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Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Atualmente, mais da metade da 
receita dos varejistas vem das pla-
taformas digitais, é o que revela a 
pesquisa da IDC realizada a pedido 
da Infobip, empresa de comunicação 
em nuvem omnichannel, chamada 
“Crie uma plataforma abrangente 
para uma boa experiência no cliente 
de varejo”. 

Outro número relevante indica-
do pelo estudo é que mais de 80% 
dos varejos utilizam redes sociais, 
como Facebook e Instagram, para 
suas vendas. Esses números são um 
reflexo da pandemia, que causou 
um aumento de 40% no acesso às 
redes sociais e obrigou os varejistas 
a explorar outros canais de venda, 
além de novas funcionalidades de 
marketplace e diferentes meios de 
pagamento, como o WhatsApp Pay.

Além disso, mais de 86% dos vare-
jistas usam as informações que são 
geradas pelos clientes em ambientes 

virtuais para criar comunicações 
personalizadas ou estratégias para 
programas de fidelidade. A pesquisa 
também mostra que as empresas 
estão se preparando para oferecer 
produtos e serviços digitais ao con-
sumidor final. Desse mercado, 33% 
buscam ofertar esse tipo de serviço 
porque seus clientes exigem e 23% 
porque buscam ser disruptivos e 
inovadores. 

Existe um desafio na integração 
entre as plataformas de comunicação: 
70% das informações que são gera-
das pelos clientes são processadas 
por soluções proprietárias de gestão 
de relacionamento com o cliente e 
apenas 25% dos varejistas possuem 
serviço de atendimento ao cliente 
terceirizado que fornece relatórios 
de acompanhamento.

Neste sentido, os varejistas indicam 
os maiores desafios de comunicação 
e engajamento do cliente durante a 

pandemia: 
 1) A inovação para manter as 

vendas e a operação;
 2) O suporte e o atendimento ao 

cliente de forma virtual;
 3) Entender as necessidades do 

negócio e as demandas dos 
clientes;

 4) Criar uma boa experiência de 
compra em canais online.

“Sem dúvida, os varejistas devem 
construir alianças e buscar platafor-
mas integradas para criar uma estra-
tégia omnicanal que integre espaços 
físicos e virtuais (e-commerce, redes 
sociais, chamadas ou aplicativos). 
Além disso, é preciso ter em mente 
as práticas de segurança e de priva-
cidade para gerar confiança digital 
e oferecer uma melhor experiência 
para o cliente”, afirma Yuri Fiaschi, 
VP Global de vendas da Infobip (www.
infobip.com/pt).

A privacidade dos dados 
é um direito funda-
mental previsto na 

Constituição brasileira, mas 
todo esse arcabouço legal 
não se mostra eficaz contra 
vazamentos.

Para fiscalizar como as 
empresas lidam com os 
dados pessoais, foi criada a 
ANPD (Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados), 
vinculada à Presidência da 
República. A ANPD ainda 
não sancionou empresas, in-
dicando que em um primeiro 
momento sua função seria 
mais orientativa e menos 
punitiva e que em 2022 as 
sanções previstas na LGPD 
passariam a ser aplicadas, o 
que até este momento não 
ocorreu.

Um caso emblemático foi o 
ataque ao aplicativo Conecte 
SUS do Ministério da Saúde. 
Inicialmente, o ataque que 
derrubou o aplicativo tornou 
indisponível todos os dados 
por quase 15 dias e ainda há 
reportes de que o sistema 
permanece instável. Além 
disso, vários usuários decla-
raram que seus dados foram 
adulterados. Para finalizar, 
não se sabe se as informa-
ções foram copiadas e estão 
sendo comercializadas. 

Passados três meses do 
incidente, a ANPD ainda não 
se pronunciou publicamen-
te, inclusive sobre apurações 

A privacidade dos dados é um direito, mas todo arcabouço legal 
não se mostra eficaz contra vazamentos.

Investimento em ESG: 
o poder nas mãos 

do cidadão

Ultimamente temos 
visto a pauta ESG 
avançando em muitos 
sentidos

Ao longo de 18 anos 
de trabalho com ino-
vação e empreende-

dorismo, um dos desafios 
que mais me surpreende é 
a dificuldade de negócios 
sustentáveis conseguirem 
financiamentos significa-
tivos - principalmente du-
rante os últimos seis anos, 
que mergulhei no setor e 
presenciei a dificuldade 
das startups conseguirem 
crédito e se organizarem 
de forma mais profissional.

