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Pontos positivos e negativos do mercado 
de cannabis medicinal no Brasil

Self-checkout: o poder na mão dos 
clientes no varejo

Quando comecei a trabalhar em startups, poucas pessoas sa-
biam o que eu fazia. Algumas até me questionaram duramente do 
porquê eu trocaria empresas grandes e bem estruturadas para me 
aventurar nas novatas.   

Transição de carreira: desafios e 
vantagens das startups
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News@TI

Evento discute tendências do mercado de 
comércio conversacional

@No dia 18 de maio, a Take Blip, empresa líder em soluções inte-
ligentes de comunicação, relacionamento e vendas entre marcas 

e consumidores em aplicativos conversacionais, como o WhatsApp 
e Messenger, realiza em São Paulo, no Teatro Santander, a primeira 
edição do Blip ID - evento sobre tendências tecnológicas que estão 
revolucionando o mercado. Voltado ao público de negócios, o Blip ID 
contará com 6 horas de conteúdo e painéis que irão discutir temas como 
comércio conversacional, digitalização, atendimento, engajamento e 
meios de pagamento, além de apresentar cases de sucesso da Meta, 
Nestlé, MercadoPago, Riachuelo, Blink, Unimed, Stellantis, Dr. Mobile 
e STILINGUE. Com as mudanças de mercado, a omnicanalidade se 
tornou mais presente e necessária no relacionamento entre marcas e 
consumidores. Os chatbots chegaram para impulsionar e simplificar 
o universo de conversação, conectando empresas e seus clientes nos 
lugares onde o público quer estar: WhatsApp, Telegram, Messenger, 
Direct do Instagram, Apple Messages for Business e outros (https://
bit.ly/EventoBlipID).     Leia a coluna completa na página 6

AI/Take Blip

Quem nunca parcelou as compras 
no cartão que atire a primeira 
pedra. Essa modalidade de compra 
é muito comum no Brasil e, de 
acordo com um levantamento 
realizado pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL), SPC Brasil e Sebrae, 
estima-se que 62,3 milhões de 
consumidores brasileiros possuem 
contas parceladas no cartão de 
crédito, crediário, cheques pré-
datados ou em cartões de lojas. 

Por isso, não é de se estranhar que o 
novo “queridinho” do Brasil, o Pix, 

também ofereça essa possibilidade. 
Lançado em 2020, o recurso já superou 
o número de transações realizadas via 
cartões de débito e crédito e, no último 
trimestre de 2021, foram realizadas 3,9 
bilhões de transações por Pix. 

No entanto, quem se antecipou ao 
Banco Central para permitir parce-
lamento foram os bancos privados, 
cada um em sua própria plataforma. 
Instituições como Santander, PicPay 
e Mercado Pago são algumas das que 
já permitem que o consumidor realize 
pagamentos nessa modalidade.

“Na prática, o que acontece é que o 
consumidor está pedindo ao banco um 
‘adiantamento’ do valor a ser pago”, 
explica André Barretto, CEO da pla-
taforma de orientação financeira n2 
app. O Pix parcelado funciona assim: 
a pessoa efetua o pagamento e sele-
ciona o número de parcelas e já pode 
ver quais os juros que serão aplicados 
sobre essa operação. 

Entenda o Pix parcelado: o que é, como 
usar e como não se endividar
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O recebedor do pagamento receberá 
o valor integral imediatamente, como 
em uma transação comum via Pix, 
mas o valor só será debitado da conta 
do pagador a cada parcela. Para as 
instituições que oferecem o serviço, o 
lucro está nos juros que incidem sobre 
o parcelamento, pois essa modalidade 
funciona como um empréstimo pessoal.

O parcelamento do Pix não é uma 
funcionalidade oficial oferecida pelo 
BC, mas a instituição já tem planos 
para ampliar as maneiras de usar esse 
recurso: o Pix Garantido, projeto que 
está em fase de testes, deve permitir 
o parcelamento de compras de forma 
semelhante a um cartão de crédito. 
Essa função deve ser disponibilizada 
para os usuários a partir do segundo 
semestre de 2022.

 
Segundo Barretto, um dos principais 

cuidados que o consumidor deve ter é 
para não se endividar. “A possibilidade 
de parcelamento pode fazer com que 
as contas saiam do controle. Quem 

não tem o hábito de acompanhar de 
perto os próprios gastos pode acabar 
se perdendo e gastando mais do que 
deveria”, diz.

Considerando o Pix parcelado como 
um “empréstimo pessoal”, é impor-
tante entender em que situações esse 
parcelamento faz sentido e como ele 
funciona. “Idealmente, o crédito deve-
ria ser solicitado pelas pessoas físicas 
apenas para adquirir patrimônio, como 
a compra de uma casa ou um carro, 
por exemplo. 

Gastos do dia a dia, como compras em 
supermercados, lojas e outros estabele-
cimentos, também em um cenário ideal, 
não deveriam depender do crédito”, 
explica o CEO. As condições de cré-
dito também podem variar de cliente 
para cliente, pois é concedido a partir 
de análise de perfil de cada indivíduo, 
o que significa que as taxas de juros 
variam de acordo com a pontuação de 
risco de crédito do cliente.

Para que a vida financeira não fique 
desequilibrada, é importante manter 
o orçamento em dia e entender as 
despesas e entradas. “Transformar a 
relação com seu dinheiro em uma rotina 
e saber quanto você ganha e quanto 
você gasta na semana é o primeiro 
passo para evitar se enrolar em meio 
a dívidas”, ressalta Barretto. 

“A orientação financeira permite que 
cada um esclareça suas dúvidas com 
base nas suas necessidades, e possa 
construir um plano de ação rápido e efe-
tivo para melhorar seu comportamento 
com seu dinheiro”, finaliza.  -  Fonte 
e mais informações: (n2app.com.br).

Projeto de lei contra violência a árbitros
O Parlamento da Itália iniciou a análise de um projeto de lei 

que pretende tornar mais severas as punições para quem agredir 
árbitros em eventos esportivos. O principal objetivo da Associação 
Italiana de Árbitros (AIA) é tentar reforçar a proteção penal dos 
juízes de competições ao tornar as leis ainda mais severas para os 
agressores. O documento apresentado pela AIA é constituído por 
três artigos e pede o aumento de pelo menos um terço das penas 
pelos crimes de lesão corporal (de seis meses para três anos), lesão 
corporal grave (de três para sete anos), lesão corporal gravíssima 
(de seis para 12 anos) e homicídio culposo (de 10 para 18 anos). A 
associação ainda pede que a emissão da Daspo, punição que proíbe 
a entrada de torcedores em eventos esportivos, não seja inferior a 
três anos pelo crime de lesão corporal e uma década em casos de 
homicídio (ANSA).    Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta Foto:  Divulgação/AIA

MERCADO DE TRABALhO

Cesta básica
O custo da cesta básica de alimen-

tos aumentou em abril em todas as 
17 capitais onde o Dieese realiza a 
Pesquisa Nacional da Cesta Básica de 
Alimentos. São Paulo foi a capital onde 
a cesta básica teve o maior custo (R$ 
803,99), seguida por Florianópolis (R$ 
788), Porto Alegre (R$ 780,86) e Rio 
de Janeiro (R$ 768,42). Nas cidades 
do Norte e Nordeste, os menores 
valores médios foram registrados em 
Aracaju (R$ 551,47) e João Pessoa (R$ 
573,70) (ABr).

COMO SE ESPECIALIzAR NAS CARREIRAS MAIS 
PROMISSORAS CRIADAS PELO METAvERSO

    Leia na página 4
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Logística marítima 
internacional em 

compasso de espera

A situação da 
logística marítima 
internacional tem 
alarmado líderes no 
mundo inteiro

A intensa alta nos pre-
ços, de efeitos du-
radouros, traz junto 

um aumento da inflação 
global. O setor já havia sido 
fortemente impactado pela 
pandemia. Registrou uma 
elevação significativa em 
2020 e, em 2021, o aumento 
chegou a um percentual de 
três dígitos. Tudo indicava 
que, em 2022, os preços 
ficariam como estavam, sem 
novas escaladas expressi-
vas. E aí veio a reviravolta. 

Com a guerra na Ucrânia, a 
Rússia “saiu do mapa” dessa 
logística e novas mudanças 
e incertezas surgiram. O 
índice Harpex, um dos prin-
cipais indicadores globais 
de preços no transporte 
marítimo de contêiner, teve 
a chamativa alta de 268,46% 
no ano passado. Em 2020, já 
tinha avançado 43,62%. Só 
nos três primeiros meses de 
2022, a variação acumulada 
ficou em torno de 20%. A 
previsão para 2023 segue de 
encarecimento, ainda que 
menos expressivo.

No início da pandemia, 
tivemos uma “grande ba-
gunça” na logística inter-
nacional. Portos fecharam 
e embarcações não conse-
guiam ancorar; contratos 
de trabalho passaram a ser 
feitos com um período me-
nor; trabalhadores estavam 
ausentes devido a questões 
sanitárias. O forte impacto 
nos preços não veio em 
2020, mas chegou em 2021.

