
Como a senha geralmente é a única coisa entre um cibercriminoso 
e os dados pessoais e financeiros, os criminosos visam roubar ou des-
criptografar esses logins. Uma pessoa tem em média 100 credenciais de 
login para lembrar, e isso tem aumentado nos últimos anos. Portanto, 
não é de admirar que os caminhos mais curtos sejam escolhidos e a 
segurança seja prejudicada como resultado.   
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Quando você ouve a expressão “marketing moderno”, pensa em mídia 
digital, aplicativos inovadores e campanhas compartilhadas em múlti-
plos canais?  O marketing moderno omnichannel vai muito além, pois 
aproveita os recursos do negócio para fornecer a melhor experiência 
ao cliente, impulsionando o crescimento e a lucratividade. Embora boa 
parte dos líderes não tenha clareza sobre o que isto significa, o marketing 
precisa se modernizar. Nesta jornada, evitar a adoção de iniciativas ao 
sabor dos modismos previne a frustração que advém de resultados não 
concretizados. Em uma transformação tangível, os colaboradores devem 
assumir uma nova mentalidade de gestão e decisão.  

Marketing moderno: agregando valor 
na coleta de dados

A introdução da inteligência artificial (IA) na produção geral-
mente falha durante a transição da prova de conceito (PoC) para 
a operação regular. Isso só pode ser evitado com uma abordagem 
holística que leve em consideração todo o espectro de dependên-
cias comerciais, técnicas e organizacionais. Vamos considerar 
uma empresa metalúrgica cujos processos são altamente auto-
matizados.   

Inteligência artificial: prova de conceito é 
apenas a ponta do iceberg

Jirsak_CANVA

News@TI

TOPdesk explica em evento online e gratuito 
as sete principais tendências de TI

@A TOPdesk, especialista em soluções de service desk para ITSM e 
ESM, promove no dia 24 de fevereiro (das 10h às 11h), evento online 

e gratuito sobre as sete principais tendências de TI para 2022. De acordo 
com pesquisa da International Data Corporation (IDC), a transformação 
digital está cada vez mais se acelerando nos negócios, com taxa anual de 
crescimento de investimentos na ordem de 15,5%. Outro estudo, desta 
vez da Dell Technologies, mostra que, em 2020, 87,5% das empresas 
instaladas no Brasil trouxeram alguma mudança voltada à transformação 
digital, índice acima da média mundial de 80%. “Depois da rápida trans-
formação digital, em 2020 e 2021, este ano é de consolidação de algumas 
tecnologias, já que num primeiro momento foi tudo feito às pressas. 
Vamos falar sobre o que veio para ficar, como a segurança dos dados e a 
conectividade”, explica Carla Gall, líder de marketing da TOPdesk que 
participará do painel do evento acompanhada de Aline Schmidt, office sales 
e Vitor Marabeli, consultor de implementação (https://page.topdesk.com/
pt-br/webinar-tendencias-de-tecnologia-2022?utm_source=social&utm_
campaign=br-webinar-tendencias-assessoria&utm_id=assessoria).    Leia a coluna completa na página 2

Reprodução:https://page.topdesk.com/pt-br/ 
webinar-tendencias-de-tecnologia-2022?

Os objetivos não 
são atingidos 
sozinhos!

Claudio Zanutim

Empreendedorismo

   
Leia na página 4

Temos visto que o cliente está 
cada dia mais exigente e as 
empresas começam a despertar 
para o valor e potencial da 
diferenciação pelo cuidado com 
seu pós-vendas. Além do que, fica 
cada vez mais claro que ninguém 
gosta de comprar de alguém que 
o trata mal ou que não atenda 
as nossas expectativas, não é 
mesmo? 

Mesmo diante disso, apenas dois 
terços das empresas têm declarado 

investir na experiência do cliente. 

Mas isso tem um fator histórico: desde 
os primórdios do capitalismo, a razão da 
constituição de uma empresa era criar 
um bom produto para ser vendido e, 
por muito tempo, as companhias foram 
sendo desenvolvidas em volta do produto 
que até então era o centro da atenção 
do negócio. 

Com o passar do tempo as coisas foram 
mudando, o mercado se transformou, o 
cliente mudou (e muito!) e começou a 
analisar outros atributos, que não apenas 
o produto, como seu preço e qualidade, 
para tomar a decisão de compra.

Em uma pesquisa da PwC, empresa de 
consultoria e auditoria, 84% das pessoas 
disseram que a experiência é tão impor-
tante quanto o produto a ser adquirido. 
Dito isso, empresas que até então esta-
vam 100% empenhadas em oferecer o 
melhor produto, tiveram que começar a 
dividir sua atenção em oferecer uma jor-
nada impactante positivamente, desde a 
realização da compra até o seu pós-venda.

Cada vez mais a experiência de compra 
vem sendo olhada detalhadamente pelas 
áreas de marketing e vendas como opor-

O pós-venda é o início da 
próxima compra
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tunidades de diferenciação na venda. 
Muitas tecnologias veem surgindo - como 
provadores virtuais, produtos “materia-
lizados” no ambiente físico por meio da 
realidade aumentada, integrações entre 
plataformas, omnicanalidade, liveshops, 
etc. Mas a minha provocação é: quais ini-
ciativas estão sendo realmente utilizadas 
no pós-venda? 

Não é a implantação de tecnologias 
que nos distanciam do contato com o 
cliente, o atendimento automático não 
vai garantir uma boa experiência no pós 
compra, pois ela é fundamentalmente 
humana. Essa última etapa é o momento 
que a marca tem para mostrar a verdade 
do que foi anunciado antes mesmo de 
iniciar o seu atendimento, onde vai ditar 
o quanto esse cliente está disposto a 
comprar novamente e recomendar o seu 
produto ou serviço. 

Por este motivo, a diferenciação da 
marca do futuro está aí, na forma como 
a empresa realmente se mostra, por meio 
das suas ações e interações com seus 
clientes, o quanto ela verdadeiramente 
se importa e cria conexão. É quando ela 

mostra a sua essência, sem rodeio nem 
máscaras.

As empresas que desejam, de fato, 
prosperar e ir mais longe, precisam 
imediatamente incluir nos seus objeti-
vos a experiência do cliente e o colocar 
no centro do negócio. Somente assim, 
será possível gerar um planejamento 
estratégico que seja aplicado desde as 
suas lideranças e, consequentemente, 
para toda a empresa, fazendo parte da 
cultura da organização. 

Em outras palavras, as empresas 
precisam olhar para o seu público em 
primeiro lugar, de cima para baixo e de 
dentro para fora. Que se comece fazendo 
o básico, tratando as dores latentes de 
seus clientes, mas principalmente no 
seu pós-venda.

 
Garanta um atendimento rápido, 

eficiente e humano, e se fizer isso com 
excelência, a empresa estará à frente de 
muitas que estão no mercado. 

É preciso gerar encantamento nos clientes e, daí em diante, ter a certeza 
do início de uma próxima compra ou da geração de recomendações. Fica 

a dica e invista no seu cliente, ele é a sua melhor propaganda!

UE anuncia plano bilionário de comunicação
A Comissão Europeia anunciou um projeto bilionário de comunicações 

via satélite para permitir que o bloco permaneça conectado, reduza sua 
dependência de empresas estrangeiras e possa concorrer com outras 
potências deste setor, como Estados Unidos, China e Rússia. O plano é 
operar um sistema espacial de conectividade bastante avançado, além de 
fornecer uma maior segurança cibernética e combater possíveis ameaças 
eletromagnéticas. A iniciativa deverá aumentar a força da indústria espa-
cial do bloco, contribuindo também para a criação de diversos empregos 
adicionais, que trarão efeitos positivos na economia. O custo de seis bilhões 
de euros deverá ser financiado por 2,4 bilhões de euros da União Europeia 
entre os anos de 2022 e 2027. O projeto também deverá contar com o 
apoio financeiro de nações do bloco, da Agência Espacial Europeia e de 
investimentos privados, e os primeiros serviços entram em funcionamento 
até 2025 (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: ANSA

pERDAs glObAIs pODEM ChEgAR A Us$ 6 TRIlhõEs

CIbERsEgURANçA: 
TENDêNCIAs pARA 
pROTEgER As 
EMpREsAs

    Leia na página 4

Comprovantes para IR
As empresas e instituições finan-

ceiras têm até o próximo dia 28 para 
enviar aos contribuintes os compro-
vantes de rendimentos referentes ao 
ano passado. Os informes são usados 
para o preenchimento da declaração 
do IRPF 2022, cujo prazo de entrega 
está previsto para começar em 2 de 
março. O calendário de entrega da 
declaração deste ano será divulgado 
pela Receita nos próximos dias.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/ciberseguranca-tendencias-para-proteger-as-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-17-02-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-17-02-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/os-objetivos-nao-sao-atingidos-sozinhos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/marketing-moderno-agregando-valor-na-coleta-de-dados/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/inteligencia-artificial-prova-de-conceito-e-apenas-a-ponta-do-iceberg/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/comunicacao-desafios-para-engajar-diferentes-publicos-em-negocios-digitais/
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O paredão está 
avançando

O Brasil, 
cobiçado desde o 
descobrimento, e 
mesmo dispondo 
de muitos recursos 
naturais, perdeu 
vitalidade. Há 
o desequilíbrio 
econômico geral entre 
as nações

O nome disso é geoe-
conomia ou geopo-
lítica. Quem pode 

mais, chora menos? O Brasil 
deveria se ocupar mais em 
produzir e criar empregos 
internos, dar bom preparo 
ao povo, e buscar indepen-
dência financeira para não 
ficar refém dos financia-
mentos. O grande Brasil se 
tornou nação sem vontade 
própria. 

A cidade de São Paulo, 
fundada há 468 anos, atraiu 
pessoas de todas as raças e 
todos os credos que deve-
riam dar sua contribuição 
para que o Brasil se tor-
nasse verdadeiro lar, mas a 
maravilhosa e acolhedora 
cidade, hoje com mais de 12 
milhões de habitantes, está 
cheia de problemas criados 
por sucessivos governos 
displicentes. 

A responsabilidade dos 
governantes é cuidar das 
cidades e do país em sua 
totalidade, ou seja, da 
infraestrutura, educação 
e economia, produzindo 
para consumo interno e 
para exportação, gerando 
empregos, renda e arreca-
dação. Isso requer políticos 
honestos, empenhados no 
bem do Brasil. O nosso 
atraso tem de ser debitado 
aos políticos que tiraram 
proveitos para si, sem admi-
nistrar tudo com seriedade 
e competência. Como sair 
dessa situação com tantos 
oportunistas solapando o 
que restou?

O mundo se inquieta com 
dívida elevada e a provável 
existência de bolha finan-
ceira nos Estados Unidos. 
Lamentável, pois surgem 
bolhas no mercado, e este 
cada vez mais se assemelha 
a um cassino em vez de atuar 
como mecanismo de inves-
timento e desenvolvimento. 
Formou-se um obscuro 
oceano financeiro. Muitas 
nações têm potencial para 
sobreviver de forma con-
digna, mas engolfados na 
globalização, lançaram-se 
ao mar sem estarem pre-
paradas para as tormentas 
financeiras criadas pela ga-
nância e irresponsabilidade. 

As grandes corporações 
alcançaram a otimização no 
aproveitamento do mercado 
mundial para obter ganhos 
na produção, finanças e ven-
das, enquanto as nações se 
fragilizaram e ficaram sem 
condições para enfrentar 
o mar encapelado, e não 
sabem como voltar à terra 
firme de suas fronteiras. 

A China deliberou limpar 
a Internet, mas temos aí a 
questão da imposição. 

As pessoas, em geral, e 
os jovens, em particular, 
têm atração para burlar 
proibições coercitivas; no 
entanto, há uma nojeira em 
muitos filmes e espetáculos 
que mostram o ser humano 
decadente no uso de drogas, 
sexualidade embrutecida, 
traições e assassinatos. Isso 
tudo, nada de bom mostra 
às novas gerações e depri-
me os idosos. É o veneno 
da decadência espalhado 
pela humanidade e por ela 
acolhido.

Vídeos, filmes, TV, escola, 
tudo para avançar no imagi-
nário das pessoas incutindo 
conceitos estranhos. No 
caso do imaginário infantil é 
preciso muito cuidado; tra-
ta-se de invasão comprome-
tedora da mente da criança 
e de seu futuro, pois em seu 
instinto imitativo não tem 
discernimento sobre o que 
vê e copia em suas atitudes. 
Nas escolas é ainda mais 
grave por ser o professor 
um modelo em potencial e 
certas leituras e conceitos 
transmitidos chegam a ser 
criminosos. 

É o tipo de conspiração 
que o diabo gosta: apo-
drecer a fruta antes do 
amadurecimento. O ser hu-
mano agarrou-se ao mundo 
material, esquecendo-se 
da transitoriedade da vida. 
O dinheiro se tornou a 
quintessência do materia-
lismo e em função da ânsia 
do ganho, tudo o mais foi 
menosprezado e prejudi-
cado. Não há interesse em 
estabelecer um sistema de 
vida simples e natural sem 
agressão ao meio ambiente 
e sua sustentabilidade. A so-
lução está na busca sincera 
da espiritualidade. A escada 
espiritual exige esforço. 

Subir é a grande tarefa 
da vida. O espírito humano 
encontra-se ainda nos bai-
xios da matéria grosseira. 
As pessoas se sentiam 
poderosas dominadoras e 
foram criando as próprias 
leis, construindo tudo sobre 
as bases da cobiça e vaidade. 
Mas com tal base frágil, tudo 
foi se encaminhando para o 
desmoronamento e agora 
se sentem emparedadas 
sem saber para onde ir, e o 
paredão vai avançando. 

“Tu, porém, ó pesquisa-
dor, examina-te com since-
ridade e impiedosamente, 
e então procura sintonizar 
todo o teu pensar e intuir, 
sim, todo o teu ser, de modo 
novo sobre base espiritual, 
a qual não mais vacilará 
como aquela base até agora 
intelectiva e por isso muito 
restrita!” (trecho do livro 
Mensagem do Graal, A luta 
na Natureza)

(*) - Graduado pela FEA/USP,  
coordena os sites 

(www.vidaeaprendizado.com.br) 
e (www.library.com.br). E-mail: 

bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Luís Rogério Guimarães Siqueira (*)

A criação de uma marca 
vai muito além de um 
“desenhinho” que se 

coloca no letreiro de um 
estabelecimento comercial, 
a falta de conhecimento leva 
muitas pessoas a escolhe-
rem a sua Marca de forma 
equivocada. Seguem dicas 
para lhe auxiliar:
 1) O que é - é funda-

mental saber o que é 
uma marca para poder, 
a partir daí, criar ou 
escolher aquela que 
esteja mais adequada 
ao seu objetivo. Marca 
é um sinal visualmente 
perceptível, noutro fa-
lar, é um desenho, uma 
expressão, um símbo-
lo, letras e números, 
desenho e expressão, 
que são perceptíveis 
pelos olhos e são uti-
lizadas para nomear 
produtos e serviços.