Por que, em uma socieda-
de com diversos problemas 
sociais estruturais a tratar 
e que vem sofrendo com 
graves impactos ambien-
tais como a que vivemos, 
empresas inovadoras com 
propósito socioambiental 
não conseguem a mesma 
relevância entre inves-
tidores se comparada a 
fintechs, logtechs e outras? 
Não seria essa inovação que 
estaria precisando de uma 
atenção especial?

Segundo a Bloomberg, 
o ESG deve atrair US$ 53 
trilhões em investimentos 
até 2025. Ainda que pareça 
uma grande quantia, não é 
o suficiente para o mundo 
inteiro em três anos. Te-
mos que fazer mais. E não 
podemos mais esperar que 
as grandes corporações 
tenham o ímpeto de mu-
dar suas práticas. Se você 
quer algo bem feito, faça 
você mesmo. É mais ou 
menos daí que veio nossa 
inspiração para criar um 
crowdfunding. 

A partir de agora, se 
você é uma pessoa física e 
quer investir seus recursos 
em negócios ativamente 
responsáveis relacionados 
ao meio ambiente, à so-
ciedade, à transparência e 
ao bem estar de seus fun-
cionários, a escolha é sua. 
A insegurança é comum 
quando o assunto é inves-
timento em empresas de 
pequeno porte. Na verdade, 
essa possibilidade não exis-
tia até pouco tempo atrás. 
Por isso, existem algumas 
questões onde a atenção é 
necessária. 

Uma delas, talvez a prin-
cipal, é que a plataforma es-
colhida para essa transação 
seja certificada pela Comis-
são de Valores Mobiliários 
(CVM). É uma entidade 
vinculada ao Ministério da 
Economia cuja responsabi-

lidade é justamente fiscali-
zar, normatizar, disciplinar 
e desenvolver o mercado 
de valores mobiliários no 
Brasil. Estes são nada mais 
do que títulos e contratos 
de investimentos coletivos. 
Isso é o que vai assegurar 
ao investidor que ele defini-
tivamente não está caindo 
em um golpe. 

Ele está transferindo seu 
dinheiro para uma empresa 
real e os retornos de seu 
investimento ocorrerão de 
maneira auditável e trans-
parente. Outra questão es-
sencial é a análise de perfil 
de investidor. A plataforma 
escolhida precisa ajudar 
seu público a compreender 
quem ele é e qual o melhor 
tipo de investimento com 
relação às suas demandas 
e até mesmo sua persona-
lidade.

Na escolha de um negócio 
específico a se investir, é 
essencial analisar ao má-
ximo todos os detalhes da 
oferta. A transparência das 
informações é fundamental 
e elas precisam estar dispo-
níveis em uma linguagem 
compreensível. Além disso, 
é importante reconhecer 
que, ao investir nesses 
projetos, existem questões 
maiores envolvidas. 

Com seu aporte financei-
ro, o investidor também 
contribui para a maturi-
dade, profissionalização e 
crescimento das pequenas 
empresas que, por sua vez, 
geram empregos e arre-
cadação de impostos. Por 
último, inserir uma empre-
sa em uma plataforma de 
crowdfunding também é 
interessante para o empre-
endedor. Primeiro, porque 
é uma nova forma de capta-
ção de recursos, tão válida 
quanto qualquer outra, que 
descentraliza a tomada de 
empréstimos que até então 
eram majoritariamente fei-
tos por bancos. 

Ele também é menos 
burocrático, traz todo o 
suporte para a preparação 
e organização das infor-
mações e documentos 
necessários ao longo da 
relação - trazendo então 
profissionalização e credi-
bilidade. E, além disso, tem 
a vantagem de contar com 
uma grande exposição de 
sua marca e do seu projeto 
por meio de uma plataforma 
segura e apropriada para 
buscar seus objetivos.

(*) - Advogado, empreendedor e 
mentor de negócios no InovAtiva 

Brasil, é CEO da Crowddy, plataforma 
de crowdfunding exclusiva para 

empresas em ESG. 

Thiago do Val (*)

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:

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

O pretendente: RENATO GAMBÔA, de nacionalidade brasileira, nascido em Guarulhos - 
SP, no dia (18/04/1976), estado civil solteiro, profissão motorista, residente e domiciliado 
em Guarulhos - SP, filho de Roberto Gambôa e de Inês Alves Gambôa. A pretendente: 
CARMINDA REGINA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (28/09/1970), estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Ferreira e de Celeste Ferreira. Obs.: Bem 
como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º Subdistrito do Município de Guarulhos, 
neste Estado, a qual autua a Habilitação do casamento.