No final do ano passado, 
entretanto, esse comporta-
mento estava começando a 
normalizar. Mesmo com a 
continuidade da pandemia 
em 2022, o ritmo seria no mí-
nimo de estabilidade - uma 
estabilidade relativa, vale 
ressaltar, já que falar dela 
em um setor de recuperação 
mais lenta é complicado. 
Alguns players investiram 
nesse restabelecimento, 
mas, pelas próprias dinâmi-
cas do campo, a expectativa 
era de retomada gradual.

Com a crise na Ucrânia e 
a exclusão da Rússia desse 
mapa logístico, e com as 
principais empresas ma-
rítimas do mundo já fora 
do território russo, tem-
porariamente ou de forma 
permanente, o cenário se 
complicou mais ainda. Uma 
rota cortada do mapa gera 
um novo problema na logís-
tica internacional.

Desde a posse de Joe Bi-
den no governo dos Estados 

Unidos, os estadunidenses 
saíram de um momento de 
esfriamento para uma reto-
mada do comércio interna-
cional. Essa rota foi então 
fortalecida, aumentando a 
demanda por contêineres. 
Junto com a pressão das 
outras rotas mais movimen-
tadas do mundo - Europa e 
Ásia, sobretudo a China -, o 
preço internacional come-
çou a subir muito.

No tradicional discurso 
sobre o Estado da União, 
Biden chegou a citar os 
elevados custos de frete 
marítimo e seus impactos 
na inflação do país. O Fun-
do Monetário Internacional 
(FMI), por sua vez, divulgou 
estudo apontando os impac-
tos da guerra na Ucrânia nos 
preços da logística marítima 
internacional, com reflexo 
na inflação global. De acordo 
com o relatório do FMI, a 
cada vez que os preços do 
frete marítimo dobram, a in-
flação sobe 0,7%, em média 
- um repasse menor e mais 
lento do que os efeitos de 
alimentos e combustíveis, 
mas de repercussão mais 
duradoura.

No curto prazo, o principal 
fator de influência é a saída 
das maiores empresas do 
setor de contêineres da 
Rússia, aguçando o “caos” 
logístico internacional. Mas 
também temos outros, como 
os recentes fechamentos 
de cidades com portos im-
portantes na China devido 
à pandemia. Como grande 
importador de produtos ma-
nufaturados e exportador 
de commodities básicas, o 
Brasil também sente for-
temente os efeitos desse 
cenário internacional. 

O país importa manufa-
turados por contêiner e 
exporta as commodities por 
granel, o que dificulta nossa 
situação, já que as empresas 
têm privilegiado o envio de 
contêineres para as rotas 
mais lucrativas deste mo-
mento, devido a questão dos 
“contêineres meio cheios” 
na saída do Brasil. Somado 
a isso, temos um aumento 
de preços dos insumos in-
dustriais e manufaturados 
importados. Mas temos boas 
notícias. A aprovação do 
BR do Mar deve incentivar 
a cabotagem no país, com 
a promessa de estimular a 
concorrência e baratear o 
transporte de cargas entre 
os portos brasileiros.

Todos os esforços e todo 
o planejamento público e 
empresarial para lidar com 
os desafios atuais são neces-
sários e bem-vindos.

(*) - É economista da Costdrivers 
(https://costdrivers.com/).

Rodrigo Scolaro(*)
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A Receita Federal ampliou a 
isenção do Imposto de Renda na 
venda de imóveis. O benefício 
passa a valer para quem utilizar 
recursos para quitar - total ou 
parcialmente - financiamentos 
imobiliários já contratados. 

“É uma mudança importante. A 
isenção de imposto ocorre quando 
o produto da venda de um ou mais 
imóveis residenciais tenha sido re-
vertido para um financiamento que 
o contribuinte já tinha. É possível 

aplicar a isenção correspondente 
ao que o contribuinte aplicou para 
a quitação desse financiamento”, 
explica Antonio Gil, sócio de Im-
postos da EY. 

A legislação?mencionava be-
nefício somente na?aquisição 
de imóveis residenciais em até 
180 dias da venda do primeiro 
imóvel. “Agora também é aceita 
em até 180 dias a aplicação do 
produto dessa venda para qui-
tação de financiamento. É um 

avanço muito importante para o 
contribuinte. Mas vale salientar 
que só é aplicável para imóveis 
residenciais”, completa Gil. 

Quem vende um imóvel, as-
sim como qualquer patrimônio 
de grande valor, paga de 15% 
a 22% de Imposto de Renda. O 
tributo incide não sobre o valor 
total do bem, mas sobre o ganho 
de capital (lucro da operação), 
calculado como a diferença entre 
o valor da compra da unidade, 

informado na declaração anual 
do Imposto de Renda, e o valor 
da venda. 

Desde 2005, as vendas de 
imóveis só eram isentas de IR 
para quem usasse o dinheiro da 
negociação para comprar outro 
imóvel em 180 dias. No entanto, 
o benefício era concedido nos 
casos em que o contrato fosse 
assinado nesse prazo. Quem 
usava o dinheiro para quitar 
outro imóvel não conseguia a 

isenção porque o contrato tinha 
sido assinado antes da venda da 
primeira unidade. 

O lucro obtido com a venda 
do imóvel também é isento caso 
ele tenha sido adquirido até 
1969. Outro caso de isenção é 
se o contribuinte vender seu 
único imóvel por valor igual ou 
inferior a R$ 440 mil, desde que 
não tenha vendido outra unidade 
nos últimos cinco anos. Fonte: 
Agência EY. 

Com aumento na utilização de dispositivos móveis cor-
porativos, especialista explica que soluções MDM podem 
facilitar o atendimento das diretrizes da Lei Geral de Pro-
teção de Dados (LGPD). Há mais de um ano em vigor no 
Brasil, traz um desafio às empresas que precisam adequar 
suas operações ao recente regramento.

Além de evitar multas expressivas pelo descumprimento 
do que a legislação prevê, estar em conformidade com a 
LGPD também é uma exigência atual para se posicionar 
como uma organização confiável no mercado. Boa parte 
das empresas, contudo, ainda esbarra no cumprimento 
das novas diretrizes e a adoção de regimes híbridos de 
trabalho vem se mostrando um novo fator de preocupação.

“Estimativas apontam que 80% das empresas no país já 
estão adotando modelos híbridos de trabalho ou preten-
dem adotá-los em breve. Com isso, aumenta a distribuição 
de dispositivos móveis corporativos para os funcionários, 
como tablets e smartphones, o que aumenta, por sua vez, a 
vulnerabilidade dos dados manipulados pelas organizações”, 
explica Vinícius Boemeke, Co-Founder da Pulsus, empresa 
referência em soluções MDM (Mobile Device Management).

No primeiro semestre de 2021, pouco antes das puni-
ções previstas na LGPD passarem a valer, uma pesquisa 
da Fundação Dom Cabral revelou que 40% das empresas 
brasileiras que possuem conselho de administração ou 
consultivo não estavam ajustadas às novas exigências. Em 
empresas menos estruturadas, a dificuldade de adequação 
pode se mostrar ainda maior. 

Boemeke defende que soluções de gerenciamento de 
dispositivos móveis corporativos (MDM) podem ajudar as 
empresas a se adequarem à lei, além de outros benefícios. 
“Empresas de diversos portes e segmentos vêm disponi-
bilizando dispositivos móveis corporativos, como forma 
de aumentar o nível de produtividade e de mobilidade 
das suas equipes. 

Porém, um detalhe que muitas companhias não se dão 
conta é que esses aparelhos também são uma importante 
fonte de coleta e armazenamento de informações, exigindo 
uma gestão eficiente. As soluções MDM permitem que 
uma empresa controle o uso dos dispositivos móveis e 
otimize sua gestão, aumentando a segurança de dados e 
evitando o vazamento de informações sensíveis”, explica 
o CEO da Pulsus.

Soluções de gerenciamento de dispositivos móveis corporativos 
ajudam as empresas a se adequarem à lei.

Para ter visibilidade, 
oferecer um atendi-
mento diferenciado e 

conquistar mais clientes, é 
importante que você esteja 
atento às novas tecnologias 
e disposto a aprender sobre 
elas para, assim, deixar o seu 
negócio mais competitivo e 
rentável. 

De acordo com o instrutor 
do Eixo de Gestão do Senac 
Goiás, José Antônio Tavares 
Junior, o comportamento do 
consumidor vem mudando 
nas últimas décadas e de 
2019 para cá essa mudança 
foi acentuada. 

“O consumidor se adaptou 
rapidamente ao digital para 
ter maior conforto e comodi-
dade em suas compras, seja 
de produtos ou de serviços”, 
afirma Tavares.

Diante desse cenário, é 
importante que o empresário 
tenha à disposição ferramen-
tas que vão agilizar a comu-
nicação e a venda para esse 
novo perfil de consumidor. 

Segundo o instrutor do 

Existem várias ferramentas entre elas aplicativos que vão 
facilitar a comunicação com os clientes.

Ferramentas digitais ajudam na 
administração de pequenos negócios
Você que é microempresário ou dono de um pequeno negócio, sabia que existem ferramentas digitais 
ao seu alcance, muitas delas gratuitas, que vão auxiliar na administração do seu negócio?

dores de serviço, você pode 
contar com ferramentas 
que vão ajudar no registro 
de dados dos clientes, do 
faturamento, de compra e 
venda, de estoque e muito 
mais. 