  É evidente, portanto, a 
importância da marca 
para a criação e fide-
lização da clientela, 
dado que o signo ou 
símbolo que carac-
teriza a marca será 
vinculado à qualidade 
daquilo que é forne-
cido ao consumidor. 
Destaca que o frasco 
de um produto pode 
ser registrado como 
marca, como exemplo 
tem-se a garrafa da 
Coca Cola.

 2) Para que serve - para 
distinguir, identificar 
e tornar único, é a 

O objetivo da marca é te diferenciar, te identificar e 
auxiliar teus clientes a te encontrar.

A Globant, uma empresa nativa digital focada em reinventar os 
negócios por meio de soluções tecnológicas inovadoras, lançou 
seu último Reporte Sentinel, “Imaginando o Futuro das Vendas”. 

O relatório detalha como as empresas podem criar com 
sucesso experiências personalizadas e centradas no cliente e 
explora como diferentes setores, como serviços financeiros, 
energia, viagens e telecomunicações, estão se adaptando ao 
novo cenário de vendas digitais.  

Com a aceleração do e-commerce - 85% dos clientes globais 
fizeram uma compra online em 2020 - os canais digitais torna-
ram-se fontes essenciais e primárias para o engajamento do 
cliente. Para ajudar as empresas a superar os desafios desse 
novo ambiente de vendas e acelerar as vendas digitais, o Reporte 
Sentinel da Globant recomenda que as marcas unam negócios, 
marketing e tecnologia em uma visão 360° do cliente, o que 
exige equipes multidisciplinares e recursos analíticos avançados.

“Para criar uma estratégia abrangente com o objetivo principal 
de impactar o funil de vendas digital, as empresas devem ter 
uma compreensão completa de quais tecnologias, processos 
e dados já existem internamente e como eles se alinham com 
suas ambições de vendas”, disse Pablo Monge, diretor global de 
Vendas Digitais da Globant. “Hoje, podemos integrar e conec-
tar tecnologia e análise com operações de marketing e vendas 
para criar uma experiência ideal para o cliente e atender às 
demandas dos consumidores de hoje”. 

“Imaginando o Futuro das Vendas” apresenta quatro fatores 
principais que permitem que as marcas melhorem seus pro-
cessos de vendas, comuniquem-se melhor com os clientes, 
quebrem silos organizacionais, maximizem o valor de seus 
dados e produzam experiências físicas e digitais personalizadas 
e centradas no cliente: Dados Digitais de Vendas Conectados, 
Tecnologia Integrada, Modelos Operacionais Colaborativos e 
Mídia Omnicanal.

Podemos integrar e conectar tecnologia e análise com operações 
de marketing e vendas para criar uma experiência 

ideal para o cliente.

Cinco dicas para acertar na 
escolha da sua marca

realizações desse tipo 
contrariam a própria 
finalidade da marca 
que é identificar. 

 5) Falta de pesquisa 
para verificar a dis-
ponibilidade - No 
Brasil existe uma Au-
tarquia Federal - INPI 
(Instituto Nacional da 
Propriedade Indus-
trial) responsável pelo 
registro das marcas. 
Assim, aqueles que 
conseguem o registro 
possuem exclusivida-
de de uso, pelo seu 
titular, em todo territó-
rio nacional, dentro do 
seu ramo de atividade. 

  Portanto, se você criar 
uma marca igual ou 
semelhante a uma já 
registrada, muito pro-
vavelmente irá perder 
o direito de usá-la, por-
que alguém, já é deten-
tor do uso exclusivo. 
Para evitar qualquer 
transtorno ao uso da 
marca, que em muitos 
casos geram prejuízos, 
é recomendável que, 
antes de definir e de 
divulgar sua marca, 
seja feita uma pesquisa 
prévia, no banco de 
dados do INPI, para se 
assegurar que se trata 
de uma marca sem re-
gistro, logo, livre para 
o uso.

(*) - Bacharel em Ciências Jurídicas 
e Sociais pela Universidade de 

Taubaté; pós em Direito Empresarial 
pelo Centro Universitário Salesiano/

SP, é sócio fundador do Escritório 
Guimarães Siqueira Sociedade de 

Advogados.

sua marca que te dis-
tingue, te difere dos 
demais concorrentes, 
é pela sua marca que 
seus clientes te identi-
ficam, te encontram e 
divulgam seu produto 
e seu serviço. Para o 
empresário se sobres-
sair em meio à concor-
rência é importante 
fortalecer essa marca.

 3) Não confundir com 
o produto ou serviço 
- o objetivo da marca é 
te diferenciar, te iden-
tificar e auxiliar seus 
clientes a te encontrar. 
A expressão escolhida 
não deve ter nenhuma 
relação com o produto 
ou serviço que ela visa 
assinalar, a ponto de 
gerar confusão, com o 
respectivo produto ou 
serviço, ao contrário, 
uma marca forte nasce 
descolada deles.

  Exemplo, produto 
sorvete, marca “Ice 

Cream”; serviço super-
mercado, marca “Meu 
Supermercado”. Esses 
exemplos apresen-
tam marcas que não 
têm nenhuma força 
identificadora, porque 
não se distingue do 
produto ou serviço, 
já Kibom para sorvete 
e Pão de Açúcar para 
supermercado estão 
em outro patamar, 
pois, essas expressões 
atingiram o objetivo 
de identificar sem ter 
a direta relação com 
o produto/serviço, ou 
seja, são altamente 
identificativas.

 4) Legível - um equívoco 
comum, principalmen-
te em Marcas Nomina-
tivas, é o excesso de 
detalhamento da letra, 
querer criar uma letra 
tão trabalhada que a 
leitura da expressão 
fica muito difícil. É 
importante notar que 

Se você criar uma marca igual ou semelhante a uma já registrada, muito provavelmente irá perder o 
direito de usá-la, porque alguém, já é detentor do uso exclusivo
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O Futuro das Vendas: quatro pontos-
chave para aumentar a receita

O relatório também detalha as tecnologias, modelos ope-
racionais, programas de gerenciamento de dados de vendas 
digitais e governança colaborativa necessários para que as 
organizações de vendas avancem em direção a um futuro 
digital de sucesso. 

“As organizações de todos os setores podem construir 
relacionamentos mais fortes e bem-sucedidos com seus 
clientes conectando dados, integrando tecnologia, apro-
veitando vários canais de mídia e colaborando em modelos 
operacionais estratégicos. É assim que eles podem avançar 
com confiança para a nova era de vendas digitais e físicas”, 
acrescentou Diego Tártara, diretor de tecnologia da Globant. 
- Fonte e mais informações: (https://reports.globant.com/
pt-br/sentinel-report/).
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Vivaldo José Breternitz 
 
Os romanos pretendiam con-

quistar a cidade de Siracusa, 
situada na costa leste da Sicília, 
de forma a que pudessem ter o 
domínio completo daquela ilha. 
Em 214 a. C. cercaram a cidade, 
cuja defesa era comandada por 
Arquimedes, inventor, mate-
mático, filósofo - um polímata, 
enfim. Polímata, que em grego 
significa “aquele que aprendeu 
muito” - é uma pessoa cujo co-
nhecimento não está restrito a 
uma única área.

Os romanos eram muito supe-
riores em recursos, mas Arqui-
medes desenvolveu tecnologia 
que permitiu à cidade resistir 
por dois anos. Dentre outras 
coisas, criou um guindaste 
que era usado para prender e 
erguer os navios inimigos que 
se aproximavam da costa e a 
seguir soltá-los, destruindo-os 
na queda. Diz-se que criou tam-
bém um sistema de espelhos, 
usado para concentrar os raios 
solares sobre as velas dos na-
vios romanos, incendiando-os, 

embora não haja prova de que 
tal arma tenha existido.

Mas a superioridade em ma-
terial e homens dos romanos, 
que eram comandados pelo 
general Marco Cláudio Marcelo, 
prevaleceu: Siracusa caiu. O 
general havia ordenado que a 
vida de Arquimedes, que tinha 
78 anos (uma idade avançadís-
sima para a época) fosse pou-
pada. O sábio, que continuou 
seus estudos em casa após a 
invasão da cidade, certo dia ao 
ser interpelado por um soldado 

romano, protestou contra a 
interrupção de seu trabalho e 
grosseiramente mandou o sol-
dado retirar-se; este, sem saber 
de quem se tratava, matou-o.

A história conta também que 
Arquimedes descobriu que o 
volume de qualquer corpo pode 
ser calculado medindo o volume 
de água movida quando o corpo 
é submergido na água - isso é 
conhecido como o Princípio 
de Arquimedes. Ele chegou a 
essa conclusão quando entrava 
na banheira; consta que logo a 

seguir teria saído nu pelas ruas 
de Siracusa gritando Eureka, 
que em grego significa descobri.

Para encerrar uma curiosi-
dade: na versão italiana dos 
quadrinhos de Disney, o Prof. 
Pardal é conhecido como 
Archimede Pitagorico, o que 
pode ser encarado como uma 
homenagem a dois sábios, Ar-
quimedes e Pitágoras, também 
filósofo e matemático.

 
(*) - Doutor em Ciências pela USP, mestre 
em Engenharia Elétrica pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, é consultor de 
empresas..

Arquimedes, um sábio voltado à tecnologia



Em cinco anos, quem 
não se digitalizar, vai 

deixar de existir

Foi-se o tempo 
em que as 
empresas podiam 
simplesmente se 
manter fora do 
universo digital

Em “O futuro é mais 
rápido do que você 
pensa”, Peter Dia-

mandis e Steven Kotler 
abordam a importância da 
convergência tecnológica 
e como ela está transfor-
mando a economia, as 
empresas e consequen-
temente as nossas vidas. 

Segundo as previsões 
dos autores, nos pró-
ximos dez anos, nós 
vamos presenciar mais 
inovações do que as que 
pudemos ver no último 
século, graças à crescente 
interligação entre tecno-
logia e serviços.

A pandemia acelerou o 
processo de digitalização 
e, para se ter ideia, no 
Brasil, as vendas online 
passaram a representar 
21,2% do faturamento 
do comércio varejista em 
2021, ante os 9,2% de 
antes da crise sanitária, 
segundo dados da Son-
dagem do Comércio, feita 
pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). 

Diamandis e Kotler 
acreditam que, em cinco 
anos, a empresa que não 
partir para o universo 
digital tende a deixar de 
existir. Em outras pala-
vras, é possível afirmar 
que, em pouco tempo, 
a digitalização será uma 
questão de sobrevi-
vência. Isso acontece 
porque, cada vez mais, 
as decisões precisam 
ser tomadas com base 
no maior número de 
dados possível e não dá 
para fazer isso sem se 
digitalizar.

A experiência de com-
pra e principalmente a 
segurança e a comodida-
de de consumir produtos 
ou contratar serviços 
sem sair de casa vêm 
determinando como as 

coisas devem funcionar 
daqui para a frente. Além 
de conforto e segurança, 
a transformação digital 
promove redução de cus-
tos e facilita o controle 
da gestão. E é impossível 
melhorar os processos 
atuando com base em 
planilhas de Excel.

O fato é que a trans-
formação digital é um 
caminho sem volta. Con-
siderando que a tecno-
logia está cada vez mais 
presente no nosso dia a 
dia, transporte, varejo, 
educação, saúde, alimen-
tação, setor imobiliário 
e entretenimento, por 
exemplo, são algumas 
das áreas que já estão 
se adaptando e devem 
continuar evoluindo nos 
próximos anos. 

A grande vantagem da 
digitalização é a elimina-
ção de intermediários e 
isso significa benefícios 
para o consumidor, que 
passa a ter total controle 
sobre suas decisões de 
compra. Já para as em-
presas, entregar rapida-
mente e com qualidade 
é indispensável na con-
quista de novos clientes.

Encontrar e implemen-
tar soluções inteligentes 
com o objetivo de melho-
rar a experiência do con-
sumidor final, portanto, 
são o caminho para as 
empresas que querem 
continuar no mercado. 
Quem não se adaptar a 
isso, vai ficar para trás. 
O futuro chegou mais 
rapidamente por causa da 
Covid-19 e não há como 
retroceder. 

A mudança é progres-
siva e, por aqui, ainda 
temos um longo caminho 
a percorrer. No entanto, 
quem quer se consolidar 
precisa começar a plane-
jar desde já para que, em 
alguns anos, o digital seja 
uma realidade sólida.

(*) - Engenheiro com MBA na 
NYU, presidente do Conselho 

de Administração da Pathfind, 
conselheiro na BBM Logística e sócio 

da Awro Logística e Participações 
(www.pathfind.com.br).

Antonio Wrobleski (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

3www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022

 
Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0040042- 53.2021.8.26.0100. O Dr. Antônio Carlos de 
Fiqueiredo Negreiros, Juiz de Direito da 7ªVara Cível do Foro Capital/SP, Faz Saber a Aluisio 
Henrique Bezerra, CPF Nº 120.761.388-62, RG Nº 248351540, 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$ 59.892,52, 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 Paulo, 21 de Dezembro 2021. 

 
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004270-18.2021.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). José Carlos de França 
Carvalho Neto, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Dunbar Serviços e Segurança Eireli, CNPJ nº 
13.649.411/0001-54, que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.080,95. 
Referente as faturas Vencidas e não pagas, devidamente atualizada 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. 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. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de fevereiro de 2022.  
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001467-49.2016.8.26.0450 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de Piracaia, Estado de SP, Dr(a). Cléverson de Araujo, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Júlio Batista Rodrigues Boppre, CPF Nº 345.162.018-95 que CGMP – Centro de 
Gestão de Meios de Pagamentos S/A, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 6.487,77. 
devidamente atualizada 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 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 úteis, a fluir após os 
30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na 
inicial. 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 Piracaia, aos 07 de fevereiro de 2022. 
 
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1008837-20.2020.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IV-Lapa, Estado de SP. Dr(a). Adriana Genin  Fiore Basso, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Jose Felipe Huanca  Quispe, Boliviano, CPF332.879.048-92, que lhe 
foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, objetivando o recebimento no valor de R$ 16.204,97 (agosto/2020), referente às 
taxas de conservação e melhoramentos do lote 06, da Quadra DP, do Loteamento Thermas de 
Santa Bárbara - Gleba II(atualmente denominado STA Bárbara Resort Residence 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, presumir-se-ão aceitos, pelo 
réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor conforme previsto no artigo 344 do C.P.C., 
ficando advertido de que no caso de revelia será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de fevereiro de 2022. 