O pretendente: ALISSON ALEXANDRE PEREIRA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (24/04/2002), estado civil solteiro, profissão 
corretor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo- SP, filho de Esmael Pereira 
e de Ana Paula Alexandre da Silva Pereira. A pretendente: GEOVANNA DOS SANTOS 
SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia (08/10/2003), 
estado civil solteira, profissão promotora de eventos, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo- SP, filha de Gilmar dos Santos Silva e de Giselle dos Santos Silva.

O pretendente: EDIMILSON MORENO MIRANDA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Oliveira dos Brejinhos - BA, no dia (09/11/1967), estado civil solteiro, profissão ca-
minhoneiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo-SP, filho de Claudionor 
Moreno de Miranda e de Maria Pereira de Miranda. A pretendente: MAGALHI PEREIRA 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida em São José de Mipibu - RN (Registrada 
no Município de Monte Alegre - RN), no dia (28/11/1985), estado civil solteira, profissão 
cozinheira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo 
Pereira da Silva e de Maria Filomena de Souza.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Invasões à sistemas e roubo de 
dados pessoais não têm fim

Apesar de termos adequada lei de proteção dos dados pessoais no Brasil, a LGPD, todas as semanas 
nos deparamos com ataques a sistemas de empresas públicas e privadas que tem como consequência 
o vazamento de informações

para extração de dados, 
sem nenhum pedido de 
pagamento de resgate.

Dados veem sendo “rou-
bados” e vendidos na dark 
web. Creio que uma solução 
a ser debatida, mas que 
importaria em complexa al-
teração legislativa (no Brasil 
os dados são considerados 
derivados do direito da per-
sonalidade e assim são inalie-
náveis), seria a possibilidade 
de comercializarmos nossos 
dados, como proprietários. 
Existe uma Start Up na Cali-
fórnia, chamada Drum Wave, 
que trabalha com criação da 
monetização dos dados pes-
soais, onde cada pessoa tem 
sua carteira digital de dados 
e pode comercializá-los. 

Para tanto, os dados têm 
que ser considerados ativos, 
como uma mercadoria que se 
possa comercializar para que 
essa possibilidade avance. 
Realmente, se há vítimas 
de tantas invasões e roubos 
de dados, dar ao cidadão a 
possibilidade de ter ganho 
financeiro com a venda dos 
seus dados é uma opção ten-
tadora, mas, seria necessário 
alterar muitas leis e emendar 
a Constituição Federal.  

(*) - É Sócio da OGF Advogados. 
Especialista em Direito Digital e 

Crimes Cibernéticos. Presidente 
da Associação de Defesa de 

Dados Pessoais e do Consumidor 
(https://www.instagram.com/

franciscogomesadv/).
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de experts que constataram 
que o IP do Conecte Sus está 
nos Estados Unidos, armaze-
nado no serviço de Cloud da 
Amazon, o que não garante 
total segurança. Diante de 
tantas incertezas, como 
fica a privacidade de dados? 
Sem parecer dramático, digo 
que a privacidade de dados 
inexiste e não me parece 
que com todas as medidas 
de cibersegurança passará 
a existir. 

Temos ataques hackers, 
temos as big techs (Mi-
crosoft, Google, Amazon, 
Facebook) que colecio-
nam milhares de dados 
nossos, enfim, não temos 
a privacidade preservada 
ou se preferir, temos uma 
privacidade relativa de 
nossos dados. O número de 

ataques e invasões a siste-
mas aumentam ano a ano, 
mesmo com maior consci-
ência das empresas para 
investir em cibersegurança. 
Criminosos estão sempre à 
procura de falhas ou bugs 
que permitam o acesso 
indevido a um sistema e a 
captura de dados.

Temos os chamados ata-
ques de “ransomware” 
onde invade-se um siste-
ma e bloqueia-se seu uso, 
exigindo o pagamento de 
um resgate. A JBS admitiu 
que foi vítima desse tipo de 
ataque e pagou 11 milhões 
de dólares ao grupo hacker 
para ter seus sistemas 
liberados. Há o ataque 
“malware” onde se instala 
um software malicioso no 
sistema computacional 

Maioria dos varejistas 
usa redes sociais para suas vendas
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