Não importa o tamanho da 
empresa, existe uma ferra-
menta ideal para cada tipo 
de negócio. Tavares destaca 
duas ferramentas: Hubspot e 
Wave. Hubspot é para acom-
panhamento de clientes e o 
Wave para a contabilidade. 
“É importante que você en-
tenda o seu negócio e qual a 
melhor ferramenta que vai se 
adequar à sua administração 
em qualquer área: recursos 
humanos, contabilidade, 
vendas etc. 

Vale lembrar que se você 
tem um negócio, busque 
a sua profissionalização, 
a reciclagem, e aprenda 
sobre esse mundo digital e 
como ele vai alavancar os 
seus resultados”, orienta o 
instrutor do Senac. Fonte: 
(go.senac.br).
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Senac, “os impactos dessas 
tecnologias nos resultados 
do negócio acontecem 
de forma mais efetiva e 
eficaz, trazendo o consu-
midor mais para perto do 
empresário e do negócio, 
gerando mais consumo, 
feedbacks, interação e 
pós-venda”. Atualmente 
existem várias ferramen-
tas, muitas gratuitas, entre 
elas aplicativos que vão 

facilitar a comunicação 
com os clientes. 

“Não podemos esquecer, 
por exemplo, do WhatsApp, 
que traz uma comunicação 
rápida e direta, e o Face-
book e Instagram, que são 
aplicativos que temos à mão 
disponíveis gratuitamente”, 
destaca Tavares. Mesmo que 
você administre seu negócio 
sozinho, sem a ajuda de ou-
tros funcionários ou presta-

Gerenciamento de celulares e tablets 
ajuda empresa a cumprir a LGPD

Em relação à conformidade com a LGPD, o especialis-
ta explica que as soluções MDM aumentam a proteção 
dos dados capturados pelas empresas, porque evitam o 
compartilhamento indevido e a infecção dos celulares e 
tablets por agentes maliciosos. “É possível definir quais 
apps podem ser usados e instalados, assim como evitar 
que softwares maliciosos infectem os aparelhos e roubem 
os dados armazenados neles. Além disso, as soluções 
inibem que informações sejam salvas e compartilhadas 
em aplicativos de chat. 

E todos esses controles podem ser aplicados de forma 
massiva, ou seja, abrangendo todos os dispositivos, e de 
forma remota, sem precisar tê-los em mãos”, comenta 
Boemeke. ao destacar ainda que soluções MDM facilitam 
a exclusão de dados, documentos e apps dos aparelhos, 
outro ponto benéfico em relação às diretrizes da LGPD. 
“Isso ajuda, por exemplo, a eliminar registros que já foram 
enviados para o CRM”.

Por último, o executivo ressalta que, ao adotar uma so-
lução MDM, uma empresa demonstra de forma clara sua 
preocupação com a gestão e a proteção de dados pessoais 
e que possui ferramentas específicas para isso. “Caso acon-
teça algum vazamento ou mau uso de dados pessoais que 
estejam sob a responsabilidade da empresa, ela estará mais 
resguardada, pois não assumiu esse risco. Ao contrário, to-
mou providências para evitar que isso acontecesse”. - Fonte 
e outras informações: (https://pulsus.mobi/).
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Ampliada a isenção de Imposto de Renda na venda de imóveis



Quem sabe 
administrar, 

administra até a crise

Enfrentar seguidas 
crises tem sido um 
desafio, não somente 
para as empresas do 
setor de eletricidade, 
mas para todas as 
outras, especialmente 
na área de serviços

Tal realidade nos faz com-
preender que a escapa-
tória e o crescimento 

estão atrelados à administra-
ção consciente e concentração 
dos investimentos em empre-
endedores nacionais, com o 
objetivo de fortalecer ainda 
mais a economia local. Em 
2020, por exemplo, o mundo 
parou suas produções com o 
início e avanço da pandemia, 
concentrados em cuidar da 
saúde de seus cidadãos. 

Por isso, ficou ainda mais 
caro e complicado importar 
matéria-prima e componentes 
de outros países, principal-
mente da China, onde tudo 
iniciou. Agora, o cenário de 
elevação de custos em diversos 
setores se repete com a impor-
tação de produtos vindos da 
Rússia e Ucrânia, países que 
iniciaram uma guerra há mais 
de um mês e já vêm trazendo 
reflexos significativos.

Nesse sentido, sempre prefe-
rimos investir em fornecedores 
brasileiros e empresas sedia-
das em território nacional, 
até mesmo por compreender 
a importância de investir no 
país e fazer “girar a roda” desse 
investimento local que é tão 
importante, além do mais, so-
mos uma empresa totalmente 
nacional.

Nas diversas análises reali-
zadas para comparativos de 
preços de itens importados 
e nacionais, não avaliamos 
somente o preço de aquisição 
de maneira isolada, mas os 
demais componentes deste 
custo, como oscilação cambial, 
às dificuldades de transporte e 
logística, os prazos de entrega 
totais, transporte e fabrica-
ção, o suporte pós-vendas, as 
quantidades envolvidas versus 
o custo de desembolso. O 
imediatismo neste caso é caro!

Uma boa administração 
envolve inúmeras ações es-
trategicamente planejadas. 
O futuro e bem-estar da sua 
empresa estão em risco, então 

é necessário cautela e organi-
zação. Dessa forma, após ex-
tensos estudos, optamos pela 
concentração na negociação 
com fornecedores nacionais, 
e aplicar nossas políticas lo-
cais, tentando economizar ao 
máximo, mas com aquisição de 
matérias-primas de qualidade. 

Como já temos uma relação 
bastante sólida com nossos 
parceiros, essa tratativa é facili-
tada, por isso a importância em 
manter o relacionamento com 
quem fornece os materiais e criar 
o hábito de tratá-los realmente 
como parceiros e conservar essa 
interação comercial saudável. 
Adiante, a ideia é também redu-
zir ao máximo o desperdício na 
produção. Sempre questionamos 
como podemos fazer melhor e 
com menor custo. O mercado 
não paga por nossa ineficiência 
e todo custo é exaustivamente 
questionado. 

Com essa escolha, podemos 
alocar recursos que não es-
tavam sendo utilizados com 
inteligência, melhorar a forma 
de fabricação e auxiliar nossos 
colaboradores no aperfeiço-
amento das técnicas, além 
de controlar a administração 
do caixa, já que conseguimos 
reduzir custos, diminuir a rota-
tividade de compra e ampliar a 
utilização dos materiais.

Então, com a política de 
investimento local, não somos 
obrigados a precisar de outros 
países e nem nos preocupar 
com reabastecimento de maté-
ria-prima e ainda incentivamos 
as outras empresas brasileiras 
a continuarem suas atividades. 
Tudo isso nos leva a cresci-
mentos acima dos projetados, 
mesmo vivenciando períodos 
desafiadores.

Nosso compromisso vai 
muito além do comercial, 
pois somos responsáveis por 
inúmeras pessoas que ajudam 
a economia brasileira girar e, 
dessa forma, fomos um agente 
importante, pelo menos no âm-
bito paulistano, na geração de 
empregos, numa época em que 
o habitual é a demissão. A mão 
de obra qualificada e segurança 
dos colaboradores auxiliaram 
em nosso crescimento, assim 
sendo, o investimento conti-
nua e a crença de que novos e 
melhores tempos virão.

(*) - Éeconomista e gerente geral da 
KRJ, especializada em conexões 

elétricas (www.krj.com.br).

Marcelo Mendes (*)

3043-4171

www.netjen.com.br

Para veiculação 
de seus Balanços, 

Atas, Editais e 
Leilões neste 

jornal, consulte 
sua agência de 
confiança, 

ou ligue para

www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira 07 a 09 de maio de 2022

www.netjen.com.br

3

Condovita Sindicância Profissional S.A.
CNPJ: 31.472.700/0001-02

Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial 12/2021 12/2020

Ativo 248.092 96.929

Ativo Circulante 239.801 96.929

 Caixa e Equivalente de Caixa 1.001 1.001

 Títulos e Valores Mobiliários 159.612 49.813

 Contas a Receber de Clientes 6.370 4.644

 Tributos a Recuperar 63.565 41.472

 Outros Ativos 9.253 –

Ativo Não Circulante 8.291 –

 Imobilizado 8.291 –

Balanço Patrimonial 12/2021 12/2020
Passivo 248.092 96.929
Passivo Circulante 66.834 24.611
 Fornecedores 26.974 21.891
 Obrigações Sociais 35.529 –
 Obrigações Tributárias 3.384 2.018
 Outros Passivos 947 702
Passivo Não Circulante 1.188 –
 Outros Passivos 1.188 –
Patrimônio Líquido 180.070 72.318
 Capital Social 1.000 1.000
 Reservas de Capital 556.585 230.585
 Resultados Acumulados (159.267) (124.864)
 Resultado do Exercício (218.248) (34.403)