Allonda Ambiental Participações S.A.
CNPJ/ME nº 17.718.542/0001-05 - NIRE 35.300.450.884

Edital de Convocação - Assembleia Geral De Debenturistas
Nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), ficam os Senhores titulares das debêntures em circulação (em conjunto, “Debenturistas”) objeto do 
“Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Allonda Ambiental Participações S.A.”, celebrado em 25 de 
março de 2021, entre a Allonda Ambiental Participações S.A., na qualidade de emissora (“Emissora” ou 
“Companhia”) e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), com a interveniência e 
anuência (i) da Allonda Ambiental S.A., inscrita no CPNJ/ME sob o nº 04.060.779/0001-91 (“Allonda 
Ambiental”); (ii) Golving Investimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.099.318/0001-
08 (“Golving”); (iii) Allonda Engenharia e Construção Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.189.131/0001-
18 (“Allonda Engenharia”); (iv) Dalgali Investimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 17.660.650/0001-66; (v) Falowanie Investimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 17.660.150/0001-17, na qualidade de fiadores pessoas jurídicas (“Falowanie” e, em conjunto com Allonda 
Ambiental, Golving, Allonda Engenharia e Dalgali, “Fiadores Pessoas Jurídicas”); (vi) Leo Cesar Queiroz 
Cavalcante Melo, inscrito no CPF/ME sob o nº 024.187.434-38 (“Leo Cesar”); e (vii) Luiz Gustavo Burihan 
Escobar, inscrito no CPF/ME sob o nº 185.497.788-18, na qualidade de fiadores pessoas físicas (“Luiz 
Gustavo” e, em conjunto com Leo Cesar, “Fiadores Pessoas Físicas” e, em conjunto com Fiadores Pessoas 
Jurídicas, “Fiadores”), conforme aditado (“Escritura de Emissão”), convocados para reunirem-se em 
Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a ser realizada no dia 02 de março de 2022, às 10 horas, de 
modo exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos do artigo 124, §2º-A, da 
Lei das Sociedades por Ações, da Instrução da CVM nº 625, de 14 de maio de 2020, conforme alterada e 
da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, conforme alterada, para deliberarem, nos 
termos da Escritura de Emissão, sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração da Cláusula 5.1 da Escritura 
de Emissão, a fim de incluir a possibilidade de realização de resgate antecipado facultativo total das 
Debêntures, pela Emissora, e a consequente inclusão das Cláusulas 5.1.1, 5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, 5.1.1.4 
e 5.1.1.5, na Escritura de Emissão, referentes a tal mecanismo (“Resgate Antecipado Facultativo”); (ii) a 
autorização prévia para a constituição de ônus sobre quaisquer dos bens e/ou direitos da Emissora, dos 
Fiadores e/ou das Controladas Relevantes, inclusive, se for o caso, os bens e direitos objeto do “Instrumento 
Particular de Constituição de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Sob Condição Suspensiva e Outras 
Avenças”, celebrado em 25 de março de 2021, entre a Allonda Engenharia, a Allonda Ambiental e o Agente 
Fiduciário (“Contrato de Garantia”), em favor da 2ª (segunda) emissão de debêntures da Emissora (“Nova 
Emissão”); e (iii) a autorização para que a Emissora e o Agente Fiduciário pratiquem todos os atos, tomem 
todas as providências e adotem todas as medidas, necessárias e/ou convenientes, para a formalização, 
efetivação e administração das deliberações previstas nesta Ordem do Dia, incluindo, mas não se limitando 
a, (a) negociar e celebrar o aditamento à Escritura de Emissão; (b) enviar a respectiva comunicação à B3 
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3 (“B3”), com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data 
do Resgate Antecipado Facultativo; e (c) negociar e celebrar os novos contratos de garantia que, 
eventualmente, venham a ser celebrados, no âmbito da Nova Emissão. Informações Gerais: Nos termos 
do artigo 71, §3º, da Lei das Sociedades por Ações, a Assembleia Geral de Debenturistas instalar-se-á, em 
primeira convocação, com a presença de Debenturistas que representem, no mínimo, 90% (noventa por 
cento) das Debêntures em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer quórum. As deliberações, 
a serem tomadas em Assembleia Geral de Debenturistas, em primeira e em segunda convocação, sobre o 
item (i) acima dependerão de aprovação de Debenturistas representando, no mínimo, 90% (noventa por 
cento) das Debêntures em Circulação. Já, as deliberações, a serem tomadas em Assembleia Geral de 
Debenturistas, em primeira e em segunda convocação, sobre os itens (ii) e (iii) acima dependerão de 
aprovação de Debenturistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em 
Circulação. As informações para acesso à sala virtual da AGD e os documentos e informações pertinentes 
às matérias a serem examinadas e deliberadas na AGD serão enviados aos Debenturistas habilitados, via 
correio eletrônico (e-mail). Aqueles que não os receberem poderão solicitá-los diretamente (i) à Companhia, 
pelo e-mail juridico@allonda.com ou (ii) ao Agente Fiduciário, pelo e-mail agentefiduciario@vortx.com.br. 
Nos termos do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, para participar da AGD os Debenturistas 
deverão apresentar, à Companhia (i) cópia do documento de identidade (Carteira de Identidade Registro 
Geral (“RG”), Carteira Nacional de Habilitação (“CNH”), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos 
conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde 
que contenham foto de seu titular); (ii) atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, 
conforme o caso; e/ou (iii) instrumento de outorga de poderes de representação, conforme aplicável. O 
representante de Debenturista pessoa jurídica deverá apresentar, ainda, cópia simples dos seguintes 
documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta 
Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador 
que (b.i) comparecer à AGD, como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que 
terceiro represente o Debenturista pessoa jurídica. Com relação à participação por meio de procurador, a 
outorga de poderes de representação para participação na AGD deverá ter sido realizada há menos de 1 
(um) ano, nos termos do artigo 126, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Adicionalmente, em cumprimento 
ao disposto no art. 654, §1º do Código Civil, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi 
passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com a 
designação e a extensão dos poderes conferidos. A Companhia solicita o depósito prévio dos documentos 
necessários para participação na AGD com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência.  
A documentação poderá ser entregue na sede da Companhia ou do Agente Fiduciário ou, ainda, 
encaminhada (i) à Companhia, para o e-mail juridico@allonda.com ou (ii) ao Agente Fiduciário, para o 
e-mail agentefiduciario@vortx.com.br. Ressalta-se que os Debenturistas poderão participar da AGD ainda 
que não realizem o depósito prévio acima referido, bastando apresentarem os documentos em até  
30 (trinta) minutos antes do início da AGD, conforme Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 
2020. Atenciosamente,  São Paulo, 16 de fevereiro de 2022. Allonda Ambiental Participações S.A.

Trombini Papel e Embalagens S.A.
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49 - NIRE - 35.300.159.055

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 08/11/2021, às 09 hs, na sede social da empresa, na Rua Iguatemi,
nº 192, 1º andar, Conjunto Comercial 14, Setor TPE, Edifício Iguatemi Of. Building, Bairro
Itaim Bibi, São Paulo/SP. Presença: Acionistas representando mais de dois terços do total
do Capital Social. Convocação: Edital - publicado no Diário Oficial e Jornal Empresas e
Negócios, ambos do Estado de São Paulo, em edições dos dias 28, 29 e 30/10/2021.
Mesa: Marco Antônio Heimoski - Secretário, Flavio José Martins - Presidente. Ordem
do Dia: a) Criação de novo cargo de Diretoria; b) Eleição dos membros da Diretoria e
fixação de sua remuneração; c) Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos de
interesse social. Deliberações Tomadas Por Unanimidade: a) Aprovada a criação de
novo cargo de Diretoria, com a denominação de Diretor de Desenvolvimento
Corporativo e atribuição específica de (i) Supervisionar os relacionamentos existentes
e potenciais com os clientes, fornecendo resolução de problemas, (ii) executar, interpre-
tar e apresentar análises estratégicas para ajudar no desenvolvimento de objetivos e
estratégias de negócios; (iii) assinar, juntamente com o Diretor Administrativo Financeiro
e/ou Diretor Comercial Industrial, as ações e títulos múltiplos representativos do Capital
Social; (iv) representar a Companhia, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. Em
decorrência, fica desde já aprovada a alteração do artigo 6º e do artigo 7º, §2º do Estatuto
Social, para que passem a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º: A Sociedade será
administrada por uma Diretoria, composta por 03 membros, pessoas físicas, acionistas ou
não, residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo por Assembleia Geral,
com a denominação de Diretor Administrativo Financeiro, Diretor Comercial Industrial
e Diretor de Desenvolvimento Corporativo”. “Artigo 7º: Os Diretores deverão ser domi-
ciliados no País e ficam dispensados da prestação de caução pela gestão dos negócios
sociais. (...) § 2º: À Diretoria compete a administração geral da Sociedade e seus negóci-
os, sendo atribuição específica de cada Diretor o seguinte: Diretor Administrativo Finan-
ceiro: Orientar e fiscalizar todos os negócios e a execução do plano de trabalho; coorde-
nar e controlar as atividades da área administrativa, englobando definição de metas e
objetivos, política de recursos humanos, contabilidade, processamento de dados. Coor-
denar e controlar as atividades do setor econômico-financeiro, custos, orçamentos, setor
de crédito e cobrança; manter boas relações e contatos com entidades de crédito e finan-
ciamento em geral. Assinar, na forma prevista no § 3º do artigo 5º deste Estatuto, as
ações e títulos múltiplos representativos do Capital Social. Diretor Comercial Industrial:
Dirigir as atividades fabris. Controlar custos e qualidade de produção de matéria prima e
instalações industriais, admitir e demitir pessoal, fixando-lhes vencimentos e forma de
remuneração. Manter boas as relações e contatos com entidades representativas ligadas
a empresa. Assinar, na forma prevista no § 3º do artigo 5º deste Estatuto, as ações e
títulos múltiplos representativos do Capital Social. Diretor de Desenvolvimento
Corporativo: Supervisionar os relacionamentos existentes e potenciais com os clientes,
fornecendo resolução de problemas; executar, interpretar e apresentar análises estraté-
gicas para ajudar no desenvolvimento de objetivos e estratégias de negócios; assinar,
juntamente com o Diretor Administrativo Financeiro e/ou Diretor Comercial Industrial, as
ações e títulos múltiplos representativos do Capital Social e representar a Companhia,
ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.” b) Eleitos como membros da Diretoria da
Companhia, para gestão por 03 anos, devendo permanecer em seus cargos com plenos
poderes até a posse da nova Diretoria a ser eleita em Assembleia Geral a ser realizada até
08/11/2024, os senhores: Flavio José Martins, brasileiro, viúvo, advogado, RG nº
227.817, inscrito no CPF/MF nº 133.199.739-91, residente e domiciliado na Avenida
Leblon Regis, nº 909, Fraiburgo/SC, CEP 89.580-000, como Diretor Comercial Industrial;
Marco Antônio Heimoski, brasileiro, divorciado, RG nº 3.275.313-2/PR, inscrito no CPF/
MF sob o nº 515.397.999-72, residente e domiciliado na Rua Deputado Mário de Barros, nº
1130, apartamento 34-B, Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP 80.530-280, como Diretor
Admnistrativo Financeiro; Paulo Roberto Dallastella, brasileiro, divorciado, analista
contábil, RG nº 1.218.999-0-SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 319.134.319-91, resi-
dente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 3756, apartamento 206ª, Praia Grande,
Matinhos/PR, CEP 83.260-000, como Diretor de Desenvolvimento Corporativo, os quais
tomaram posse em seus cargos, mediante assinatura de Termos de Posse, constantes do
Anexo I desta Ata, sendo cópia idêntica dos lavrados em livro próprio da Companhia,
conforme determinação legal. Aprovada a remuneração individual a cada membro da Dire-
toria, no valor bruto mensal de R$ 4.400,00 para o Diretor Comercial Industrial e de
R$ 7.000,00 para o Diretor Administrativo Financeiro e para o Diretor de Desenvolvimento
Corporativo, podendo ser alterados referidos montantes por Assembleia Geral. Ficam ra-
tificados todos os atos praticados pela Diretoria anterior até a data da posse dos membros
eleitos nesta data. c) Aprovada a Consolidação do Estatuto Social da Companhia que,
devidamente autenticada pela Mesa dos Trabalhos na forma do artigo 130, § 1º, alínea “a”,
da Lei 6404//76, passará a viger nos termos do Anexo II da presente Ata. Lavratura e
Leitura da Ata: Encerrada a Ordem do Dia e como ninguém mais se manifestasse, é a
presente cópia fiel da ata lavrada no Livro desta Empresa em forma de sumário, a qual lida
e achada conforme, foi por todos assinada. Acionistas Presentes: Flavio José Martins
por Jaar Administração e Participação S.A. Marco Antonio Heimoski - Secretário.
JUCESP nº 549.895/21-8 em 19/11/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Entre janeiro e setem-
bro de 2021 o preço 
médio da cesta de 

consumo massivo cresceu 
11,8% em comparação ao 
mesmo período de 2020. É 
o que mostra o relatório tri-
mestral Consumer Insights, 
da Kantar, líder global em 
dados, insights e consultoria.

A análise mostra que, 
por conta do aumento dos 
preços, os consumidores di-
minuíram frequência de idas 
aos canais de venda (-2,1%) 
e também as unidades por 
viagem realizada, com uma 
queda de 1,8% na compara-
ção do período de janeiro a 
setembro 2021 com o mesmo 
período de 2020, e um au-
mento no valor menor do que 
o dos preços, da ordem de 
9,7% nesse mesmo intervalo. 
Para as compras caberem no 
bolso, os brasileiros tiveram 
que fazer escolhas. 

Optaram por embalagens 
maiores em categorias de 
limpeza, principalmente em 
amaciantes, água sanitária e 
alvejante sem cloro. A cesta 
de limpeza cresceu 2% em 
toneladas e se manteve es-
tável (-1%) em unidades. A 
racionalização está no preço 
médio. Para embalagens 
grandes o preço aumentou 
6%, mas em unidades au-
mentou ainda mais (9%) no 
ano móvel, que são os últi-
mos 12 meses terminados 
em setembro de 2021 versus 

Para as compras caberem no bolso, os brasileiros tiveram que 
fazer escolhas.

Aumento nos preços leva 
consumidor a racionalizar compras
O brasileiro vem fazendo escolhas mais inteligentes para driblar a inflação dos preços de alimentos, 
bebidas e itens de limpeza, higiene e beleza

que racionalizar na hora da 
compra. Promoções de hi-
giene e beleza também foram 
importantes nas classes C e 
DE e ganharam 1,3% e 0,8% 
de share promocionado res-
pectivamente. Mas mesmo 
as promoções não foram su-
ficientes para o desempenho 
da cesta, que caiu 2,9% em 
unidades.

Soma-se ao preço e orça-
mento familiar a consciência 
do consumidor, que vem 
cada vez mais optando por 
embalagens que causem 
menos impacto ao meio am-
biente e que sejam susten-
táveis. Atualmente, os Eco 
Actives, consumidores que 
se preocupam muito com 
o assunto e estão tomando 
as medidas necessárias 
para reduzir o desperdício, 
representam apenas 8% da 
população brasileira, mas 
têm um impacto na cesta 
de consumo massivo de R$ 
7,9 bilhões. 

O grupo vem crescendo 
desde 2019, e as projeções 
indicam que ele represen-
tará mais da metade (56%) 
da população mundial nos 
próximos 10 anos. No Brasil, 
um em cada cinco consumi-
dores terá esse perfil. Para 
as marcas, além dos desafios 
do bolso, há um desafio junto 
a um consumidor cada vez 
mais informado e engajado.- 
Fonte e mais informações: 
(www.kantar.com/brazil).
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o mesmo período de 2020.
Para manter o consumo 

de perecíveis e mercearia 
doce, a saída encontrada 
pelos consumidores foi bus-
car embalagens menores. A 
cesta de perecíveis caiu 2% 
em toneladas e cresceu 2% 
em unidades, movimento 
contrário ao da cesta de lim-
peza doméstica. A cesta de 
perecíveis teve um aumento 
de preço de 19% tanto em 
embalagens maiores como 
menores. 

A racionalização também 
acontece muito forte na 
cesta de mercearia doce, 
com o consumo de emba-
lagens grandes caindo 4% 
por conta de um repasse de 
preço de 14%, enquanto as 
embalagens menores tive-
ram aumento de preço de 
9%. Os destaques positivos 
nestas cestas foram frango, 

leite fermentado, pães in-
dustrializados e empanados. 
Já biscoitos e leite condensa-
do registraram desempenho 
negativo. 

Cestas de commodities, 
mercearia salgada e higiene 
e beleza tiveram desempe-
nhos negativos, tanto em to-
neladas quanto unidades, o 
que revela que o consumidor 
priorizou categorias mais in-
dulgentes e práticas, mesmo 
com a alta da inflação.

Promoções tiveram papel 
relevante em 2021, princi-
palmente na cesta de higiene 
e beleza, que conquistou 
1,7% de share entre janeiro 
e setembro de 2021 versus 
o mesmo período do ano 
passado entre a classe AB.

Isso indica que até mesmo 
os consumidores de maior 
poder aquisitivo sentiram o 
impacto da inflação e tiveram 

EDITAL DE CHAMAMENTO DE
Isaias José da Silva

Pelo presente edital, a CÂMARA DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DO PARANA - CMA-PR
chama Isaias José da Silva, brasileiro, solteiro, profissional liberal, CI-RG nº 34.479.978-5 SSP/SP,
Requerido, para dar ciência da prolação da Sentença Arbitral do Processo 469/2018 no qual é
demandado e informar que esta está disponível para ser retirada no escritório localizado à Rua Doutor
Pedrosa, 475, 2º andar, Centro, Curitiba/PR, Pr. O presente edital é publicado em razão de o referido
não ter sido encontrado no endereço fornecido. Não comparecendo o citado ao escritório da CMA-PR,
considera-se o mesmo, em razão da publicação do presente edital e para todo e qualquer efeito, como
legalmente cientificado da emissão da Sentença Arbitral.

Curitiba, 24/01/2022
Câmara de Mediação e Arbitragem do Paraná CMA-PR
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#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

Os objetivos não são atingidos 
sozinhos!

*Claudio Zanutim

Há um provérbio chinês que nos diz o seguinte: 
“Se quiser derrubar uma árvore na metade do 

tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado”. 
À primeira vista este ensinamento pode parecer um 
tanto quanto clichê, mas lhe garanto que possui um 
valor enriquecedor. 

Antes de compreender seu verdadeiro significado, 
vamos analisá-lo separadamente. A meta exemplifi-
cada no provérbio está clara: derrubar uma árvore. 
Você há de concordar que é possível derrubá-la ainda 
que o machado não esteja tão amolado, certo? Sendo 
assim, a meta seria alcançada de qualquer maneira. 
Mas calma lá! Será que o responsável pela tarefa não 
sofreria um desgaste maior? E quanto ao tempo de 
execução, será que não seria reduzido se o machado 
estivesse amolado? 

Sim!
Ao dispor de seu tempo para amolar o machado 

(tarefa menos desgastante), a árvore seria derrubada 
com mais facilidade e, sem dúvida, em um período 
bastante reduzido. Logo, conhecer o melhor caminho 
e empregar recursos mais eficientes para alcançar 
seus objetivos e metas é tão importante quanto o 
objetivo ou a meta em si. 

E não é preciso ir tão a fundo no assunto para nos 
depararmos com exemplos semelhantes em nossas 
rotinas. Tornou-se algo corriqueiro dentro das or-
ganizações que os colaboradores estejam física e 
psicologicamente desgastados na execução de suas 

tarefas, motivados principalmente pelo pensamento 
arcaico de que “tempo é dinheiro”.

Negligenciar o planejamento estratégico de uma 
tarefa na intenção de compactar o tempo e alcançar 
resultados mais rápidos é o verdadeiro significado para 
a expressão “o tiro saiu pela culatra”. Pode ser que, 
na prática, o profissional tenha a impressão de que 
esteja caminhando na melhor direção para atingir seu 
objetivo, mas logo os obstáculos começarão a surgir.

Há uma analogia simples para essa questão. Você 
possui dois caminhos para chegar ao trabalho: um 
deles é mais próximo de seu destino e poderia levá-lo 
mais rapidamente, mas possui um histórico bastante 
conhecido de engarrafamento; o outro caminho é con-
siderado um pouco mais distante, em contrapartida, 
possui um fluxo menor de veículos. Qual deles você 
escolheria? Pois bem.

Para se obter resultados mais efetivos na vida, 
seja pessoal ou profissionalmente, é importante que 
cada indivíduo pare por alguns instantes e defina a 
estratégia mais coerente para cada situação. Lhe 
garanto que essa é a melhor maneira de se reduzir a 
possibilidade de fracasso e potencializar ainda mais 
as chances de sucesso.

Então, amigo leitor, que tal optar pelo trajeto que o 
levará com mais eficácia até seu objetivo e suas metas 
finais? Mas para isso é necessário deixar o comodismo 
de lado e começar a amolar o machado agora mesmo! 

E o planejamento, como vai?
No primeiro artigo da temporada “COMO CONS-

TRUIR OBJETIVOS E METAS ATINGÍVEIS?”, ex-
pliquei a importância de estipular metas e objetivos 
na vida, além de sugerir um pequeno (mas crucial) 
desafio ao leitor: a retomada dos planos engavetados. 

Estou confiante de que você esteja tão animado 
quanto eu para este processo! Então seguiremos para 
a próxima etapa.

Mas antes de adentrarmos ao assunto em pauta, 
quero esclarecer uma dúvida bastante comum no 
universo corporativo, a diferença entre “estratégia” 
e “planejamento”. Entenda melhor abaixo:

·        O que fazer: A estratégia define o que deve 
ser feito para que você atinja seu objetivo;

·        Como fazer: O planejamento, por sua vez, 
é o processo que colocará a estratégia em prática. 

Em um exemplo prático, vamos supor que sua meta 
seja emagrecer dez quilos. O que deve ser feito para 
que você consiga chegar ao peso estipulado? Aderir 
uma alimentação mais saudável e investir em uma 
rotina de exercícios? Pois bem, essa é a sua estraté-
gia. Mas quais alimentos você irá comer? De quantas 
em quantas horas? Irá investir na musculação ou na 
corrida? Quantas vezes por semana? Em quanto tempo 
deseja emagrecer? Este é o planejamento e ele é o 
grande responsável por levá-lo à ação.

Cientes dessa questão, vamos prosseguir.
Seja qual for o objetivo estipulado para sua vida, 

o sucesso dele depende diretamente de um plane-
jamento efetivo e do cascateamento em metas e 
submetas. É como disse Pitágoras certa vez: “Com 
organização e tempo, acha-se o segredo de fazer 
tudo e bem feito”. 

Há diversas questões que precisam ser consideradas 
antes de iniciarmos qualquer projeto, e o levantamento 
de cada uma delas tende a nos levar de modo mais 
seguro àquilo que almejamos. Conforme alertei no 
início do artigo, alcançar uma meta sem a definição 
de uma estratégia não é algo impraticável. É possível 

derrubar uma árvore com um machado “meia boca”, 
assim como o trabalhador também chegará ao seu 
serviço, seja pelo melhor trajeto ou não. 

Mas você concorda que há um desgaste desne-
cessário neste contexto? Se podemos optar por 
um caminho melhor e mais seguro, por que não 
utilizá-lo?

Abraços a até a próxima!

*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  Pal-
estrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 
treinadas. Auxilia empresas e pessoas na maximização 

da performance em vendas e no atingimento de obje-
tivos e metas. Autor de 7 livros, 3 e-books e dez artigos 

acadêmicos, é reconhecido nos meios empresarial, 
acadêmico e popular, principalmente com o Best Seller: 

Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis

Marco Fontenelle (*)

Nos Estados Unidos, o Tesouro americano calculou que os 
pagamentos por resgates passaram de US$ 590 milhões 
só nos primeiros seis meses deste ano e a preocupação 

com os ataques chegou à Casa Branca. O presidente Joe Biden 
fez uma reunião com mais de 30 países, incluindo o Brasil, para 
aumentar a cooperação global cibernética.

Apenas neste ano, as perdas globais podem chegar a US$ 6 
trilhões - três vezes o PIB do Brasil -, de acordo com estudo 
conduzido pela consultoria alemã Roland Berger no terceiro 
trimestre de 2021. 

O Brasil tem sido um dos principais alvos globais e, segundo 
a pesquisa, o país já ultrapassou o volume de ataques do ano 
passado apenas no primeiro semestre, com um total de 9,1 mi-
lhões de ocorrências, considerando apenas os de "ransomware", 
que restringem o acesso ao sistema infectado e cobram resgate 
em criptomoedas para que o acesso possa ser restabelecido. 

Esse número coloca o Brasil na quinta posição mundial de 
ataques, atrás apenas de EUA, Reino Unido, Alemanha e África do 
Sul. Lidando de perto neste cenário durante o período, listamos 
aqui as previsões para que as empresas possam antecipar cada 
uma delas e, assim, poder melhorar a segurança, produtividade 
e eficiência de sua organização durante 2022:

1) Os ataques de ransomware se intensificarão, 
levando as empresas a reforçar suas estratégias de 
proteção e recuperação de desastres -  os ataques 
de ransomware estão se tornando mais prevalentes e não 
estão mais limitados a grandes empresas: SMBs, utilitários, 

O ano passado foi desafiador para as empresas em função das constantes mudanças no mercado. Um dos fatores mais 
notáveis é que, para se adaptar à nova realidade e agilidade dos negócios foi necessária a aceleração na implementação 
de projetos de transformação digital. Nesse contexto, mais tecnologia requer um maior foco em segurança cibernética.

provedores de saúde, emissoras, governos locais e distritos 
escolares foram atingidos. 

Os hackers estão agora empregando novas táticas para forçar 
suas vítimas a pagar o resgate, como não apenas criptografar 
dados, mas ameaçar publicá-los se eles não receberem suas crip-
tomoedas. Em setembro de 2021, o Departamento do Tesouro 
dos EUA anunciou sanções contra exchanges de criptomoedas 
sobre pagamentos de ransomware.

Estes múltiplos fatores, combinados com a escassez de talentos 
de TI, conduzirão as organizações a implementar melhores me-
didas de prevenção e detecção, bem como adotar uma estratégia 
abrangente de recuperação de desastres.

2) Gerenciar e garantir plataformas de colaboração terá 
um foco ainda maior para TI -  as empresas estão apostando 
em opções de trabalho híbrida e remota. Como resultado, as 
principais soluções de colaboração como o Microsoft Teams, 
continuam a evoluir rapidamente, fornecendo um fluxo contínuo 
de novos recursos para melhorar a colaboração tanto para fun-
cionários no escritório quanto para funcionários em home office. 

As equipes de TI têm sido pressionadas a entender e configurar 
esses novos recursos e implantá-los em suas organizações de 
maneira segura. Isso inclui garantir a adesão correta, seguir as 
melhores práticas do ciclo de vida, controlar o acesso externo 
e o acesso aos hóspedes, estabelecer políticas administrativas 
fortes para bate-papo, reuniões, eventos ao vivo e outros re-
cursos de colaboração.

3) A ameaça interna será mais acentuada do que nunca: 
devido ao aumento da rotatividade de funcionários, muitos mais 

usuários entram e saem da rede empresarial, correndo risco de 
não remover imediatamente o acesso àqueles que saem. Por 
outro lado, os trabalhadores estão cada vez mais questionando 
políticas e condições de trabalho. 

Uma demanda comum é o teletrabalho contínuo, o que signi-
fica que as equipes de TI devem proteger dispositivos remotos 
e serviços de nuvem como o Microsoft 365. Com a persistente 
escassez de talentos de TI, soluções automatizadas de alta 
qualidade estarão em alta demanda.

4) As migrações se tornarão mais complexas e exi-
girão mais tempo -  o e-mail está perdendo seu domínio 
como o principal método de comunicação dentro das organi-
zações. Com o advento de serviços de mensagens no local de 
trabalho como Microsoft Teams, Google Workspace e Slack, 
os métodos preferidos de colaboração agora são conversas 
de bate-papo em tempo real que resultam em dados sendo 
armazenados menos no Exchange Online e mais no Share-
Point Online.

Consequentemente, os profissionais de TI precisarão ajustar 
prioridades e estratégias para migrações de dados. Em parti-
cular, eles precisarão analisar os dados envolvidos com base 
na complexidade, padrões de uso e importância dos negócios, 
considerando cuidadosamente como garantir a coexistência 
perfeita das informações. 

Como resultado, veremos um maior foco em análise e pla-
nejamento antes de qualquer migração e os projetos de M&A 
levarão mais tempo.

 
(*) - É General Manager de Quest Software (https://www.quest.com/br-pt/)

Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 17 de fevereiro de 20224
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Computação cognitiva 
para resolver 

problemas reais

O celular já não serve 
somente para fazer 
chamadas, virou um 
assistente pessoal. 
O avanço de alto-
falantes inteligentes, 
chips de automóveis 
e redes sociais nos 
mostram o quanto 
somos dependentes da 
tecnologia

Ainda que a ficção 
tenha de certa for-
ma distorcido nossa 

ideia sobre a Inteligência 
Artificial (IA), hoje, vemos 
que ela ajuda os radiolo-
gistas a detectar o câncer, 
apoia o judiciário na revisão 
de centenas de páginas na 
busca de precedentes e na 
proposição de sentenças 
em poucos minutos, além 
de otimizar a identificação 
de portfólios ideais para 
bancos ou fundos de inves-
timentos.

No entanto, vemos que 
o mercado brasileiro ain-
da é muito dependente 
do empirismo para basear 
tomadas de decisão. Com 
exceção do setor financei-
ro, este sempre na van-
guarda da Transformação 
Digital, vemos os demais 
setores ainda engatinhar 
no uso da tecnologia para 
fomentar suas estratégias 
de negócios. 

Atualmente, o Brasil está 
na 38ª posição entre 62 
países no Global Al Index, 
índice mundial elaborado 
pela área de Inteligência da 
Tortoise Media para avaliar 
os níveis de investimento, 
inovação e implementação 
de IA. Sem surpresas, os 
Estados Unidos ocupam o 
1° lugar e, em seguida, apa-
recem China, Reino Unido, 
Canadá e Coreia do Sul. É 
preciso que a inovação seja 
dinâmica e que tecnologias 
e frameworks permitam ao 
negócio mudar de direção 
quantas vezes forem neces-
sárias e medir o resultado 
tendo os dados disponíveis 

o tempo todo. 
Segundo a consultoria 

Gartner, até 2023 cerca 
de 20% das organizações 
orçarão projetos de compu-
tação quântica, o que per-
mitirá no futuro a execução 
paralela e a escalabilidade 
exponencial da capacidade 
de processamento, permi-
tindo resolver problemas 
complexos de maneira ex-
tremamente eficiente. Hoje 
já está mais do que provado 
que a capacidade da IA para 
solucionar os desafios das 
empresas e que ela agrega 
mais valor em menos tempo 
do que qualquer outro tipo 
de estratégia. 

Temos aplicações já tes-
tadas à exaustão no merca-
do tais como: determinação 
das melhores rotas para 
caminhões de entrega; 
identificação dos padrões 
de costura ideais para ro-
bôs de soldagem seguirem 
em uma linha de montagem 
automotiva; maximização 
do retorno do investimen-
to para concessionárias, 
e, no setor farmacêutico, 
otimização da descoberta 
de novas substâncias e 
desenvolvimento de novos 
medicamentos.

Mesmo um pouco defa-
sados nessa corrida tecno-
lógica, ainda temos tempo 
para mudar o destino de 
nossas nações, para isso é 
fundamental fomentar um 
ecossistema que nutra um 
ambiente com condições 
para avançarmos para essa 
realidade que irá habili-
tar, por exemplo, todo o 
potencial da Industria 4.0 
e das decisões baseadas 
puramente em dados. 

Assim, iremos evoluir de 
uma indústria de manufa-
tura rudimentar para uma 
economia de dados que 
impulsiona as mudanças 
tecnológicas e a adaptação 
à nova realidade da IA.

(*) - É diretor de Vendas da Fujitsu 
do Brasil.

Alex Takaoka (*)

de agricultura regenerativa Regenagri® – programa internacional de 
agricultura regenerativa, que visa garantir a saúde da terra e o cuidado 
com quem nela vive. Concedido pela empresa britânica Control Union, 
presente em mais de 70 países, o certificado reconhece as boas práticas 
e o uso da tecnologia, aliada às ações sustentáveis com foco na agri-
cultura regenerativa, que emprega a restauração do solo degradado, 
melhoramento da biodiversidade entre os polinizadores (especialmente 
abelhas e borboletas) e aumento da captura de carbono no solo para 
criar benefícios ambientais duradouros. Outras informações: (https://
agrobeloni.com.br/).  

E - Mercado Imobiliário
A Alphaville Urbanismo, líder em empreendimentos horizontais, anuncia 
o lançamento de um residencial em Campinas no primeiro semestre de 
2022. Acontece 25 anos após a entrada da companhia na cidade, onde 
apresentou, na época, o primeiro residencial fora de sua cidade-sede, 
Barueri. O novo projeto, que estará localizado em um dos pontos mais 
estratégicos e nobres, Avenida das Alamandas, marca a estratégia da 
companhia de investir na região que tem registrado ascensão no mercado 
imobiliário. Segundo um levantamento realizado pelo Secovi-SP, em 
apenas nove meses de 2021, a quantidade de lançamentos imobiliários 
aumentou 34,9% na cidade, em comparação com todo o ano anterior 
(www.alphavilleurbanismo.com.br).

F - Cadastro Positivo 
O Banco Central aprovou a TransUnion, companhia de insights de dados 
e prevenção à fraude, para atuar como gestora de banco de dados do 
Cadastro Positivo no Brasil. A empresa poderá se tornar catalisadora na 
construção de confiança e equidade entre corporações e consumidores, 
expandindo sua atuação local e trazendo a sua expertise de operação 
em mais de 30 países, incluindo bureaus de crédito nos Estados Unidos, 
Colômbia, Índia e Reino Unido. A operação está em fase de implemen-
tação. Com a aprovação do BC, está habilitada a receber os dados de 
consumidores conforme a legislação vigente. A previsão é que passem a 
oferecer, a partir do terceiro trimestre de 2022, novas soluções que tragam 
inovações ao mercado, incluindo uma análise de dados mais poderosa e 
avaliação de crédito mais justa. Saiba mais: (www.transunion.com.br).  

G -  Tefal, o Retorno
O Groupe SEB, empresa francesa referência em eletroportáteis e outros 
itens para o lar, anuncia o retorno da Tefal ao Brasil. A marca, que esteve 
presente no país dos anos 80 até 2017, é líder mundial em cookware 

A - Formação de Programadores 
A Blue EdTech que atua como uma escola de tecnologia para formar progra-
madores e ajudá-los a conquistar uma vaga de emprego na área, está come-
morando mais de 400 alunos inscritos em seus cursos de programação de TI, 
que atualmente estão com inscrições abertas para a sexta turma. A startup, 
que nasceu com um aporte de R$ 5 milhões e planeja faturar R$ 100 milhões 
em 2025, abrirá 1200 vagas para seus cursos em 2022, com a meta de formar 
15 mil alunos até 2026. Voltados à formação de jovens carentes, oferece um 
modelo de financiamento no qual o aluno só começa a pagar o equivalente a 
17% do seu salário quando ingressar no mercado e estiver ganhando a partir 
de R$ 3 mil mensais. Saiba mais em: (https://selecao.thefutureisblue.me/) 

B - Pesquisadores de Acervo
A Justiça Federal da 3ª Região disponibiliza um portal de acesso aos 
documentos permanentes da Justiça Federal de São Paulo e do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região. O site (acervo.trf3.jus.br) é voltado para 
pesquisadores, estudantes e interessados em conteúdo histórico. Os arqui-
vos são hospedados por meio da plataforma AtoM, Access to Memory, um 
software desenvolvido a pedido do Conselho Internacional de Arquivos para 
armazenamento, difusão e descrições arquivísticas baseadas em normas 
internacionais. Ele ainda apresenta garantia da preservação e da não adul-
teração de documentos. O usuário encontra documentos textuais, como 
processos judiciais, peças processuais de caráter decisório, exemplares 
da produção editorial do órgão e discursos proferidos em solenidades.

C - Atendimentos Digitais
O Poupatempo/SP registrou mais de 11,5 milhões de atendimentos em 
janeiro. Desse total, 10,4 milhões foram realizados pelos canais eletrônicos 
do programa, correspondendo a 90% dos serviços concluídos de forma 
online. Esse é o maior número já registrado durante toda a pandemia, 
o recorde anterior pertencia a dezembro de 2021, com cerca de 8 mi-
lhões de atendimentos digitais. Entre as opções mais procuradas pelas 
plataformas eletrônicas do Poupatempo – portal (www.poupatempo.
sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento 
– estão a carteira de vacinação da Covid-19, com 3,2 milhões de acessos, 
licenciamento de veículo e pesquisa de pontuação, com 1,7 milhão cada, 
consulta de IPVA, com 1 milhão, e renovação de CNH com 226 mil.

D - Agricultura Regenerativa
A fazenda Santa Cruz da Vargem Grande, do município de Patrocínio/
MG, é a primeira produtora de café no mundo a receber a certificação 

(utensílios de cozinha) e criadora da primeira panela antiaderente do 
mundo. Com o crescimento do setor, ela volta ao mercado brasileiro para 
alcançar a fatia premium do segmento e atender a hábitos impulsionados 
pela pandemia. O Groupe SEB, que já atua no segmento de utensílios 
de cozinha no país com a marca Rochedo, traz Tefal com a estratégia de 
entrar na categoria de “presenteiros” (lojas de presentes finos), na qual 
o grupo ainda não está presente, e ao qual objetiva atender com a linha 
de panelas Tefal Opti’Space, criada para otimizar o espaço na cozinha 
e proporcionar excelência à experiência gastronômica.

H - Doença Genética
A JCR Farmacêutica, empresa de origem japonesa focada em tratamento 
de doenças raras e presente no Brasil desde março de 2020, recebeu na 
World Symposium 2022, conferência focada em doenças lisossômicas, o 
New Treatment Award, prêmio que homenageia os “novos tratamentos” 
que agregam valor a pacientes com doenças lisossômicas e estão em 
fase de aprovação regulatória. O prêmio, entregue no último dia 10, em 
San Diego, CA, exalta os avanços nas pesquisas de terapia da MPS II, 
mais conhecida como Síndrome de Hunter, uma enfermidade ultra-rara 
causada pela falta de uma enzima, ocasionado o acúmulo de moléculas 
complexas no organismo, o que atrapalha o desenvolvimento do paciente 
podendo levar à morte na primeira década de vida. Outras informações: 
(https://www.jcrpharm.co.jp/).

I - Storytelling para Restaurantes
Comida e afeto andam lado a lado – seja através de uma receita especial, 
seja pela carga cultural ou até mesmo pela história de quem a prepara. 
Portanto, há muito por trás de cada prato. E por que não trazer toda 
essa história para o conceito do restaurante, apresentando-a para os 
clientes? “A técnica do storytelling é cada vez mais usada no marke-
ting, despertando empatia e emoções nos clientes. É uma tendência no 
ramo gastronômico e pode fazer a diferença entre um bom restaurante 
e um endereço convencional”, afirma Claudia Novaes, especialista em 
arquitetura gastronômica à frente do escritório CN Dois Arquitetura. O 
storytelling é a arte de contar histórias e se tornou uma grande estratégia 
de marketing para bons estabelecimentos, pois tem o poder de cativar 
um cliente. Mais informações: (https://cndois.com.br/).

J - Escola de Empreendedorismo
A BiUP Educação, escola de educação empreendedora, está promovendo 
um curso online e gratuito de alta performance em vendas para todos 
que desejam desenvolver suas competências comerciais na prática, 
diretamente com profissionais especialistas e altamente capacitados. 
O treinamento tem duração de duas semanas consecutivas, com aulas 
teóricas ao vivo e online todos os dias pela manhã e atividades práticas 
essenciais para o desenvolvimento do aluno. Além disso, ao colocar 
os aprendizados em prática, os alunos do treinamento encontram 
uma oportunidade de remuneração por performance diária, podendo 
realizar vendas reais para colocar em prática as novas competências. 
Informações e inscrições: (https://www.survio.com/survey/d/E8D/
inscricaoUVB).

Em 2021, mais de 3,9 
milhões de empreen-
dedores formalizaram 

micro e pequenas empresas 
ou se registraram como 
microempreendedores in-
dividuais (MEIs). O número 
representa crescimento de 
19,8% em relação a 2020, 
quando foram abertos 3,3 
milhões de negócios. Em 
relação a 2018, a expansão 
chega a 53,9%. Naquele ano, 
foram criados 2,5 milhões 
de cadastros nacionais de 
pessoas jurídicas (CNPJ).

Segundo o Sebrae, ao 
mesmo tempo que a pande-
mia forçou muitas pessoas 
a irem para o empreende-
dorismo por necessidade, 
ela também estimulou a 
busca desse meio de vida 
por oportunidade. O órgão 
avalia que a tendência de 
crescimento continuará nos 
próximos anos. Em 2020, o 

Levantamento do Sebrae mostra recorde 
de micro e pequenas empresas.

Caixa agiliza 
processos relativos 
ao Dpvat

O julgamento de processos 
judiciais envolvendo o Seguro de 
Trânsito - Danos Pessoais Cau-
sados por Veículos Automotores 
de Via Terrestre (Dpvat) deve 
ficar mais ágil. A Caixa e os con-
selhos Nacional de Justiça e da 
Justiça Federal celebraram um 
acordo de cooperação técnica. A 
Caixa disponibiliza ao CNJ e ao 
CJF, mediante sistemas informa-
tizados, as informações relativas 
aos Dpvat. “A solução viabiliza 
o acesso direto às informações 
do Dpvat pelos magistrados da 
Justiça Federal, no âmbito da 
análise técnica realizada admi-
nistrativamente pela Caixa”, diz 
a nota do banco, responsável 
por administrar o seguro. O 
Dpvat é um seguro obrigatório, 
criado para amparar as vítimas 
de acidentes de trânsito no país, 
não importando de quem seja a 
culpa do acidente.

A indenização do seguro pode 
ser solicitada pelo aplicativo 
 Dpvat Caixa, disponível nas lojas 
de aplicativos para smartphone 
Play Store (Android) e App 
Store (iOS), ou nas agências do 
banco. A Caixa foi contratada em 
2021 pela Superintendência de 
Seguros Privados (Susep) para 
gerir e operacionalizar esse tipo 
de seguro (ABr).

Mais de 66 milhões de 
pessoas físicas e empresas 
já fizeram consultas ao 
sistema que busca valores 
esquecidos em instituições 
financeiras, informou o 
Banco Central (BC). Desde 
a abertura do site, na noite 
de domingo (13), até as 
18h de terça-feira (15), 
66.003.771 consultas foram 
registradas. Nas últimas 24 
horas, cerca de 28,7 mi-
lhões acessaram a página. 
Desse total, 64.739.954 
consultas foram feitas por 
pessoas físicas e 1.263.817, 
por pessoas jurídicas. 

De acordo com o BC, 
13.465.002 (20,4%) resul-
taram em saldos a resgatar, 
dos quais 12.201.185 se 
referem a pessoas físicas 
e 88.612 a empresas. A 
consulta pode ser feita por 
qualquer cidadão ou em-
presa em qualquer horário. 
No entanto, caso o sistema 
informe recursos a receber, 
os usuários foram divididos 
em três grupos, baseados 
na data de nascimento 

O BC esclarece que o direito a receber os recursos são definitivos 
e continuarão guardados até o correntista pedir o saque.

Quase quatro milhões de novos 
negócios foram abertos em 2021
A abertura de pequenos negócios no país bateu recorde no ano passado, mostra levantamento 
divulgado pelo Sebrae

ca, de 2019, pela integração 
das juntas comerciais e por 
melhorias no registro eletrô-
nico simplificado de novas 
empresas. 

O principal destaque foi 
a consolidação da figura 
jurídica do microempreen-
dedor individual (MEI), que 
respondeu por 3,1 milhões 
de negócios abertos no ano 
passado, 80% do total. Em 
2018 e 2019, a categoria 
representava 75% dos ne-
gócios criados. Em 2021, 
foram abertas 682,7 mil 
microempresas (17,35% 
do total), com faturamento 
de até R$ 360 mil por ano, 
recorde da série histórica 
para o segmento. Foram 
criadas 121,9 mil empresas 
de pequeno porte (2,65% 
do total). A categoria inclui 
empresas que faturam de R$ 
360 mil a R$ 4,8 milhões por 
ano (ABr).

relatório Monitor do Empre-
endedorismo Global (Global 
Entrepreneurship Monitor, 
em inglês) estimou que 50 
milhões de brasileiros que 
ainda não empreendiam 
tinham planos de abrir o 
próprio negócio nos próxi-
mos três anos. 

Desse total, um terço teria 
a pandemia como principal 

motivação, mas dois terços 
têm tendência “natural” para 
empreender. O relatório foi 
elaborado pelo Sebrae e 
pelo Instituto Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade 
(IBPQ). O Sebrae atribui 
o aumento da abertura de 
empresas à redução da bu-
rocracia, proporcionada pela 
Lei de Liberdade Econômi-
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Busca a valores esquecidos registra 
mais de 66 milhões de consultas

ou na data de fundação da 
empresa.

Quem nasceu antes de 1968 
ou abriu a empresa antes 
desse ano poderá conhecer 
o saldo residual e pedir o 
resgate entre 7 e 11 de mar-
ço, no mesmo site. A própria 
página informará o horário e a 
data para pedir o saque. Para 
pessoas nascidas entre 1968 
e 1983 ou empresas fundadas 
nesse período, o prazo será 
de 14 a 18 de março, com 
repescagem em 19 de março. 

Quem nasceu a partir de 
1984 ou abriu empresa nes-
se ano, a data vai de 21 e 25 
de março, com repescagem 
em 26 de março. 

O BC esclarece que o 
cidadão ou empresa que 
perderem os prazos não 
precisam se preocupar. O 
direito a receber os recur-
sos são definitivos e con-
tinuarão guardados pelas 
instituições financeiras até 
o correntista pedir o saque 
(ABr).
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OpiniãO
Qualidade de vida para 

quem tem uma  
doença rara é possível

Ao falarmos sobre 
doenças raras, é 
natural associá-las a 
um grupo pequeno de 
pessoas. 

De fato, se com-
paradas a outras 
enfermidades mais 

comuns, o número é real-
mente reduzido. Todavia, 
somadas, elas afetam cerca 
de 3,5 a 6% da população, 
o que equivale ao redor de 
260 a 450 milhões de pes-
soas no mundo, segundo 
dados da European Journal 
of Human Genetics. Devido 
à complexidade dos casos, 
estima-se que para 95% 
delas ainda não tenha um 
tratamento medicamento-
so disponível. 

Entretanto, vários estu-
dos clínicos com terapias 
inovadoras estão sendo 
desenvolvidos em diversos 
países, com a intenção de 
dar mais qualidade de vida 
a esses pacientes. Quando 
se trata de uma doença rara 
que pode ser agravada pela 
alimentação, como no caso 
da síndrome da quilomi-
cronemia familiar (SQF), 
que afeta a produção de 
uma enzima chamada li-
pase lipoproteica, respon-
sável pela metabolização 
da gordura no sangue, a 
necessidade de tratamento 
fica ainda mais evidente. 

Em pessoas com essa 
condição, as taxas de tri-
glicerídeos podem chegar 
a concentrações de 15.000 
mg/dL ou mais, quando os 
níveis não deveriam passar 
de 150 mg/dL3. Entre os 
danos que esse excesso de 
gordura no sangue pode 
causar ao indivíduo, está, 
principalmente, a pancre-
atite aguda, que pode levar 
a óbito. A única terapia de 
longo prazo atual é a res-
trição da ingestão total de 
gordura para menos de 10 
a 15% das calorias diárias 
(15 a 20g por dia), que não 
é sempre bem-sucedida na 
prevenção da pancreatite 
aguda. 

Buscando tratamentos 
que proporcionem mais 
qualidade de vida às pes-
soas com SQF, conduzimos 
em 12 países, incluindo o 
Brasil, um estudo de fase 3, 
duplo-cego, randomizado, 
de 52 semanas, chamado 
Approach, para avaliar a 
segurança e a eficácia de 
um medicamento em 66 
portadores da SQF - núme-
ro grande se lembrarmos 
ser uma doença rara. Os 
pacientes foram designa-
dos aleatoriamente, em 
uma proporção de 1:1, para 
receber uma dose de 300 
mg do medicamento, por 
via subcutânea, uma vez 
por semana, ou o placebo. 

Os pacientes que rece-
beram a terapia tiveram 
diminuições nos níveis 
médios de triglicérides de 
77%. Durante o período de 
tratamento, três pacien-
tes no grupo de placebo 
tiveram quatro episódios 
de pancreatite aguda, 
enquanto um paciente no 
grupo do medicamento 
investigacional teve um 
episódio, sendo 9 dias após 

receber a dose final. Este 
foi um ensaio difícil de 
conduzir. 

Direcionado a uma do-
ença muito rara, com 
um número de pacientes 
elegíveis relativamente 
pequeno e um protocolo 
do ensaio muito rigoroso, 
exigindo que os pacientes 
fizessem exames de sangue 
muito regularmente, cum-
prissem uma dieta rigorosa 
e ficassem por muitas horas 
nos locais do ensaio em al-
gumas datas de visita para 
monitoramento de triglice-
rídeos pós-prandiais, após 
uma ingestão de gordura 
desafio. 

Nem todos os pacientes 
mantiveram a medicação 
em longo prazo, mas a 
resposta lipídica (redu-
ção dos triglicerídeos) 
foi mantida naqueles que 
continuaram o tratamento. 
Se interrompido, seus lipí-
dios lentamente voltariam 
à linha de base.  

Apesar das dificuldades, 
é muito importante desen-
volver medicamentos para 
doenças órfãs. E precisa-
mos avançar nisso. Embora 
o número de pacientes 
afetados possa ser relati-
vamente pequeno em cada 
uma, cumulativamente 
existe uma grande carga. 
Estima-se que exista cer-
ca de 7 mil enfermidades 
raras no mundo.

Mas os desafios para os 
pacientes raros não termi-
nam com a descoberta de 
novos tratamentos. Um dos 
principais problemas é o 
acesso posterior à terapia. 
Como esse setor é bastante 
pequeno, os custos de pes-
quisa e desenvolvimento 
são bastante altos, difi-
cultando o acesso a novas 
terapias, mesmo que exista 
uma grande necessidade 
clínica ainda não atendida.

Idealmente, gostaria 
de ver parcerias interna-
cionais entre a indústria 
farmacêutica e os gover-
nos para cofinanciar o 
desenvolvimento desses 
medicamentos e, em se-
guida, também fornecer 
os tratamentos a preços 
específicos para as distin-
tas realidades do mundo 
- mais caros no mundo 
desenvolvido e um pouco 
menos caros no mundo em 
desenvolvimento. De todo 
modo, há esperança para 
o futuro. 

Se tomarmos o exemplo 
da hipercolesterolemia 
familiar homozigótica, há 
20 anos, havia somente 
um tratamento eficaz, a 
plasmaférese - um pro-
cedimento automatizado 
de separação do sangue 
e retirada do excesso de 
lipídios. Agora, temos 
vários medicamentos que 
são altamente eficazes 
e permitem que muitos 
pacientes descontinuem a 
plasmaférese e atinjam va-
lores de colesterol normais 
ou próximos do normal. 

Por tudo isso, precisa-
mos avançar e buscar cada 
vez mais o desenvolvimen-
to de estudos e pesquisas.

 
(*) -É  chefe da divisão de Lipidologia 

da Universidade de Cape Town.

Dirk Blom (*)

Crescem os pontos de abastecimento 
de veículos elétricos: postos de 

gasolina precisam ser repensados
Dissemos anteriormente que a o aumento do número de   veículos elétricos vai afetar fortemente os negócios 
dos postos de gasolina, que são cerca de 45 mil no Brasil e 150 mil nos Estados Unidos. 

Fahroni_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

Agora, um acordo firmado entre 
duas grandes organizações 
americanas, a Volta, empresa 

que atua no mercado de redes de 
carregadores para veículos elétricos 
e a Walgreens, a segunda maior rede 
de drugstores daquele país, é um 
exemplo de como os postos poderão 
ser afetados. 

Nos termos do acordo, a Volta vai 
instalar mil pontos de carregamento em 
500 lojas da Walgreens – serão pontos 
para carregamento rápido, que em meia 
hora darão ao veículo uma autonomia 
de cerca de 280 quilômetros. A parceria 
entre essas empresas iniciou-se em 
2019, de forma experimental, e atual-
mente há carregadores Volta instalados 
em 49 lojas Walgreens.  

As empresas acreditam que essa 
carga é suficiente para diminuir um 
fator que dificulta a popularização dos 
elétricos: a chamada “range anxiety”, 
ou o medo de ficar sem energia – afi-
nal, não é possível buscar um galão 
de energia em um posto... Acreditam 

também que meia hora é o tempo que 
a maioria das pessoas gasta nas dru-
gstores – assim, como o carregamento 
será feito enquanto fazem compras, a 
perda de tempo será minimizada. 

Os interesses das empresas conver-
gem: a Walgreens atrairá mais clientes 
para suas lojas e a Volta ganhará com 
a popularização dos veículos elétricos. 
Ambas falam também na diminuição do 
uso dos combustíveis fósseis, embora 

esse pareça mais ser um esforço de 
relações públicas. 

Iniciativas como essas mostram como 
é importante os proprietários dos postos 
de gasolina pensarem o futuro de seus 
negócios, que podem vir a ser fortemente 
afetados e até mesmo inviabilizados pela 
popularização dos veículos elétricos. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor, consultor e diretor do Fórum 

Brasileiro de IoT.

News@TI
Plataforma de gestão de SIM Cards

@A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do grupo 
Algar, está lançando uma plataforma para empresas que pre-

cisam simplificar a gestão de SIM Cards de qualquer operadora. 
A solução MoT, que tem a V.eye como parceira tecnológica, traz 
um dashboard inteligente para consolidar todas as informações de 
conectividade em um único lugar, possibilitando o gerenciamento 
automatizado de consumo e custos de conectividade. “Voltada 
para clientes que usam aplicações de IoT e contratam chips, a 
plataforma nasce com o objetivo de facilitar o dia a dia de quem 
acessa múltiplos sistemas de diferentes provedores de conecti-
vidade, possibilitando avaliações precisas e tomadas rápidas de 
decisões. Desse modo, garante a redução de custos e o aumento 
da produtividade”, explica Augusto Salomon, diretor executivo 
B2B da Algar Telecom.

Nova ferramenta de gestão

@A L5 Networks, empresa pioneira em soluções de cloud para 
empresas no Brasil, apresenta ao mercado uma nova ferramenta, 

o Qualitime. A novidade está na nova solução de monitoramento 
para empresas acompanharem a jornada de trabalho dos seus 
colaboradores em tempo real, de onde estiverem, e verificarem 
a produtividade individual do corpo de colaboradores. A solução 
baseada em nuvem chamada de Qualitime, promete trazer a qua-
lidade do tempo para empresas e colaboradores, que já estava em 
desenvolvimento para o mercado desde 2015, também conta com 
a possibilidade de medição da qualidade do colaborador como 
também a tensão envolvida para um possível quadro de stress e até 
mesmo de burnout. A ferramenta conta com uma interface com fácil 
visualização para identificar problemas com as tarefas do corpo de 
colaboradores (www.l5.com.br).

PreparaTODOS torna-se REfuturiza

@Com o objetivo de impactar a vida de jovens e adultos das classes C 
e D, a PreparaTODOS, plataforma de educação e empregabilidade 

fundada em 2018 e marca do Grupo Cartão de Todos, torna-se  REfutu-
riza - Emprego e Educação para Todos. Com o propósito de ajudar cada 
pessoa a despertar o seu potencial para escrever uma história de sucesso, 
a empresa visa proporcionar qualidade de vida aos seus talentos por meio 
do crescimento profissional pelo conhecimento. A marca, que passou a se 
chamar REfuturiza, recebeu este nome por meio do presidente do Grupo 
Cartão de TODOS, Altair Vilar, que criou o termo em meio à pandemia 
com o objetivo de mudar o futuro das empresas, reformulando novos 
caminhos para o sucesso com ações no presente. “Antes o nosso trabalho 
era muito mais ligado à educação, mas, entendendo a importância da 
empregabilidade, começamos a nos dedicar também a essa frente, uma 
vez que queremos proporcionar mais qualidade de vida e aumento de 
renda aos nossos talentos", afirma Renata Fonseca, Diretora da Refuturiza. 

Escola de tecnologia codeBuddy inaugura 
nova unidade

@A codeBuddy, escola de tecnologia e robótica para crianças, irá 
inaugurar, em março, a sua nova unidade no bairro de Higienópolis, 

São Paulo. Localizada na Rua Tupi 496, a filial, tamanho G, conta com 
um espaço de 125m² e oferecerá aulas presenciais e online. O inves-
timento foi de R$ 300 mil. De acordo com Susie Mendonça, Head de 
Marketing da codeBuddy, o novo endereço consolida o compromisso 
da marca com a educação e o interesse dos jovens em aprender mais 
sobre programação. ”Ter mais uma unidade em São Paulo fortalece a 
nossa marca e ajuda a atender a demanda que cresce a cada ano na 
região. Levar o conhecimento e incentivar crianças e adolescentes sobre 
o uso consciente da tecnologia é o nosso maior desafio”.

ricardosouza@netjen.com.br

Ransomware é uma forte ameaça para as empresas 
brasileiras em 2022, afirmam especialistas

Nos últimos anos, as empresas brasileiras 
foram grandes vítimas do ransomware e em 
2022 não será diferente. Segundo o relatório 
anual da Apura Cyber Intelligence, as áreas mais 
visadas são as instituições governamentais e a 
indústria, que empatam em primeiro lugar, com 
17,4%, seguida pelo setor de saúde, com 13%. 
Para a BugHunt, primeira plataforma brasileira 
de Bug Bounty, e a Compugraf, provedora de 
soluções de segurança da informação, os pre-
juízos desse ataque englobam principalmente 
perda financeira, paralisação das operações, 
degradação da imagem e exposição dos dados.

Hoje um dos malwares mais utilizados por 
cibercriminosos, o ransomware criptografa os 
dados e restringe o acesso aos sistemas infec-
tados. Para voltar ao funcionamento normal, 
os cibercriminosos exigem um pagamento em 
dinheiro e/ou criptomoedas.

De acordo com a 1ª Pesquisa Nacional 
 BugHunt de Segurança da Informação, realiza-
da pela BugHunt, 26% das empresas brasileiras 
sofreram ataques cibernéticos nos últimos 12 
meses, sendo que Phishing (28%), Vírus (24%), 
Ransonware (21%) e Vishing (10%) foram 
as ocorrências mais reportadas no período. 
Instituições como COPEL, Eletronuclear, Pro-
curadoria Geral da Fazenda Nacional, Colonial 
Pipeline, CVC Turismo e Porto Seguro foram 
algumas das vítimas. A CPFL (Companhia Pau-
lista de Força e Luz) chegou a ter informações 
colocadas à venda por criminosos. 

Para Telles, na maioria das vezes, as em-
presas também percebem o ataque quando 
os colaboradores começam a notar que não 
conseguem mais acessar os arquivos e os sis-
temas começam a ficar inoperantes. “Existem 
empresas com uma maturidade de cibersegu-
rança mais elevada, que conseguem identificar 
antes que o ataque seja executado, por com-
pleto, bloqueando a ação do malware e assim 
diminuindo o impacto do golpe”, comenta.

Os executivos defendem que a segurança da 
informação não é mais uma opção e deve se 
tornar prioridade nas organizações, ainda mais 
quando há o lançamento de um projeto ou a 
criação de um novo processo. “Diversos pontos 
são importantes, assim como a conscientização 
dos colaboradores, para que saibam identificar 
phishings e links maliciosos. Além disso, é 
extremamente necessário que as empresas 
implementem rotinas confiáveis de backups nos 
principais sistemas da operação”, pontua Telles.

Riviello recomenda que, além dos softwares de 
proteção contra ataques cibernéticos, o usuário 
siga as melhores práticas do uso das tecnologias. 
“Principalmente nos computadores da empresa, 
o ideal é que os colaboradores evitem acessar 
informações pessoais e vice-versa. A atenção 
precisa ser redobrada ao clicar em links de 
e-mails e abrir anexos, assim como manter os 
programas e sistema operacional atualizados e 
não utilizar rede Wi-Fi pública sem o uso de uma 
solução de acesso seguro (Ex.:VPN)”, finaliza.

“Existem muitas variações de ransomwa-
re, mas dois são os mais comuns”, explica 
Denis Riviello, Head de Cibersegurança 
da Compugraf. “O Locker, projetado para 
bloquear funções básicas dos dispositivos, 
impossibilitando acesso aos dados, enquanto o 
usuário tem interação somente com a tela de 
resgate. E o Crypto, utilizado para criptografar 
os arquivos da vítima, onde, nesse caso, os 
dispositivos não são afetados, somente os 
arquivos”, explica.

“Geralmente, este malware entra na rede por 
alguma vulnerabilidade técnica, link malicioso 
ou arquivo comprometido, por meio de explo-
ração de vulnerabilidades já conhecidas, ou vul-
nerabilidade humana, explorando a curiosidade 
de um colaborador usando o phishing”, explica 
Caio Telles, CEO da BugHunt. “Após a infecção, 
os arquivos começam a ser criptografados ou 
bloqueados. Muitas vezes, o malware consegue 
se movimentar lateralmente, atingindo outros 
servidores/dispositivos e causando a paralisação 
total dos sistemas”, completa.

Segundo os especialistas, quando uma 
empresa sofre um ataque deste tipo, seus 
serviços ficam comprometidos. “Como os ci-
bercriminosos possuem a intenção de apelar 
para a urgência, muitas vezes esses serviços 
estão diretamente ligados aos usuários. Dessa 
forma, o serviço fica indisponível na internet, 
causando um grande número de questiona-
mentos”, explica Riviello.
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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: ThIAGO ULISSES DA SILVA, profissão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1983, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Ulisses da Silva. A preten-
dente: JéSSICA DOS SAnTOS SILVA, profissão: auxiliar administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Luiz da Silva e de Maria 
Geusa dos Santos Silva.

O pretendente: LEAnDRO BEzERRA PEREIRA, profissão: analista fiscal, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 17/05/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Flávio Alexandre Bezerra e de Maria 
do Carmo Pereira Santos. A pretendente: LUCIMAR FRAnCISCA DA CRUz, profissão: 
assistente financeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/04/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro da Cruz 
e de Luzinete Francisco da Cruz.

O pretendente: DOUGLAS DE JESUS SALVADOR, profissão: prensista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severo Salvador Neto e de Cláudia de Jesus. A 
pretendente: CAMILA DOS SAnTOS DA ROChA, profissão: assistente em televendas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Peruibe, SP, data-nascimento: 23/12/1993, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Manuel Jesus da Rocha e de Valdenice Ferreira 
dos Santos da Rocha.

O pretendente: BRUnO GOLFI AnDREAzzI BIBIAnO, profissão: analista de 
data center, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/03/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Armelino 
dos Santos Bibiano e de Maria Edna Golfi Andreazzi. A pretendente: ELIVAny 
PAULA ALVES PRAxEDES, profissão: analista de sistemas, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eliomar Silva Praxedes e de 
Evanir Alves Praxedes.

O pretendente: EzEqUIEL DE SOUzA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdivina Purcina de Souza. A pretendente: 
BRUnA ALVES DE MOURA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 15/04/1993, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cristiano Severo da Silva e de Andreia 
Alves de Moura.

O pretendente: JEFFERSOn MARIAnO DA SILVA, profissão: operador de monitora-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1990, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Marcos Mariano da Silva e de Lucimara 
Aparecida dos Santos. A pretendente: JéSSICA FARIAS DA hORA, profissão: auxiliar 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Israel Vilela da Hora e de 
Esedra Farias Santos.

O pretendente: JOãO SILVInO DOS SAnTOS FILhO, profissão: professor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 22/11/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Silvino dos Santos e de Sofia 
Leoncio dos Santos. A pretendente: MARTA DA SILVA RAMOS, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1979, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Franklin da Silva Ramos e de 
Izildinha Gonçalves Ramos.

O pretendente: VALDIR ALVES DE ALMEIDA, profissão: metalúrgico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1964, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves de Almeida e de Doraci dos 
Santos Almeida. A pretendente: EDnALDA CAETAnO DA SILVA, profissão: babá, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 17/07/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Joaquim da Silva Neto e de 
Terezinha de Jesus Caetano.

O pretendente: DAnIEL FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Givanildo Ferreira 
dos Santos e de Edilândia Martins dos Santos. A pretendente: DéBORA CRISTI-
nA OLIVEIRA DA SILVA, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonsalves da Silva e de Maria Barbara 
Oliveira da Silva.

O pretendente: ThIAGO SILVA LIMA, profissão: analista de marketing, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Paulo Farias de Lima e de Antonia Silva 
Lima. A pretendente: KAREn CRISTInA DE ALMEIDA GOMES, profissão: veterinária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Gomes e de Edilene 
Sousa de Almeida Gomes.

O pretendente: RAFAEL JOSé DOS SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Leonildo Jose dos Santos e de Renilde Rodrigues dos 
Santos. A pretendente: SILEnE SOUzA DOS SAnTOS, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir Rodrigues dos Santos e de 
Maria Souza dos Santos.

O pretendente: SILVAnO RAMOS PEREIRA, profissão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itaipé, MG, data-nascimento: 09/12/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Delci Ramos Soares e de Marlene 
Pereira de Oliveira Ramos. A pretendente: MARILEnE SILVA SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nerisvaldo Silva dos Santos 
e de Marileide Silva Gago.

O pretendente: GUILhERME DE SOUzA ALIPIO, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1990, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Irineu Alipio Inacio e de Selma Geralda 
de Souza. A pretendente: TAyná OLIVEIRA RIBEIRO, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1997, residente e 
domiciliada neste Distrito, Jardim São Paulo, SP, filha de Vicente Faustino Ribeiro e de 
Marlucia Oliveira Leite.

O pretendente: ERISVALDO nASCIMEnTO nERI, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 20/04/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo de Souza Neri e de Maria 
Laurência do Nascimento. A pretendente: DAíVIA DOS SAnTOS DE ALMEIDA, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Ibirapitanga, BA, data-
nascimento: 30/08/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Elpídio Pedro de Almeida e de Ricardina Pereira dos Santos.

O pretendente: DAVID FOnThAL MOnTOyA, profissão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Colombia, data-nascimento: 21/03/1989, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Fulgencio Fonthal Rivera e de Dora Montoya Jaramillo. O 
pretendente: EVERTOn RIBEIRO SAnTOS, profissão: gestor de recursos humanos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Ferreira dos Santos e de 
Leila da Silva Ribeiro.

O pretendente: VALDEMAR FERREIRA ALVES, profissão: pedreiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Boa Nova, BA, data-nascimento: 17/05/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maurilio Ferreira Alves e de Rauzina Maria de Jesus. 
A pretendente: IREnE FERREIRA DE SOUzA, profissão: diarista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Itanhém, BA, data-nascimento: 21/10/1964, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Percilio José Ferreira e de Jovelina Rodrigues de Souza.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO DA SILVA AMBROSIO, profissão: garçom, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 06/06/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Ambrosio e 
de Edna Lourenço da Silva Ambrosio. A pretendente: MAyUME LOUREnçO nUnES 
DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Fernanda Lourenço Nunes da Silva Rodrigues.

O pretendente: GILDASIO SAnTAnA DE JESUS, profissão: comerciário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 19/12/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Correia de Jesus e de Maria 
Santana de Jesus. A pretendente: EDILEUzA BARBOSA DOS SAnTOS, profissão: au-
tônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 08/09/1975, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Barbosa dos Santos 
e de Elisete Moura dos Santos.

O pretendente: JOSé FLORIAnO DE ARAUJO JUnIOR, profissão: maquinista, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 24/07/1966, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Floriano de Araujo e de Maria 
Luiza Damasceno de Araujo. A pretendente: MARIA SIOnEIDE DO nASCIMEnTO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itapipoca, CE, data-nascimento: 
09/07/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Vital do 
Nascimento e de Maria Ester Brito do Nascimento.

O pretendente: JOnAS BARBOSA DA SILVA, profissão: assistente jurídico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Vieira da Silva e de Vandenia 
Barbosa da Silva. A pretendente: LARySSA AUGUSTO FERREIRA, profissão: assistente 
jurídica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1997, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Francisco Donizeti de 
Jesus Ferreira e de Alessandra Augusto de Lima Ferreira.

O pretendente: BRUnO DA SILVA RODRIGUES, profissão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1984, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, filho de Luiz Carlos Rodrigues e de Iracilda Maria da Silva Rodrigues. 
A pretendente: ISABELLA SAnTOS SILVA, profissão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Misael Laurentino da Silva e de Eliete Batista dos Santos.

O pretendente: JOãO PAULO DA CRUz VIEIRA, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas Vieira 
e de Conceição da Cruz Vieira. A pretendente: IzEUDA DA SILVA MELO, profissão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 11/04/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Agripino de Melo e 
de Helena Cabral da Silva.

O pretendente: JAMES LInDORVAL DE SOUzA, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1971, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Lourival Gomes de Souza e de Lindinaura Maria 
da Silva Souza. A pretendente: FABIAnA nOVAIS FERREIRA, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/12/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Alves 
Ferreira e de Vanilde Novais Ferreira.

O pretendente: JOSé CARLOS DOS SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 04/01/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João José dos Santos e de Ananísia Maria de 
Morais dos Santos. A pretendente: JUDITE TAVARES DOS SAnTOS, profissão: cabe-
leireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Lagarto, SE, data-nascimento: 28/01/1970, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Francisco Tavares dos Santos e de 
Arlinda das Virgens Santos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO CUSTÓDIO, profissão: servidor público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Custodio e de Maria Aparecida 
de Siqueira Custodio. A pretendente: ALInE FESTA DOS SAnTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 12/10/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sandro José dos Santos 
e de Simone Festa dos Santos.

O pretendente: WESLLEy GEOVAnI VIAnA BISPO, profissão: fiscal, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Pereira Bispo e de Andreia 
Pereira Viana Bispo. A pretendente: KAThLEEn DE ARAUJO TEIxEIRA, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 18/04/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Teixeira e de 
Adma de Araujo Santos.

O pretendente: JULIO CESAR FERREIRA DO nASCIMEnTO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/2002, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Batista do Nascimento Junior 
e de Giselia Marcolina Ferreira. A pretendente: nAThALIA DO CARMO DE SOUzA, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/08/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jeferson de 
Souza e de Dayse do Carmo.

O pretendente: ALEx PALMA DA SILVA, profissão: auxiliar de secretaria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Torquato Santos da Silva e 
de Georgina Palma da Silva. A pretendente: DAnIELy CRISTInA ROChA RIBEIRO 
DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 23/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Claudio Ribeiro da Silva e de Marilda Conceição da Rocha Leite.

O pretendente: RODRIGO DE OLIVEIRA SAnTAnA, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Odilon Sabino de Santana e de Selma 
Antonia Oliveira da Silva Santana. A pretendente: ThAynARA FRAnCISCA DE PAU-
LA DA CRUz, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/05/1999, residente e domiciliada em Joinville, SC, filha de Wellinton 
Miguel da Cruz e de Janete Francisca de Paula.

O pretendente: JULIO CEzAR LOPES, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1985, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Dinair Nea Lopes. A pretendente: PRISCILA SOUzA AMARAL 
DOS SAnTOS, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 21/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Agnaldo Amaral dos Santos e de Monica Souza Amaral dos Santos.

O pretendente: EDICLEITOn RODRIGUES SILVA, profissão: assistente operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Trindade, PE, data-nascimento: 11/06/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Sabino Rodrigues e de Iraci Ramos 
da Silva. A pretendente: LUCIAnA MARqUES LUIz, profissão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1994, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Faustino Luiz e de Ivonete Marques Lima.

O pretendente: EDSOn FERREIRA, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Cornélio Procópio, PR, data-nascimento: 09/09/1961, residente e domiciliado 
este Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Ferreira e de Zilda Correia Ferreira. A 
pretendente: DOMEnICA EDI DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Goreti de Oliveira e de Edi 
Walkiria de Souza Oliveira.

O pretendente: WELLInGTOn LUCAS BUEnO DA SILVA, profissão: cobrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celso Luiz Bueno da Silva e de Vaildes 
da Silva. A pretendente: LEThICIA STEFAny ROSEnDO DA SILVA, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Ricardo da Silva 
e de Elisangela Rosendo da Silva.

O pretendente: FELIPE SAnTOS DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Aparecido da Silva e de Sueli Maria dos Santos. 
A pretendente: SThEFAnI DE JESUS SAnTOS SAMPAIO, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Janio Souza Sampaio e 
de Marcia de Jesus Santos Sampaio.

O pretendente: ALAn JUnIOR SAnTOS, profissão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudete Aparecida dos Santos. A pretendente: RAqUEL 
SAnTOS RIBEIRO, profissão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 14/07/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luiz Ribeiro Filho e de Angela Brito dos Santos Ribeiro.

O pretendente: DAnILO CELESTInO DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/2000, residente e domicilia-
do nesta Capital, SP, filho de Adeilto Celestino dos Santos e de Marineide Celestino dos 
Santos. A pretendente: CAMILA DOS SAnTOS nASCIMEnTO, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio Temoteo do Nascimento e 
de Fabiana de Lima dos Santos Nascimento.

O pretendente: EDMILSOn LUIS DA SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Panelas, PE, data-nascimento: 27/12/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Severo da Silva e de Benedita 
Angelina de Lima. A pretendente: MARIA ADELAIDE MOnTEIRO CAIxEIRO, profis-
são: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: Freguesia e Concelho de 
Chaves, Portugal, data-nascimento: 24/06/1978, residente e domiciliada em Ourense, 
filha de Arminda Monteiro Caixeiro.

O pretendente: CíCERO FAUSTInO DA SILVA, profissão: encarregado de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santana dos Garrotes, PB, data-nascimento: 27/06/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Faustino Felix e de 
Irene Nazário da Silva Felix. A pretendente: BRUnA BRAGA DE OLIVEIRA, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
11/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo José 
de Oliveira e de Valquiria Lino Braga de Oliveira.

O pretendente: EDUARDO GOMES nUnES, profissão: tatuador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, Jardim São Paulo, SP, filho de Paulo de Sena Nunes e de Edivania Gomes da 
Silva Nunes. A pretendente: SILVIA AnDRADE GAMA, profissão: técnica de enferma-
gem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Dantas da Gama e 
de Marlene Andrade de Meneses.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: TIAGO nASCIMEnTO VITORInO, de nacionalidade brasileira, profissão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/03/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Silvio Sanchez Vitorino e de Telma 
Cristina Pereira Nascimento Vitorino. A pretendente: GIOVAnnA BRAS nOVAIS, de 
nacionalidade brasileira, profissão assistente de vendas, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (02/09/2000), residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo - SP, filha de Claudio Ribeiro Novais e de Patricia de Bras.

O pretendente: RODRIGO FRAnCO GOnçALVES, de nacionalidade brasileira, profissão 
servidor público, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/12/1991), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ricardo Esteves Gonçalves 
e de Adriana Pereira Franco Gonçalves. A pretendente: ThALITA MORETI PALhARES, 
de nacionalidade brasileira, profissão analista de sistemas, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (22/06/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Daniel Palhares Ferreira Junior e de Magda Cristina Marques Ferreira.

O pretendente: SUnDAy nWEzE IGWE, de nacionalidade nigeriana, profissão comercian-
te, estado civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia (11/05/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Igwe Nweze e de Augustina Igwe. A pretendente: 
VITÓRIA LIMA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (13/06/2002), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luciano Jesus da Silva e de Luciana Oliveira de Lima.

O pretendente: GABRIEL CORDEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profis-
são administrador de empresas, estado civil solteiro, nascido em Manaus - AM, no dia 
(04/09/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco 
Gabriel Pinto da Silva e de Maria de Lourdes Cordeiro da Silva. O pretendente: LEAnDRO 
DE áVILA, de nacionalidade brasileira, profissão professor, estado civil solteiro, nascido 
em Itajaí - SC, no dia (29/11/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
SP, filho de Osvaldo Plácido de Ávila e de Rosi Mari Souza de Ávila.

O pretendente: EDSOn DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profissão aposentado, 
estado civil divorciado, nascido em Mairinque - SP, no dia (24/05/1956), residente e do-
miciliado em Iperó - SP, filho de Terezinha de Jesus. A pretendente: MARIA DA GRAçA 
BALDI, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (03/05/1963), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Dirson Baldi e de Aurea Contente Baldi.

O pretendente: MAURICIO MOzOnI LUCEnA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/10/1998), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jailson Arruda Lucena e de 
Eliana Mozoni Lucena. A pretendente: ThAíS DOS SAnTOS AnDRADE, de nacionalidade 
brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(01/08/2002), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de David 
Pereira de Andrade e de Angela Tatiane dos Santos Andrade.

O pretendente: GABRIEL DOS SAnTOS nASCIMEnTO, de nacionalidade brasileira, 
profissão professor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/09/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valmir Ferreira do Nas-
cimento e de Delfina dos Santos Neta Nascimento. A pretendente: KAREn DE AnGELO 
AMBROSIO, de nacionalidade brasileira, profissão corretora de agronegócio, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/04/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rogerio Ambrosio e de Miriam de Angelo Ambrosio.

O pretendente: BRUnO AnSELMO CRUz, de nacionalidade brasileira, profissão gerente 
de vendas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/03/1988), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Anselmo Cruz e de Mlria Amelia 
Baroni Cruz. A pretendente: nAyARA MARInI FRAnçA, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista financeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(06/05/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Nelson França de Selmara Marini França.
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

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito 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: ALLAn LIMA BRITES, profissão: mecânico, estado civil: divorciado, na-
turalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 09/04/1995, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Francisco Brites e de Ozana Lima da Rosa. 
A pretendente: PRISCILLA MERCES PEREIRA, profissão: professora, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Pereira e de Rosemary Silva das Merces.
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Lucia Camargo Nunes (*)
Eletrificados crescem em 2021. 
E vão crescer mais este ano

Se o ano passado foi historicamente o melhor ano em 
vendas de eletrificados no Brasil, 2022 tem tudo para fazer 
esse bolo crescer mais. 

Elétricos ou híbridos fecharam 2021 com 1,8% de 
participação de mercado (no ano anterior o market 
share foi de 1%). Automóveis e comerciais leves so-
maram 34.990 unidades, sendo 2.860 só de elétricos e 
mais 32.130 de híbridos. Os números foram divulgados 
pela Anfavea. 

O crescimento desse mercado se deve ao expressivo 
aumento de oferta, tanto de marcas que passam a impor 
(no bom sentido) apenas eletrificados, como fez a Volvo 
e de fabricantes que estrearam seus elétricos por aqui 
(Peugeot e Fiat, por exemplo). 

Marcas premium – Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Jaguar 
e BMW, entre outras – apostam em novos produtos, nas-
cidos elétricos – supercarros com muito mais autonomia. 

Junto a isso, há também um esforço em melhorar a 
infraestrutura, com investimentos das marcas e outras 
empresas na expansão dos pontos de carregamento. 
Conte ainda, com a vinda de novos players, como os 
chineses BYD e Great Wall que chegam com produtos 
competitivos.

Tudo isso chama a atenção do consumidor, que dá seu 
voto de confiança e aposta nas novas tecnologias, mais 
limpas e sustentáveis. 

BYD

BYD TAN EV.

O que está chegando 
A Volvo acaba de lançar o C40, SUV cupê 100% elétrico, 

equipado com dois motores, que combinados geram 408 
cv de potência e 440 km de autonomia. Seu preço: R$ 
419.950. Antes disso, a marca de origem sueca já havia 
anunciado no final do ano passado que seu XC40 passaria 
a ser vendido apenas na versão 100% elétrica, por R$ 
409.950.

Grupo BMW planeja 30 lançamentos em 2022 
Em anúncio dos resultados de 2021 e perspectivas 

2022 para o Brasil, o Grupo BMW divulgou que terá 30 
lançamentos entre carros BMW, Mini e Motorrad (motos) 
para este ano no Brasil. 

Com o i4 anunciado e iX já em pré-venda no Brasil, a 
BMW confirmou a vinda ainda neste semestre do iX3, SUV 
elétrico baseado no X3. 

Junto com a Mini, o Grupo BMW terá 5 modelos to-
talmente elétricos no Brasil – i3, i4, iX, iX3 e Mini S E. 
Hoje, cerca de 20% das vendas da BMW são compostas 
por veículos eletrificados. Já para a Mini, os eletrificados 
correspondem atualmente a 40% das vendas no Brasil, 
um dos maiores percentuais globais.

BMW

BMW eletricos - Mini, i3, i4, iX3 e iX.

Mas nada ‘made in Brazil’ 
O CEO do BMW Group Brasil, Aksel Krieger, conta que 

o grupo avançou 162% nas vendas de eletrificados em 
2021 (elétricos e híbridos plug-in) e que a meta é chegar 
a 2030 com 50% da gama elétrica. 

Mas, por ora, só de importados. O CEO não descarta, 
mas diz que não há planos de produzir veículos elétricos 
ou híbridos em sua planta de Araquari (SC). “Estamos 
sempre estudando e avaliando. E sempre olhando para o 
futuro”, completou Krieger. 

Audi inicia pré-venda dos novos Q3
A Audi do Brasil inicia pedidos de reservas dos novos 

Q3 e Q3 Sportback. Com motor 2.0 de 231 cv e tração 
quattro, os modelos podem ser reservados diretamente nas 
concessionárias por a partir de R$ 279.990. As entregas 
estão previstas para abril.

As primeiras unidades serão importadas da Hungria, 
para depois serem montadas na fábrica de São José dos 
Pinhais (PR), onde a Audi retoma a produção. 

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

A chinesa BYD iniciou na semana passada, a pré-venda 
do Tan EV, por R$ 487.590. Seus dois motores entregam 
517 cv e alcance de 437 km. 

Por enquanto, o TAN EV está exposto em um shopping 
center da capital paulista e pode ser negociado por con-
sultores da Eurobike, rede que promete para março a 
abertura da primeira loja da BYD no país. A expectativa 
é ter representantes em 45 cidades brasileiras. 

Pedro Dantas - Volvo

Volvo C40.

Entregas sustentáveis 
No segmento de frotas, a sustentabilidade caminha a 

passos largos. A plataforma iFood iniciou uma parceria 
com a marca de motocicletas elétrica Voltz para lançar, nas 
próximas semanas, a venda a seus entregadores. 

No programa que inicia por São Paulo, a pré-venda prevê 
descontos e facilidades no financiamento. A companhia 
não divulga os valores. Além do apelo ESG, a moto elétrica 
reduziria, segundo a plataforma, em 70% os custos com 
combustível e manutenção, em comparação com uma moto 
a gasolina. 

iFood

iFood VOLTZ.

Você já deve ter visto por aí 
casos parecidos: um jovem 
empresário, que recém fun-

dou uma empresa ou startup, se 
autointitular CEO do negócio. Na 
opinião de Marcelo Treff, especialis-
ta em Gestão de Carreira e professor 
de Gestão de Pessoas da FECAP, 
o uso indiscriminado da sigla em 
inglês para Chief Executive Offi-
cer (equivalente a “presidente” no 
Brasil), que é utilizada por grandes 
empresas americanas e europeias, 
pode passar uma impressão errada 
do negócio e acabar acarretando 
prejuízos. 

Segundo o especialista, em pri-
meiro lugar, deve-se compreender 
que a sigla CEO combina mais com 
grandes empresas multinacionais 
ou transnacionais do que com 
empresários ou empreendedores. 
“Sem dúvida que a sigla está ba-
nalizada, por isso o cuidado que 
se deve ter em utilizá-la, pois pode 
passar uma imagem equivocada aos 
stakeholders (empregados, clien-
tes, fornecedores e comunidade 
em geral). 

De qualquer forma, embora eu 
não goste, não há problema algum 
em utilizá-la. Mas, é necessário que 
o empresário ou empreendedor 
entenda que esta sigla carrega com 
ela um certo status, que nem sem-
pre equivale à posição ocupada”, 
opina, ao afirmar que o CEO não 
combina com startups e o tipo de 
profissionais que trabalham nelas, 
nem com empresas recém-abertas, 
pois carrega uma simbologia arris-

Integração de sistemas 
é a chave para o futuro 

das empresas

A tecnologia veio 
para solucionar os 
problemas e acelerar 
processos no nosso dia 
a dia

Hoje, temos incon-
táveis softwares 
prontos para resol-

ver coisas que antes eram 
complexas. Mas o que fazer 
quando esses mesmos ro-
bôs que vieram para orga-
nizar nossa vida começam a 
se multiplicar? É com essa 
reflexão que apresentamos 
a facilidade e a importância 
que a integração de siste-
mas tem para o sucesso de 
uma empresa hoje em dia.

A primeira questão a se 
levar em conta é a capa-
cidade que essa nova tec-
nologia tem para reduzir 
erros. Em meio a muitas 
ferramentas distintas, 
é normal para o ser hu-
mano não dar conta de 
administrar tantas infor-
mações e sistemas. Com 
a integração, a chance de 
um equívoco acontecer di-
minui consideravelmente, 
ajudando também a evitar 
perdas financeiras. 

E por falar em dinheiro, 
esse é um investimento 
cada vez mais claro. Com 
uma plataforma de integra-
ção de serviços são redu-
zidos custos, já que passa 
a ser possível observar o 

que não é necessário para 
a operação e criar análises 
mais precisas. 

O que puxa a outro ponto: 
a economia de tempo, per-
mitindo que as empresas 
busquem valorizar a ca-
pacidade analítica de suas 
equipes de negócio e TI, 
deixando para as máquinas 
executarem serviços ma-
nuais e robotizados.

Com uma plataforma 
de integração completa, 
segura e escalável, como o 
iPaaS, as empresas podem 
observar, em um curto es-
paço de tempo, um maior 
desenvolvimento e agilida-
de na logística diária, além 
de ter toda a visibilidade 
das integrações acontecen-
do em tempo real.

Se a tecnologia em nuvem 
é capaz de nos oferecer 
tantas funcionalidades, 
por que não explorarmos? 
O iPaaS, as plataformas de 
integração como serviço, já 
movimentam um mercado 
promissor pelo mundo. 

Fruto da experiência que 
vai passando de empresa 
a empresa, tornando o dia 
a dia interno muito mais 
produtivo, o que impacta 
nos negócios de uma forma 
geral e é perceptível pelo 
consumidor final.

(*) - É CEO e cofundador da Wevo, 
empresa especializada em integração 

de sistemas e dados 
(https://www.wevo.io/).

Diogo Lupinari (*)

“CEO” é sigla banalizada e uso 
sem critério pode trazer prejuízos
Cada vez mais, jovens talentos têm se destacado como high potentials, sendo preparados, sobretudo 
por grandes organizações, para ocupar posições críticas (estratégicas) e, adquirindo experiência para, 
cada vez mais cedo, ocuparem a posição de CEO

A sigla CEO combina mais com 
grandes empresas multinacionais ou 

transnacionais do que com empresários 
ou empreendedores.
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VA rápidas mudanças no mundo dos 
negócios e no mundo do trabalho, 
cada vez mais, jovens talentos têm 
se destacado como high potentials, 
sendo preparados, sobretudo por 
grandes organizações, para ocupar 
posições críticas (estratégicas) e, 
adquirindo experiência para, cada 
vez mais cedo, ocuparem a posição 
de CEO.

Não há regras explícitas para “a 
idade ideal para se tornar CEO”, 
pois as organizações são muito 
diferentes, em termos de porte, lon-
gevidade e cultura organizacional. 
No entanto, nos Estados Unidos, a 
média de idade dos CEOs do índice 
S&P 500 é de 58 anos, segundo le-
vantamento do Wall Street Journal. 
No Brasil, pesquisa divulgada pelo 
jornal Valor Econômico, em 2020, 
revelou que a idade média dos CEOs 
das 70 empresas que compõem o 
Ibovespa é de 53,6 anos.

“Geralmente, o início se dá em 
posições com nomenclatura júnior 
e, gradualmente, assumem mais 
responsabilidades à medida que se 
desenvolvem na carreira corpora-
tiva. É muito importante adquirir 
experiência de trabalho, gerenciar 
relacionamentos e, sobretudo, ter 
uma sólida formação educacional”. 

O professor acrescenta que, na 
visão de David Braga, presidente 
e head hunter da Prime Talent e 
professor da Fundação Dom Cabral, 
“cada vez mais a nova geração está 
assumindo o poder, representada por 
pessoas que unificam o conhecimento 
técnico e de base” (AI/FECAP).

cada para novos negócios. 
Nestes casos, outras nomencla-

turas são mais indicadas, como: 
 founder, empreendedor, sócio-
diretor, entre outras. Quanto ao 
caminho a ser trilhado para chegar 
até essa posição, não há regras 
rígidas, mas é sempre importante 
que o ocupante deste posto tenha 
domínio do negócio, visão sistêmica 
e, sobretudo, visão estratégica. 

Segundo o professor, diante das 




