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Com a pandemia e todo o contexto de isolamento social, os anos 
de 2020 e 2021 foram marcados com o crescimento acelerado das 
vendas online no Brasil e no mundo. O e-commerce, que no início 
estava lutando por espaço, hoje é mais que uma certeza. As empresas 
que não estavam presentes no comércio eletrônico investiram nele 
nos últimos meses. Por outro lado, as que já possuíam a ferramenta 
estão aprimorando suas entregas e até quem ainda não possui site 
próprio está se beneficiando do social commerce para movimentar 
o caixa da empresa.  

As quatro importantes tendências para o setor de 
e-commerce em 2022

Oito segundos é a duração média da capacidade de atenção de um 
ser humano. Isso significa que é esse o tempo que você tem para 
causar impacto nos clientes que acessam seu site. Uma experiência 
pobre contribui para que seus usuários saiam da página e, poten-
cialmente, nunca mais retornem. Por isso o UX é tão importante, já 
que ajuda a resolver problemas relacionados à conversão, taxas de 
abandono e problemas de devolução ou rejeição.  

Como usar psicologia e personalização para 
melhorar a Experiência do Usuário

Você já ouviu falar no fenômeno chamado de "spooky action at 
a distance"? E se eu te disser que um “estado” (um resultado ou 
a posição de uma partícula) pode, previamente, assumir vários 
“estados” em superposição ao mesmo tempo? Que Schrödinger, 
Heisenberg, Dirac, Einstein e tantos outros gênios da humanidade 
me perdoem por tentar traduzir esses conceitos, mas vamos ao que 
interessa.  

Viveremos no mundo da computação quântica

sigoisette_CANVA

Negócios em Pauta

Jeep® revela Novo Renegade
A Jeep lançou ontem (10), o segundo teaser em vídeo do Novo 

Jeep Renegade, revelando o carro por completo e mostrando 
algumas mudanças de design por dentro e por fora. O vídeo de 
40 segundos começa retomando o badge “T270 4x4”, reforçando 
a mensagem de que agora o modelo vem equipado com o novo 
propulsor em veículos com os dois tipos de tração. A seguir já 
começam a aparecer detalhes das novidades, como a nova grade 
e os novos faróis com DRL em movimento com função de seta. 
Depois de uma cena com o Novo Jeep Renegade em uma trilha 
off-road, entram imagens do painel com central multimídia de 8,4", 
além dos novos e modernos volante e quadro de instrumentos 
Full Digital. Líder entre os SUVs compactos novamente em 2021 
e com mais de 350 mil unidades vendidas desde que começou 
a ser produzido no Brasil, em 2015, o Jeep Renegade chegará 
com essas e outras mudanças em breve (newsletter-pressoffice@
stellantis.com).     Leia a coluna completa na página 3

Foto: Stellantis Communications
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Mais de 30 vagas para pessoas com  
deficiência (PCDs) em São Paulo

@O Grupo Santander, terceiro maior banco privado do Brasil, está em 
busca de novos profissionais e abriu mais de 30 oportunidades de 

emprego para pessoas com deficiência (PCDs) para a capital e interior 
de São Paulo.  A companhia iniciou o processo seletivo pela Taqe, plata-
forma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, 
teste de fit cultural e gamificação. O objetivo é contratar  20 pessoas 
para a capital e 16 no interior de São Paulo, com foco em cidades de 
maior atendimento como Bauru, São José do Rio Preto e Presidente 
Prudente. Para se candidatar é preciso ter alguma experiência na área 
e/ou perfil muito direcionado a partir dos testes realizados pela Taqe, 
e de preferência contar com ensino superior completo ou cursando. 
Além disso, não há necessidade de CPA10, já que os candidatos serão 
formados no Banco. Os benefícios incluem vale transporte, vale refeição, 
seguro de vida ou saúde, e assistência médica (https://www.taqe.com.
br/).    Leia a coluna completa na página 2

AI/Grupo Santander

O JEN conversou com GISELA 
CESCHIN, técnica da Junta 
Comercial, a respeito das 
alterações que passaram a 
vigorar desde 01 de janeiro 
deste ano.

JEN – Em fevereiro de 2020, estivemos 
com o Dr. Walter Iihoshi e assessores em uma 
entrevista sobre as mudanças da Junta para 
2020. Na ocasião, foi citada uma expectativa 
do Governo Estadual para que a JUCESP fosse 
uma autarquia comprometida a melhorar o 
índice Doing Business. O quanto a pandemia 
da COVID-19 impactou neste projeto?

CESCHIN – Houve um impacto no sentido de 
acelerar a digitalização do processo de abertura 
de empresas. A Junta Comercial do Estado de 
São Paulo lançou, em parceria com órgãos do 
governo federal, o projeto Balcão Único. Trata-se 
de uma medida inovadora para simplificação do 
processo de abertura de empresas, que elimina 
e automatiza etapas, diminuindo o tempo para 
constituir empresas em minutos.

JEN – Na época, o Dr. Walter Iihoshi infor-
mou que, em relação ao Doing Business, havia 
uma queda em pontuação com relação ao ano 
anterior. Como está esse índice atualmente?

CESCHIN – O índice não foi divulgado este 
ano pelo Banco Mundial, mas acreditamos que 
o Balcão Único e demais medidas adotadas, 
serviram para eliminar burocracias e simplificar 
a vida do empreendedor em SP.

JEN – Havia uma expectativa, na época da 
entrevista, de tornar a JUCESP 100% digital. 
A pandemia acelerou este processo?

CESCHIN – Sem dúvida, a pandemia ace-
lerou a digitalização de diversos setores, e na 
JUCESP não foi diferente. Investimos em novos 
sistemas, em automatização dos procedimen-
tos e digitalização do nosso acervo físico de 
documentos.

JEN – A JUCESP trabalhará em qual formato 
em 2022, presencial, híbrido ou remoto?

CESCHIN – A expectativa é que conti-
nuemos trabalhando em formato híbrido, pois 
vimos neste período de pandemia que algumas 
atribuições eram possíveis de serem realizadas 

Os impactos da nova Lei 13.818 nas 
publicações e registros legais
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remotamente. Porém, existe uma demanda de 
atendimento presencial que continuará sendo 
atendida, em benefício dos nossos usuários.

JEN – Alguma orientação especial aos em-
presários?

CESCHIN – É importante os empresários 
estarem atentos aos nossos serviços digitais 
e às facilidades ofertadas pela JUCESP para 
o registro de suas empresas. O atendimento 
digital é uma realidade e está à disposição de 
todos, facilitando a comunicação com a JUCESP.

JEN – O que mudará nos registros de Atas 
e Balanços com o início da nova Lei 13.818?

CESCHIN – A mencionada lei altera a Lei das 
Sociedades Anônimas no que concerne às publi-
cações obrigatórias,  art. 289. Passa a prever que 
serão realizadas nas publicações em jornal de 
grande circulação (retirando a obrigatoriedade 
de publicar em órgão Oficiais – D.O.E./D.O.U.) 
na localidade da sede da companhia e de forma 
resumida (hoje as publicações deve constar a 
íntegra dos documentos), desde que a íntegra 
desses tenham a divulgação simultânea na 
página do mesmo jornal na internet, com cer-
tificação digital. (publicação da íntegra no site 
do jornal de grande circulação).

JEN – A partir de qual data se inicia a obri-
gatoriedade das novas regras?

CESCHIN – A alteração do artigo 289, da 
Lei 6404/74, entrou em vigor a partir de 1º de 
janeiro de 2022.

JEN – Haverá período de vacância para 
início da obrigatoriedade de cumprimento das 
novas regras?

CESCHIN – O período de vacância se encerra 
em janeiro de 2022. 

JEN – A JUCESP continuará a aceitar os ar-
quivos digitais (PDFs) com Certificação Digital?

CESCHIN – A JUCESP aceita documentos 
com assinatura digital, cumprindo as normativas 
interna e do DREI - Departamento de Registro 
Empresarial e Integração, desde que cumpridas 
as formalidades.

JEN – Existem normativas para a Certifi-
cação Digital?

CESCHIN – Além de instruções norma-
tivas do Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação, especificamente sobre o registro 
de empresas, a Instrução Normativa nº 81 do 
DREI, traz regras de aplicação.

JEN – Os arquivos digitais (PDFs) cumprirão 
todas as exigências legais ou será necessária 
uma versão impressa da página do jornal?

CESCHIN – Acreditamos que sim. Porém, 
a análise do cumprimento das formalidades 
é realizada no momento da apresentação da 
documentação a registro.

JEN – Caso haja a obrigatoriedade do im-
presso, se faz necessário o papel jornal ou a 
impressão poderá ser feita como era no Diário 
Oficial antigamente?

CESCHIN – A impressão pode ser feita como 
o DOE; a Lei (LC 182 e Lei 14.195) fala nas S/A 
fechadas, com receita bruta até 78 milhões, 
são isentas das publicações em jornal, mas 
obrigatória a publicação na Central de Balanços.

JEN – Empresas com quais características/
porte (Lucro líquido, etc.) terão a obrigato-
riedade de publicação de atas, balanços e etc?

CESCHIN – Só aferimos a receita bruta anual 
que seja até 78 milhões para as companhias de 
capital fechado para dispensar das publicações 
em jornais (no caso, serão feitas na Central de 
Balanços do Sped).

JEN – Alguma outra normativa nova em 
relação a essa Lei?

CESCHIN – A Lei complementar 182, como 
mencionado, trouxe alterações na Lei 6404/74.

DESEmPENHO DE SEuS NEGóCIOS

CONfIrA AS tENDêNCIAS DE 
MARkETINg E TECNOLOgIA EM 2022

    Leia na página 4

Recordes de temperatura
Os últimos sete anos foram os mais 

quentes já registrados pela humanida-
de, de acordo com um relatório anual 
divulgado ontem (10) pela União Euro-
peia. Os dados mostram que 2021 foi o 
quinto ano mais quente, com recordes 
de temperatura em diferentes regiões 
do planeta. O documento aponta que a 
concentração de gases do efeito estufa 
na atmosfera continua aumentando, 
apesar das promessas dos governos de 
reduzir as emissões de carbono (Ansa).

Gisela Ceschin
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