Demonstrativo de Resultado
Receita Total 559.212
Receitas de Atendimento 559.212
Deduções da Receita (79.688)
ISSQN (27.961)
PIS (9.227)
COFINS (42.500)
Receita Líquida 479.524
Custos dos Serviços (614.540)
Pessoal (451.019)
Funcionamento (3.198)

Serviços de Terceiros (186.015)
Operacionais (19.239)
Recuperação de PIS e COFINS 47.196
Comunicações (2.264)
Lucro Bruto (135.015)
Despesas e Receitas Operacionais (83.233)
Tributárias (58)
Administrativas (2.553)
Recuperação de PIS e COFINS 785
Promoção e Divulgação (80.242)

Receitas Financeiras 879
Despesas Financeiras (2.044)
Lucro Líquido antes da CSLL e IRPJ (218.248)
CSLL –
IRPJ –
Lucro Líquido do Exercício (218.248)
Lucros/Prejuízos (218.248)
Impostos Diretos –
Depreciação/Amortização –
EBITDA (218.248)

Diretora
Luciana Ribeiro 

Contador
Egleice Cátia Rodrigues Petrarca - CRC 1SP89943/O-0

ER41 Participações S.A.
CNPJ: 21.564.179/0001-80

Diretora
Luciana Ribeiro 

Contador
Egleice Cátia Rodrigues Petrarca - CRC 1SP89943/O-0

Balanço Patrimonial 12/2021 12/2020
Ativo 17.876.691 19.232.551
Ativo circulante 16.302.334 8.202.232
Caixa e equivalente
 de caixa 101 101
Títulos e valores 
 mobiliários 8.817.673 4.201.082
Tributos a recuperar 1.484.560 729
Outras contas a receber 6.000.000 4.000.320
Ativo não circulante 1.574.357 11.030.319
Outras contas a receber – 3.541.135
Investimentos 1.573.333 7.489.184
Imobilizado 1.024 –

Balanço Patrimonial 12/2021 12/2020
Passivo 17.876.691 19.232.551
Passivo circulante 12.188.397 239.021
Empréstimos e financiamentos 12.000.000 –
Fornecedores 181.024 –
Obrigações tributárias 7.373 5.688
Outros passivos – 233.333
Passivo não circulante – 12.000.000
Outros passivos – 12.000.000
Patrimônio líquido 5.688.294 6.993.530
Capital social 100 100
Reservas de capital 7.152.205 7.092.205
Resultados acumulados (98.775) (37.292)
Resultado do exercício (1.365.236) (61.483)

Demonstrativo de Resultado
Custos dos serviços (617.219)
 Pessoal (417.717)
 Funcionamento (178)
 Serviços de terceiros (196.777)
 Operacionais (36)
 Comunicações (2.512)
Lucro bruto (617.219)
Despesas e receitas operacionais (548.180)
 Tributárias (535)
 Administrativas (942)
 Receitas financeiras 208.933
 Despesas financeiras (755.636)
 Resultado não operacional (150.208)
Lucro líquido antes da CSLL e IRPJ (1.315.608)
 CSLL (17.418)
 IRPJ (32.211)
Lucro líquido do exercício (1.365.236)
 Lucros/prejuízos (1.365.236)
 Impostos diretos 49.629
 Depreciação/amortização 36
Ebitda (1.315.572)

Demonstrações Financeiras

Antonio L. Ferreira S/A
- Comercial e Importadora

CNPJ nº 60.452.034/0001-49 - NIRE 35.300.063.384
Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, Realizada em 24 de Março de 2.022.

Data e Hora: 24/03/2022; às 18:00 horas. Local: Sede Social, à Rua Florêncio de Abreu, 150/160, São
Paulo - SP; Presença: Acionistas representando a totalidade do Capital Social; Mesa: Sérgio Ferreira
Nigro, Presidente e Péricles Ferreira Porto Junior, Secretário; Publicações: a) dispensada a publicação
dos editais de convocação e avisos relativos ao art. 133, da lei nº 6404/76, em razão de haver comparecido
a totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76.; b) dispensada as
publicações do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
de 2.021 nos termos do artigo 294, da Lei nº 6.404/76 e nova redação dada pela Lei n° 13.818/2019.
Deliberações: 1) Aprovados o Relatório da Diretoria, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício de 2.021, 2) Reeleitos até a Assembleia Geral Ordinária de 2.025 para Diretor-
Presidente, Sérgio José Ferreira Nigro, brasileiro, casado, engenheiro, RG n° 10.203.948 SSP-SP, e CPF
n° 094.424.478-58, residente e domiciliado nesta capital à Rua Iraúna, 690, e para Diretor-Comercial, Dalvo
Arcari, que também assina como Dalvo Arcare, brasileiro, casado, do comércio, RG n° 2.938.927-6 e CPF
n° 067.426.378-20 residente e domiciliado nesta capital à Rua Francisco Alves Bezerra, 1642, todos com
honorários estabelecidos pela legislação do imposto de Renda. Os Administradores declaram sob as penas
da lei, que não estão impedidos por lei especial, nem terem sido condenados à pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas
da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nem respondem
por qualquer outro crime que os impeça de exercer a atividade empresarial. Esclarece-se que as
declarações de desimpedimento de cada diretor ora reeleitos segue como anexo à presente ata. Todas as
deliberações foram tomadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Nada mais
havendo a ser tratado, foi a Assembleia encerrada e a Ata por todos assinada. São Paulo, 24 de março de
2.022. a) Sérgio José Ferreira Nigro - Presidente; b) Péricles Ferreira Porto Junior - Secretário; Acionistas:
a) Amaury José Teixeira Nigro; Maria Máxima Ferreira Nigro e Sérgio José Ferreira Nigro. A presente é
extrato fiel do Livro de Atas. Sérgio José Ferreira Nigro - Presidente da Mesa, Péricles Ferreira Porto
Junior - Secretário. JUCESP nº 203.047/22-9 em 19/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis
CNPJ/MF 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.092

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 31/03/2022
Data: 31/03/2022; Horário: 14:30 horas; Local: Sede social da Cinpal Cia. Industrial de Peças para
Automóveis na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São
Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.656.192/0001-88 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob
o NIRE sob o nº 35.300.039.092, em sessão de 04/03/1991; Publicações: Convocação - Dispensada em
razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76;
Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana, secretariada por mim Giancarlo
Arduini; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social. Ordem do dia e deliberações:
Apreciada a renúncia do Conselheiro Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda por motivos particulares.
Acolhida a renúncia, consignados os agradecimentos pelas relevantes colaborações durante o período em
que permaneceu como membro do Conselho de Administração da Sociedade e, em substituição ao
Conselheiro eleito pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/09/2020 Sr. Daniel Arduini Cavalcanti
de Arruda, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 29.570.084-1-SSP/SP, inscrito no
CPF/ME sob o nº 288.006.148-25, foi eleito com a mesma remuneração do substituído, o Sr. Walter de
Castro Medeiros, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, portador da cédula de identidade RG nº
14.599.988-9-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 279.064.936-72, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Campinas, 701, Apartamento 181, Bloco EAST, Jardim
Paulista, CEP 01404-001; b) Encerramento: Em seguida o Senhor Presidente declarou que o novo membro
do Conselho de Administração da sociedade será empossado mediante assinatura do termo de posse no
livro próprio. Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo
necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade, sendo
assinada por todos os acionistas da sociedade ou seus procuradores, pelo Presidente da mesa e por mim
secretário. Taboão da Serra, 31 de março de 2022. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa,
Giancarlo Arduini - Secretario da Mesa, Giancarlo Arduini, Alessandro Arduini, Antonio Afonso Simões,
Dina Rosa Bosellini - p.p. Gilberto Cipullo, Giancarlo Arduini, Hargrove Investments LLC - p.p. Giancarlo
Arduini, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p. Giancarlo Arduini e Alessandro Arduini, Renata Bonsaver
Mammana Milani, Vitor Luiz Taddeo Mammana, Zeaf Participações e Empreendimentos Ltda. - p. Vitor
Luiz Taddeo Mammana - Sócio Administrador. Taboão da Serra 31 de março de 2022. Declaramos que a
presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 31 de março de 2022. Vitor Luiz
Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Giancarlo Arduini - Secretário da mesa. JUCESP nº 200.856/22-4
em 18/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis
CNPJ/ME 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.092

Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos Srs. Acionistas da CINPAL Cia. Industrial de Peças para Automóveis (“Companhia”)
que se encontram disponíveis, na sede social da Companhia, na cidade de Taboão da Serra, estado de
São Paulo, na Avenida Paulo Ayres, nº 240, CEP 06767-220, os documentos a que se refere o Art. 133
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Taboão da
Serra, 03 de maio de 2022. Riccardo Arduini - Presidente do Conselho de Administração.     (07, 10 e 11)

Segundo relatório da Abrasce (Associa-
ção de Shopping Centers), em parceria 
com a Cielo, de 27 de dezembro a 2 de 
janeiro deste ano, os shoppings tiveram 
queda de 11% nas vendas sobre o mesmo 
período de 2019/2020. Tendo em vista 
estes números de mercado, a procura 
por estratégias diferenciadas explodiu 
entre varejistas. Uma delas é a construção 
de programas de fidelidade por meio do 
giftback. 

Uma pesquisa levantada pela CRM&-
Bônus, startup líder mundial em desen-
volvimento de programas de fidelidade 
e giftback, aponta que 20% dos clientes 
que recebem bônus em suas compras 
gastam, em média, cinco vezes mais o va-
lor recebido em uma próxima compra na 
loja. Ou seja, a estratégia de bonificação 

incentiva e aumenta a recorrência nos 
pontos de venda online e offline.

O Giftback é um cashback white label, 
ou seja, é um “dinheiro” que só tem valor 
na própria marca. Em 2021, os programas 
desenvolvidos pela CRM&Bônus foram 
responsáveis por gerar mais de R$ 1 
bilhão de receita incremental no setor 
varejista, crescimento de 75% quando 
comparado a 2020. Além de fidelizar o 
cliente, esse tipo de estratégia é uma 
forma do varejo escapar da sazonali-
dade, já que com ele é possível realizar 
diversas ações. 

“Empresas que aderiram ao Giftback 
nas compras realizadas no Natal, por 
exemplo, viram o retorno dos consumi-
dores em janeiro, já que o período de 
vigência do bônus é de, no mínimo, 30 

dias”, explica Alexandre Zolko, CEO da 
startup. Há diversas formas de trabalhar 
o bônus além da ativação tradicional. 

Uma delas é a campanha “Indique e 
Ganhe”, por exemplo. Neste caso, funcio-
na assim: para cada indicação, a pessoa 
recebe um valor para ser utilizado em 
uma segunda marca, independente se 
a pessoa indicada vai realizar a compra 
do produto ou não. 

“Conhecer o cliente, ter uma base ativa 
e investir em CRM são fundamentais para 
o sucesso do setor varejista e contar com 
tecnologias e plataformas que permitam 
trabalhar junto ao consumidor de forma 
a ‘driblar’ sazonalidades e períodos incer-
tos, é uma tendência absoluta”, finaliza o 
executivo. - Fonte e outras informações: 
(https://www.crmbonus.com/).

É o que aponta uma 
pesquisa da Voxy, 
edtech de conteúdo 

100% personalizável que 
ensina inglês adaptado às 
diferentes áreas de atuação 
das empresas, que descobriu 
que os profissionais dos de-
partamentos de Finanças e 
Contabilidade, Vendas, En-
genharia e TI, Atendimento 
ao Cliente e RH represen-
tam praticamente metade 
(48,5%) da busca por cursos 
de inglês entre os setores 
corporativos:
 1) Engenharia e TI - 

Representam 19% do 
total de estudantes 
interessados em apri-
morar seu inglês pro-
fissional. Nesse setor, 
30% dos colaboradores 
apontam que usam o 
inglês para trabalhar 
com colegas de empre-
sa e 25% indicam que a 
confiança no idioma é o 
obstáculo que querem 
superar. Além disso, 
76% afirmam que o in-
glês é obrigatório para 
seu cargo e 60% usam 
o idioma diariamente.

 2) Atendimento ao 
Cliente - São 12% do 
total. Nesse segmen-
to, 39% apontam que 
o inglês é necessário 
para trabalhar com 
clientes internacionais 
e 25% afirmam que a 
confiança no idioma é o 
obstáculo que querem 
superar, sendo que, 
para 23% o inglês é 

Profissionais da área de finanças, tecnologia, vendas, 
atendimento ao cliente e RH, por exemplo, têm uma demanda 

muito forte de dominar o idioma inglês.

Os setores que mais 
investem em cursos de inglês 

para colaboradores
Apenas cinco setores concentram praticamente a metade dos profissionais interessados em aprimorar 
seu domínio de inglês.

e para 15% o inglês 
é um requisito para a 
comunicação externa. 
Entre os profissionais, 
54% usam o idioma 
para se comunicar 
com times globais. 
Além disso, 46% des-
ses alunos afirmam que 
o domínio do inglês é 
obrigatório para seu 
cargo. 

 
A pesquisa reúne respos-

tas de funcionários de pelo 
menos 50 empresas de cerca 
de 16 países diferentes, en-
tre eles Brasil, México, Chile 
e França, entre nacionais e 
internacionais. Para a Head 
of Revenue Growth da Voxy, 
Eliane Iwasaki, a pesquisa 
traz insights importantes so-
bre as necessidades do mer-
cado. “O mais interessante 
foi ver como a necessidade 
de inglês é mais relacionada 
à função exercida por cada 
profissional do que ao setor 
de atuação da empresa. 

Profissionais da área de 
finanças, tecnologia, vendas, 
atendimento ao cliente e 
RH, por exemplo, têm uma 
demanda muito forte de 
dominar o idioma inglês in-
dependentemente do setor 
da empresa, sendo essa uma 
língua essencial não só para 
executar suas atividades de 
rotina como também para 
seu próprio crescimento 
e evolução profissional”, 
aponta Eliane. - Fonte e 
outras informações, acesse: 
(https://voxy.com/pt-br/).

usado para falar com 
colegas de trabalho 
que atuam em outros 
países.

 3) Finanças e contabi-
lidade - Representam 
8% do total, sendo que 
metade dos entre-
vistados desse setor 
apontam a comunica-
ção interna como sua 
principal dificuldade. 
Neste setor, 25% dos 
colaboradores apon-
tam precisar se desen-
volver no idioma para 
melhorar a compre-
ensão de documenta-
ção técnica. Para 50% 
desses profissionais, 
o cargo que ocupam 
aponta o domínio do 
inglês como um requi-
sito obrigatório e 75% 
deles afirmam ter o 
contato com o idioma 
diariamente.

 4) Recursos Humanos 
- Representam 5% do 
total. Para os alunos 
desta área, 32% usam 
o inglês para falar com 
colegas de trabalho 
que atuam em outros 
países e 20% apontam 
que o idioma é necessá-
rio para compreender 
documentos internos 
e mensagens. E, 52% 
dos profissionais afir-
mam que o idioma é 
obrigatório ou muito 
importante para a atu-
ação.

 5) Equipes de Vendas 
- Representam 4,5% 
do total. Para 38% 
dos alunos que se 
identificam como pro-
fissionais de vendas, a 
necessidade do inglês 
está relacionada com 
o desenvolvimento e 
confiança das equipes 
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O conceito de metaverso é baseado na ideia da criação de um universo paralelo totalmente virtual. Algumas empresas já adotaram 
essa tecnologia no dia a dia diante de algumas atividades, como, por exemplo, em recrutar seus colaboradores.

Matéria de capa
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Mercado de trabalho

de maneira digital. Comparando o mês de mar-
ço de 2022 com o de 2021, a busca pelo termo 
“metaverso” cresceu 44%, segundo o Google. Por 
outro lado, o sucesso dessa proposta depende de 
outros fatores. 

Empresas precisam apostar nessa nova forma 
de interação, que permite que as pessoas tenham 
sensações reais. E quando essa nova “onda” se 
tornar parte de muitas empresas, muitas opor-
tunidades de emprego voltadas nessa área irão 
surgir, e com isso, a pessoa que melhor apresentar 
qualificação ganhará um espaço no mercado. 

É importante que o público que se interesse 
pela área da tecnologia esteja antenado com às 
novidades e tendências do mundo. Segundo in-
formações do Ey Building a Better Working World 
(líder global em serviços de auditoria, impostos, 
transações e consultoria), as transformações 
que irão ocorrer no mercado de trabalho devido 
ao impacto do metaverso são gigantes, inclusive 
impactar na geração de novas funções dentro já 
de algumas profissões, como as seguintes:

Segundo um estudo da PwC, uma das maiores 
multinacionais de consultoria e auditoria do 
mundo, atualmente, cerca de um milhão de 

empregos possuem realidade virtual, e em menos 
de 10 anos essa tecnologia estará presente em 23 
milhões de empregos em todo o mundo.

 
Já é comum encontrar vários sites e redes sociais 

de grandes empresas com influenciadores virtuais, 
personagens criados para serem a “cara” da marca 
nas redes sociais, com o objetivo de auxiliar quem 
está visitando a página, respondendo perguntas, 
mostrando fatos importantes da empresa, entre 
outros suportes. 

Como exemplo disso, a primeira influenciadora 
virtual da área da educação foi implantada pelo 
Cebrac, o nome dela é Cris, ela tem a missão de 
propagar a educação e conectar pessoas. 

“Ela é nossa embaixadora, e acompanha o ritmo 
da tecnologia porém, não deixa de fora o lado 
humanizado, levando em conta todos os valores 
do Cebrac, sendo a união do mundo virtual com 
a realidade”, conta Jefferson Vendrametto, Di-
retor de Relações Corporativas e Institucionais 
do Cebrac. 

A tecnologia, de tempo em tempo, traz uma nova 
realidade à sociedade, onde os usuários podem 
criar seus próprios avatares para representar uma 
marca no ambiente digital e, por meio deles, as 
pessoas podem aprender, trabalhar, socializar e 
se conectar com colegas de trabalho, amigos e 
familiares. 

Ou seja, esse mundo vai ser uma réplica de 
quase tudo que acontece no mundo real, porém 

•  Especialistas  em  bloqueio  de  anún- 
cios  -  O papel deste profissional será administrar 
a invasão comercial no metaverso, que deve ser 
inundado por publicidade como algumas páginas 
da internet, hoje. 

•  Construtor do novo mundo  -  Nesse caso, 
tem muito a ver com o mundo dos gamers, para 
construir novas soluções e produtos no metaverso. 
É preciso ter a visão do todo para a criação de 
algo que ainda não existe. 

•  Estrategista de metaverso  -  Responsá-
veis pela identificação e desenvolvimento das 
oportunidades de mercado. Esses profissionais 
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coMo Se eSpecializar naS carreiraS MaiS 
proMiSSoraS criadaS pelo MetaverSo

deverão ter amplo conhecimento na área de ne-
gócios, gerenciamento e marketing. 

•  Gerente de segurança  -  Assim como na 
internet atual, a segurança no metaverso será um 
dos temas mais importantes. É necessário prever e 
atuar rapidamente em caso de problemas relacio-
nados à vulnerabilidade. Uma das formações desse 
profissional deverá ser a engenharia de tecnologia 
com especialização em segurança de sistemas. 

•  Storyteller (contador de histórias)  -  O 
profissional será responsável pela projeção das 
missões imersivas, ou seja, a linha de experiência 
no metaverso, cenários de treinamento, oportu-
nidades de marketing etc. 

A criação de novos empregos é algo que será 
intenso, porque de outro lado vai levar à extin-
ção de algumas profissões, pela atualização de 
novas metodologias e processos. A demanda de 
empresas à procura de pessoal capacitado será 
alta. - Fonte e outras informações: (https://portal.
cebrac.com.br/).
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Cooperativismo: um 
pouco mais da essência

Essencialmente, o 
cooperativismo tem a 
face humana e o ser 
humano se percebe na 
identidade cooperativa 
ao colocar em prática 
a sua essência

É intrínseco ao ser hu-
mano exercer a prática 
da cooperação e isso 

se manifesta em quase todos 
os momentos da nossa vida, 
nas pequenas e corriqueiras 
atividades familiares, em nosso 
trabalho, nas alianças estraté-
gicas das grandes corporações 
e até mesmo nas nações, ao se 
unirem em blocos continentais 
e econômicos. 

Podemos creditar a nossa 
sobrevivência, nos primórdios 
da humanidade, à capacidade 
de unir esforços para vencer 
as adversidades impostas pelo 
ambiente hostil, cercado de 
ameaças e com escassos recur-
sos. A cooperação, inerente à 
essência do ser humano, tendo 
como objetivo o alcance de 
propósitos comuns, passa a 
se tornar um processo orga-
nizado com o surgimento do 
cooperativismo.

O modelo cooperativista, que 
traz na sua essência princípios 
e valores, estabelece uma 
correlação com a identidade 
humana que tem, na prática 
de valores e princípios morais 
e éticos, o alicerce que sustenta 
a estrutura da nossa sociedade.

Dessa forma, com linhas 
orientadoras simples, sinteti-
zadas nos sete princípios, o 
cooperativismo se consolidou 
e está presente no mundo há 
quase dois séculos.

A palavra princípio tem 
origem do latim principium, 
que significa “origem”, “cau-
sa próxima”, ou “início”. Os 
princípios cooperativistas 
estabelecem um conjunto 
de diretrizes que orientam o 
funcionamento das coopera-
tivas, tal como as pessoas se 
orientam por valores e prin-
cípios fundamentais em sua 
conduta social. A aplicação do 
modelo cooperativista nasce 
da carência das pessoas em 
suprir alguma necessidade que 
individualmente seria inviável 
e que, cooperando informal-
mente, seria inexequível. 

Dessa maneira, o coopera-
tivismo se distingue com a 
forma organizada de promover 

a cooperação entre as pessoas 
e tem a cooperativa como a 
entidade, personalidade jurídi-
ca, que, seguindo os preceitos 
estabelecidos pelos princípios 
conceituais do cooperativismo, 
coloca em prática o exercício 
da cooperação, atendendo e 
suprindo as necessidades das 
pessoas que voluntariamente 
se unem.

Essa união estabelece um 
pacto de cooperação cujo 
objetivo maior é o interesse 
coletivo em detrimento do 
interesse individual, resultan-
do na redução dos custos, no 
ganho do poder de barganha 
e, consequentemente, no 
aumento da competitividade.

Ao analisarmos que o exer-
cício da cooperação, no am-
biente da cooperativa, está ali-
cerçado em relações pessoais 
de confiança e solidariedade, 
que promovem a coesão asso-
ciativa, percebemos mais uma 
correlação entre a essência do 
cooperativismo e a essência do 
ser humano.

Evidente que aqui não es-
tamos abordando a dicotomia 
entre o que motiva o com-
portamento cooperativo e o 
comportamento competitivo, 
próprios do ser humano, que se 
estabelecem nas relações ne-
gociais e sociais dos associados 
e suas cooperativas, mas sim os 
aspectos intrínsecos à essência 
do cooperativismo e do ser 
humano em uma abordagem 
conceitual que os identifica e 
aproxima.

Ao revisitarmos alguns pen-
sadores e teóricos que deram 
origemà filosofia cooperati-
vista, como Owen, Fourier, 
Buchez, Blanc, King, perce-
bemos um conteúdo huma-
nitário, tendo como base a 
preocupação com o bem-estar 
social, valorizando o que hoje 
poderíamos denominar de 
relação ganha-ganha, prota-
gonizada pelo cooperativismo. 
Enfim, podemos divagar sobre 
a essência que permeia as 
bases cooperativistas e suas 
intrínsecas relações com os 
sentimentos e a essência do ser 
humano e chegar a múltiplos 
entendimentos. 

No entanto podemos afirmar 
que o cooperativismo tem se 
mostrado, principalmente nos 
dias atuais, como o modelo de 
negócios que mais reflete a face 
humana.

(*) - É Presidente do 
Sistema OCDF-SESCOOP/DF.

Remy Gorga Neto (*)

D - Hospedagem e Serviços
O Grupo Decolar, empresa de viagens líder na América Latina, anunciou 
que fechou um acordo para comprar a ViajaNet, uma das agências online 
de turismo líderes no Brasil, por um total de aproximadamente US$ 15 
milhões. A transação está sujeita às condições de fechamento habitu-
ais. Nos termos do acordo, 60% do preço de aquisição serão pagos no 
fechamento; 20% em 24 meses depois da aquisição e os 20% restantes 
36 meses após a aquisição. O acordo para comprar a ViajaNet é mais 
um passo na estratégia da Decolar para sua consolidação regional. Esse 
acordo “permitirá fortalecer o portfólio de hospedagem e serviços por 
meio de uma nova marca e sua base de clientes, além de reforçar o time”.

E - Rumos da Selic
A Ethimos, um dos maiores escritórios da XP Investimentos e com 
sede em Campinas, realiza, no próximo dia 24 (terça-feira), às 19h, 
palestra online e gratuita: “Inflação alta: como proteger seu dinheiro 
e aproveitar oportunidades”. Contará com a participação de Pietro 
Consolaro, analista de Research de Renda Fixa na XP Investimentos. 
A mediação será feita por Kenio Fonseca, sócio e assessor de investi-
mentos da Ethimos. O palestrante falará sobre os motivos da inflação 
estar tão alta, os impactos no bolso das pessoas e, claro, investimentos 
para proteger o dinheiro contra a inflação, com espaço para perguntas 
dos inscritos. Inscrições devem ser feitas antecipadamente pelo link: 
(https://bit.ly/38X35OE).

F - #CirculeUmLivro
A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) e o Metrô de São Paulo lançam 
nesta segunda-feira (9) uma ação para incentivar a leitura com a troca 
gratuita de livros.  A campanha #CirculeUmLivro visa estimular o hábito 
de ler e também a cultura de economia circular, incentivando a doação 
de livros que já foram lidos e estão parados em uma estante na sua casa. 
Para facilitar essa troca, serão distribuídos displays em seis estações 
- Chácara Klabin, Trianon Masp, Consolação, Barra Funda, Sé e Vila 
Prudente - para que os passageiros sintam-se à vontade para pegar um 
título de seu agrado e/ou deixar outro no lugar. A ação estimula a leitura, 
inclusive, com o uso de livros de diversos gêneros. Nas levas doadas 
pelos idealizadores da ação, exemplares da Editora Panini e da LP&M. 

G - Semana do MEI 2022 
Entre os próximos dias 16 e 20, o Sebrae realiza a 13ª edição da Semana 
do MEI, evento que é promovido anualmente para oferecer uma progra-
mação ampla de oficinais, palestras e atendimento especializado para 

A - Pintor Holandês
Com o patrocínio da multinacional holandesa AkzoNobel, fabricante 
de tintas e revestimentos, o MASP está restaurando as três obras do 
pintor holandês Frans Hals pertencentes a seu acervo. Os trabalhos 
são datados da década de 1630 e foram adquiridos pelo museu em 
1951. Segundo Sofia Hennen, responsável pela área de conservação e 
restauro do MASP, “as obras formam um conjunto de importante valor 
patrimonial, histórico e artístico. É possível observar repintes e vernizes 
antigos oxidados e escurecidos que comprometem o aspecto das obras”. 
Como complemento ao restauro, será feito um tratamento estético para 
melhorar a apreciação das obras e deixá-las mais próximas à intenção 
original do artista. O restauro das três obras deve ser concluído em 
setembro de 2022.

B - Apoio às Empreendedoras
Mulheres empreendedoras de impacto podem se inscrever entre 16 de 
maio e 30 de junho no site (https://www.cartierwomensinitiative.com/
awards) da Cartier Women’s Initiative. A Maison busca impulsionar 
mudanças, capacitando as empreendedoras, fornecendo-lhes apoio 
financeiro, social e de capital humano para expandir seus negócios e 
desenvolver suas habilidades de liderança. O programa está aberto a 
empresas dirigidas por mulheres de qualquer país e setor que pretendam 
ter um impacto social e/ou ambiental sustentável. Lançada em 2006, 
já apoiou 262 mulheres transformadoras, de 62 países, e concedeu um 
total de US$ 6.440.000 em subsídios para apoiar seus negócios, todos 
impulsionados por uma convicção em comum: solucionar os desafios 
globais mais urgentes.

C - Carga Rápida
Em parceria com a Eviny, a líder norueguesa de mobilidade elétrica, 
o Terra 360 da ABB está agora disponível para uso pelos motoristas 
de veículos elétricos do país no Oasen Shopping Center, em Bergen, 
e na estância de esqui norueguesa de Geilo. As instalações piloto, 
que serão seguidas por uma implantação mais ampla na Noruega e 
na Suécia, servem como uma demonstração adicional da capacidade 
da tecnologia de carregamento da ABB de funcionar em condições 
climáticas extremas e permitir soluções de transporte sustentáveis 
na mais ampla variedade de locais. As estações podem carregar 
simultaneamente até dois veículos com distribuição dinâmica de 
energia. Com uma potência máxima de 360 kW, o Terra 360 é uma 
solução à prova de futuro capaz de carregar totalmente um carro 
elétrico em 15 minutos ou menos.

os microempreendedores individuais (MEI) brasileiros. As atividades 
serão oferecidas gratuitamente por meio da plataforma online Sebrae 
Experience que traz um ambiente digital e interativo. Atualmente o 
Brasil conta com um pouco mais de 13,8 milhões de donos de pequenos 
negócios formalizados como MEI por todo o país. O Sebrae prepara um 
evento completo, pois acredita no potencial dos empreendedores para 
uma retomada sustentável de seus negócios. As inscrições já estão 
abertas em: (https://cloud.cliente.sebrae.com.br/semanadomei2022/
semanamei_inicial).

H - Conectando Ideias
O Grupo Aço Cearense está com inscrições abertas para o “Programa 
Inovar” - criado com o objetivo de reunir startups e instituições para 
solucionar desafios reais das empresas do grupo. O programa visa 
proporcionar imersão em tecnologias e troca de experiências com 
especialistas em inovação, lançando quatro desafios para conectar 
pessoas, ideias, experiências e tecnologias. Podem participar empre-
sas que tenham aderência aos desafios propostos e que estejam pelo 
menos em estágio de validação, testando em pequena escala até que 
já estejam no mercado obtendo receita. A startup deve possuir capa-
cidade de operar um teste rápido (3-6 meses) junto ao time do Grupo 
Aço Cearense, independentemente do tipo de solução/tecnologia e 
localização da empresa. Inscrições e mais informações:  (https://aevo.
com.br/connect/aco-cearense).

I - Calçados e o Metaverso 
Com objetivo de levar inovação ao setor calçadista, a Linx, líder e espe-
cialista em tecnologia para o varejo, irá promover a primeira imersão no 
Metaverso para o segmento durante a próxima edição do Salão Interna-
cional do Couro e do Calçado (SICC), que acontece de 23 a 25 de maio, 
em Gramado. Na ocasião, os visitantes terão acesso a um ambiente que 
transportará o usuário para uma experiência de consumo no Metaver-
so. Além disso, sendo uma das principais patrocinadoras do evento, a 
empresa traz para seu estande a omnicalidade – integração dos canais 
físicos e digitais no varejo –, além de apresentar novas funcionalidades 
da solução SetaDigital, como Open Banking e Pix integrados. Para saber 
mais, acesse: (www.linx.com.br).

J - Lojas e Cafeterias
Pouco mais de um ano após a inauguração de sua primeira loja no Brasil, 
a illycaffè revelou que pretende ampliar o número de pontos comerciais 
no país. “No Brasil, vemos com otimismo o mercado de cafés especiais. 
Registramos um contínuo crescimento e projetamos crescer ainda mais, 
com um substancial aumento de nossa base de clientes, seja no setor 
‘HoReCa’ [hotéis, restaurantes e cafeterias], seja nas vendas digitais 
domésticas”, disse o presidente da marca italiana, Andrea Illy. Já o 
diretor da illycaffè no Brasil, Frederico Canepa, confirmou o objetivo 
de inaugurar novas lojas no país, embora ainda sem metas definidas - a 
primeira unidade, situada na rua Haddock Lobo, área nobre da capital 
paulista, foi aberta em janeiro de 2021  Para a empresa, as lojas e cafe-
terias próprias são uma forma de se aproximar e fidelizar o consumidor 
final. (Ansa).

IGP-DI: caiu a taxa 
puxada pelo atacado 
e varejo

O Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) teve inflação de 
0,41% em abril deste ano, 
taxa inferior aos 2,37% 
observados em março. Com 
o resultado, o indicador 
acumula taxa de 6,44% no 
ano e 13,53% em 12 meses.

Em abril de 2021, o IGP-
DI havia registrado inflação 
de 2,22% no mês e 33,46% 
em 12 meses. Os dados fo-
ram divulgados pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV).

A queda da taxa de março 
para abril foi puxada pelo 
atacado, medido pelo Índi-
ce de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA), e pelo varejo, 
medido pelo Índice de Pre-
ços ao Consumidor (IPC). 
A inflação medida pelo IPA 
caiu de 2,8% em março para 
0,19% em abril. Já a taxa do 
IPC recuou de 1,35% para 
1,08% no período. O Índice 
Nacional de Custo da Cons-
trução (INCC), por outro 
lado, teve alta na taxa, ao 
passar de 0,86% em março 
para 0,95% em abril (ABr).

O Índice de Variação 
de Aluguéis Residen-
ciais (Ivar),  medido 
pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), teve alta 
de 0,82% em abril deste 
ano. Em março, o indica-
dor havia subido 0,81%. 

Com o resultado, o 
índice, que mede a va-
riação dos aluguéis nas 
cidades de São Paulo, 
Rio de Janeiro, Belo Ho-
rizonte e Porto Alegre, 
acumula alta de 8,24% 
em 12 meses, a maior 
taxa desde o início da 
série histórica da pesqui-
sa, iniciada em janeiro 
de 2019.

Entre as quatro cida-
des, a maior variação 
foi observada em São 
Paulo (1,27%), que em 
março havia registrado 
inflação de 1,30%. Já 
Porto Alegre foi a única 
capital com alta da taxa 

Índice acumula alta de 8,24% em 12 meses.

A estatal destacou que 
o lucro líquido foi 
reflexo da eficiência 

operacional, maior produção 
e exportação de petróleo, 
menores custos com impor-
tação de Gás (GNL), ganhos 
cambiais devido à valoriza-
ção do real frente ao dólar 
e os preços do petróleo no 
período.

“A Petrobras apresentou 
resultados positivos no pri-
meiro trimestre de 2022 gra-
ças à sua estratégia de maior 
eficiência, redução de custos 
e foco em negócios mais 
rentáveis, como a produção 
de petróleo e gás natural no 
pré-sal. Cerca de 80% dos 
ganhos do período foram 
provenientes das atividades 
de Exploração e Produção 
(E&P) e 20% decorrem de 
ganhos provenientes dos 
demais segmentos, como 
refino”, informou a estatal.

Cerca de 80% dos ganhos do período foram provenientes das 
atividades de Exploração e Produção.

Petrobras teve lucro líquido de 
R$ 44,5 bilhões no primeiro trimestre
O número faz parte do Relatório de Desempenho Financeiro do 1º Trimestre de 2022. No trimestre 
anterior, o lucro líquido havia sido de R$ 31,5 bilhões, o que representou um crescimento de 41,4%

arrecadação de tributos para 
o país: “Neste trimestre, pa-
gamos para União, estados e 
municípios em tributos uma 
vez e meia o valor do nosso 
lucro líquido. A Petrobras 
está distribuindo os frutos de 
sua geração de valor para a 
população brasileira”. 

A Petrobras informa que 
não controla, mas apenas 
busca seguir os preços de 
mercado de petróleo e de-
rivados, que se elevaram re-
centemente no mundo todo, 
sendo sensível aos efeitos 
dessa volatilidade, e destaca 
que, no primeiro trimestre, 
foram recolhidos quase R$ 
70 bilhões em impostos, 
royalties e participações 
governamentais para União, 
estados e municípios. Os 
recursos podem ser rever-
tidos em políticas públicas 
como educação, saúde e 
saneamento (ABr). 

A
nd

ré
 R

ib
ei

ro
/A

g.
Pe

tr
ob

ra
s

“Este resultado financeiro 
deve-se ao fato de termos 
agora uma Petrobras sanea-
da, que reduziu os encargos 
com pagamento de dívida, 
investe com responsabilida-
de e opera com eficiência. 
Por isso, é possível gerar esse 
retorno importante para o 

acionista, em especial a so-
ciedade brasileira, represen-
tada pela União”, destacou 
o presidente da Petrobras, 
José Mauro Coelho.

Segundo Coelho, tudo isso 
gera desenvolvimento eco-
nômico na cadeia produtiva, 
gerando emprego, renda e 

Aluguéis residenciais sobem 
0,82% em abril, diz FGV

de março para abril, ao 
passar de uma deflação 
(queda de preços) de 
1,25% para uma inflação 
de 0,82% no período.

O Rio de Janeiro teve 
uma queda na taxa, ao 
passar de 1,44% em mar-
ço para 0,31% em abril. 
Já Belo Horizonte passou 
de uma alta de preços 
de 2,32% em março para 
uma deflação de 0,07% 

no período.
A taxa acumulada em 

12 meses subiu nas qua-
tro cidades: São Paulo 
(de 4,09% no acumulado 
de março para 6,54% no 
acumulado de abril), Rio 
de Janeiro (de 7,27% 
para 8,7%), Belo Hori-
zonte (de 14,11% para 
14,87%) e Porto Alegre 
(de 4,98% para 7,17%) 
(ABr).
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OpiniãO
A expectativa de um 
grande crescimento

Em função da 
pandemia, os anos 
de 2020 e 2021 foram 
bastante desafiadores, 
particularmente 
para a indústria 
de máquinas e 
equipamentos. 

O cenário sensível 
demandou resili-
ência e interlocu-

ção por parte dos setores 
produtivos com as diver-
sas instâncias do governo 
federal, objetivando de-
monstrar às autoridades 
públicas em todas as suas 
esferas, a relevância que 
temos para o PIB, para 
a geração de emprego e 
arrecadação de impostos. 

Também reforçamos as 
peculiaridades da cadeia 
produtiva, a qualidade 
da mão de obra empre-
gada, a importância da 
obtenção de capital de 
giro e financiamento para 
a modernização das má-
quinas compatíveis com a 
atividade realizada, entre 
outros fatores.

A real ização da 27º 
edição da Agrishow nos 
demonstrou, entretanto, 
a pujança do setor de 
máquinas e equipamentos 
como um todo e do agro 
em particular. Tivemos  
520 mil metros quadrados 
de exposição a céu aberto, 
com mais de 800 marcas 
presentes no evento, 
entre nacionais e inter-
nacionais, tendo recebido 
mais de 150 mil visitantes 
altamente qualificados, 
do Brasil e  do exterior, 
oriundos de mais de 70 
países.

Pudemos assistir o que 
de mais moderno existe 
no mundo em tecnologia 
de máquinas agrícolas, 
para atender a necessi-
dade de Agricultura 4.0 
digital, a maior revolução 
do campo. No entanto, o 
setor enfrenta hoje um 
grande desafio: Precisa-
mos de um  Plano Safra 
2022/2023 compatível, 
que leve em consideração 
que 50% das máquinas 
agrícolas brasileiras em 
uso no campo tem mais 
de quinze anos. E  esse 
parque precisa ser moder-
nizado. E esta moderniza-
ção passa pelo novo plano 
Safra que está sendo está 
sendo elaborado dentro 
do governo. 

E para isto nós temos que 
pensar em investimentos 
com juros compatíveis às 
necessidades do setor pro-
dutivo. Importante notar 
que o contínuo aperfei-
çoamento das máquinas 
e implementos agrícolas e 
o advento da digitalização 
na agricultura, constituem 
importante fator de au-
mento da produtividade 
das lavouras e da compe-
titividade do agronegócio 
Brasileiro. Desse modo, 
nossas sugestões para as 
linhas de financiamento 

são baseadas em alguns 
pontos fundamentais:

•   Previsibilidade e esta-
bilidade na oferta de 
crédito;

•   Volume  de  recursos 
adequados; e

•   Juros  fixos e compa-
tíveis com a atividade 
econômica.

Especificamente com 
relação ao Moderfrota, 
sugerimos uma ampliação 
do volume de recursos 
para R$ 32 bilhões. Espe-
cificamente com relação 
ao Pronaf Mais Alimentos, 
sugerimos um volume de 
recursos de R$ 11 bilhões. 
Para o Inovagro e Modera-
gro,  estimamos que sejam 
necessários no mínimo R$ 
8.15 bilhões de Reais. 

Nossas sugestões para 
o PCA - Programa para 
Construção e Ampliação 
de Armazéns  pedem  um 
aporte de recursos da or-
dem de R$ 15 bilhões, de 
forma a evitar a ampliação 
do déficit de armazena-
gem no Brasil.

A positiva indicação de 
um novo recorde de safra 
no país, demonstra que o 
Brasil consegue respon-
der a contento à demanda 
mundial crescente por 
alimentos. Mas, por outro 
lado, pressiona ainda mais 
o déficit de armazenagem 
de grãos no país, que está 
próximo aos 100 milhões de 
toneladas e beirando o caos 
logístico. Sabemos ainda 
que atualmente, menos de 
15% da área total cultivada 
no Brasil utiliza a tecnologia 
da irrigação, no entanto, 
representa mais de 40% 
dos alimentos produzidos. 

Assim, sugerimos que o 
Proirriga - Programa de 
Financiamento à Agricul-
tura Irrigada e ao Cultivo 
Protegido tenha uma 
ampliação do volume de 
recursos para R$ 5 bilhões. 
Só para se ter uma ideia, 
a China irriga 70 milhões 
de hectares, os Estados 
Unidos 17, e no Brasil 7. 
Por isso que necessitamos 
de investimento. Para 
continuar produzindo, 
alimentando o povo bra-
sileiro, e gerando divisas 
para o país.

Para crescer devemos 
investir, não há outro 
caminho. 

Precisamos voltar a 
acreditar no Brasil, o nos-
so potencial é fabuloso, 
vivemos em um país rico 
e abundante. Precisamos 
voltar a administrar a 
abundancia e não a es-
cassez. Nesse momento, 
quero demonstrar meu 
otimismo e a fé de que 
neste ano do bicentenário 
da independência, nós 
renovamos a esperança 
que os governos, atuais 
e futuros, voltem a reco-
nhecer a importância que 
a indústria tem, para o de-
senvolvimento do Brasil.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)

Meta abre sua primeira loja física
A Meta, antigo Facebook, anunciou que abrirá sua primeira loja física de varejo no próximo dia 9 de maio.

andylin_CANVA
Vivaldo José Breternitz (*)

É um sinal da crescente impor-
tância de seus negócios na área 
de hardware, à medida que a 

empresa se volta para o metaverso. 
A “Meta Store” fica em Burlingame, 
Califórnia, perto da sede de sua divisão 
Reality Labs, que diz “reunir as mentes 
mais brilhantes de diversas disciplinas 
para cumprir a missão de criar ferra-
mentas que ajudem as pessoas a se 
sentirem conectadas a qualquer hora, 
em qualquer lugar” e está desenvol-
vendo o metaverso, o principal projeto 
da Meta.

Na loja estarão à venda diversos pro-
dutos da empresa, como os headsets 
de realidade virtual, óculos inteligentes 
Ray-Ban Stories e dispositivos da linha 
Portal, além de oferecer demons-
trações interativas para os possíveis 
compradores.

Para a Meta, as lojas físicas de varejo 
destinam-se não apenas a vender mais 
hardware, mas a expor mais pessoas 
às suas tecnologias, especialmente 
realidade virtual e aumentada, funda-
mentais para o metaverso, que a Meta 

anuncia ser o futuro da internet. Em um 
post recente, Mark Zuckerberg disse 
que a nova loja ajudará as pessoas a 
“terem uma noção do que está por vir à 
medida que construímos o metaverso”.  

Embora essa loja seja modesta em 
termos de tamanho, cerca de 150 
metros quadrados, é possível que os 
planos da Meta para o varejo sejam 
muito maiores: o New York Times dis-

se há cerca de um ano que a empresa 
estava pensando em abrir lojas em todo 
o mundo. 

Resta saber se haverá clientes para 
todas essas lojas, lembrando que em 
2021 a divisão Reality Labs perdeu 10 
bilhões de dólares.

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

do Fórum Brasileiro de IoT.

News@TI
13º Encontro Nacional ABII marca a volta dos 
eventos presenciais da associação 

@Pela primeira vez a ABII – Associação Brasileira de Internet 
Industrial abre inscrição para o público externo num de seus 

encontros nacionais. Uma oportunidade de mais empresas e profis-
sionais conhecerem o ecossistema voluntário, colaborativo, de troca 
de informações, networking e geração de negócios, da associação. O 
evento, que será realizado no dia 18 de maio de 2022 no campus da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba, 
no espaço do FTD Digital Arena, terá palestras, painéis de debate, 
Feira de Soluções e etapa do Prêmio ABII 2022. