALISON DA SILVA COSTA, profissão: inspetor de obras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 02/08/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Marcilio da Costa e de Alice Pereira da Silva. A pretendente: 
KATIA FERREIRA DA SILVA, profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Antenor Jose da Silva e de Marinita Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: VICTOR HUGO VARELLA DE SOUZA, profissão: encarregado de con-
fecção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jailson de Souza e de Flavia Varella 
de Souza. A pretendente: AMANDA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Agnaldo Teixeira de Oliveira e de Andrea da 
Silva Pereira.

Fazer melhor, mais rápido ou mais ba-
rato. Essas são as definições mais simples 
de inovação buscada pelas empresas 
de modo geral. 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 benefícios para as 
empresas, entre eles, ganho de tempo e 
agilidade nas entregas, com alta variável 
de recursos que auxiliam todo o ecossis-
tema de produção. 

“As ferramentas de desenvolvimento 
evoluem significativamente e condições 
em Cloud permitem melhor qualidade 
nas entregas. Além de possibilitar que 
equipes, distribuídas globalmente, 
operem de forma independente mas 
coordenadas, com alterações frequentes 
dentro de uma possibilidade de mo-
nitoramento 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 desenvolvimento 
e uso das aplicações, por causa da 
flexibilidade e escalabilidade pro-
porcionadas pela nuvem. Com isso, 
todos os aspectos do desenvolvimen-
to podem ser projetados e adaptados 
conforme a demanda, juntamente 
com o maior ganho de agilidade em 
atender às necessidades 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 mudanças 
e ajustes sejam implementados com 
mais rapidez. O resultado disso, além 
da velocidade, é uma maior com-
petitividade no mercado”, destaca 
Athayde. 

  O executivo explica ainda que o 
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 predominante 
ferramentas de código-fonte aberto. 
Com isso, os aplicativos desenvol-
vidos ganham melhor portabilidade 
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 vantagem 
desse modelo de arquitetura, a melhor 
integração e uso inteligente 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 de-
cisões”. - Fonte e mais informações: 
(https://keeggo.com/). 

Fernanda Ribeiro (*)

Nas últimas décadas 
a Psicologia Positiva 
emergiu como uma 

área de estudo científico 
que vai para além de uma 
abordagem centrada nos 
problemas e nas patologias, 
para se endereçar teórica e 
empiricamente à construção 
da qualidade de vida nas 
organizações, no indivíduo 
e no grupo.

Portanto, o estudo é uma 
vertente dentro da Psico-
logia que estuda aspectos 
que possam contribuir com 
a nossa felicidade, concen-
trando-se em aspectos posi-
tivos da existência humana 
oferecendo boas práticas 
para melhorar o desempe-
nho e aumentar a sensa-
ção de bem-estar pessoal. 
Logo é muito utilizada em 
consultórios de psicólogos, 
consultorias, processos de 
coaching, treinamentos e 
nas organizações.

Com ascendências na 
ciência do comportamento 
humano, essa abordagem 
permite focar nos aspectos 
positivos da experiência 
dentro da organização, para 
promover o bem-estar na 
sua empresa e adotar uma 
visão mais otimista. A orga-

Por meio da ciência da felicidade é possível proporcionar o 
desenvolvimento de características pessoais que colaboram para 

a satisfação.

Psicologia Positiva: 
como aplicar nas organizações?
Com ascendência na ciência do comportamento humano, essa abordagem permite focar nos aspectos 
positivos da experiência dentro da organização, para promover o bem-estar na sua empresa e adotar 
uma visão mais otimista

a satisfação. Como o otimis-
mo, a autodeterminação e o 
autoconhecimento. 

Os resultados da Psicolo-
gia Positiva para os profis-
sionais envolvem controle 
emocional, maior motivação, 
sentimento de pertencimen-
to e propósito, melhora da 
autoestima e dos relacio-
namentos interpessoais. 
No âmbito profissional esse 
estudo contribui para equi-
pes mais participativas e 
engajadas, lideranças ins-
piradoras e colaboradores 
mais satisfeitos.

A postura otimista, institu-
ída pela Psicologia Positiva, 
ensina que as competên-
cias podem ser adquiridas 
e melhoradas e o enfoque 
em aspectos positivos tam-
bém ajuda a promover um 
ambiente de trabalho sau-
dável, com clima e cultura 
agradável, contribuindo para 
a prevenção de doenças, ab-
senteísmo, turnover, baixa 
produtividade e retrabalho, 
agregando na economia de 
recursos para as organiza-
ções.

 
(*) - É Consultora Conexão Talento, 

coach pessoal e profissional pela 
Sociedade Brasileira de Coach. 

Formação em Psicologia pela UFF e 
MBA em Gestão de Pessoas pela FGV 

(https://conexaotalento.com.br/).
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nização que trabalha com a 
Psicologia Positiva possui 
como objetivo despertar o 
potencial dos colaboradores, 
aumentar o engajamento e 
construir uma cultura ino-
vadora — tendo a felicidade 
no trabalho como referência.

Sabemos que a maioria 
dos profissionais se sentem 
infelizes no trabalho e procu-
ram um novo emprego. Essa 
insatisfação em relação ao 
trabalho reflete diretamente 
na baixa produtividade no 
trabalho, no altíssimo índice 
de turnover e absenteísmo, 
nos exagerados custos com 

processos seletivos e na bai-
xa retenção de talentos nas 
organizações. É importante 
salientar que muitos fatores 
que causam descontenta-
mento podem ser trabalha-
dos, como a sensação de 
reconhecimento, estresse 
e solidão. 

Deste modo, a Psicologia 
Positiva torna-se uma gran-
de aliada para gestores que 
desejam desenvolver suas 
equipes. Por meio da ciên-
cia da felicidade é possível 
proporcionar o desenvol-
vimento de características 
pessoais que colaboram para 

Soluções em Cloud facilitam 
desenvolvimento de aplicativos
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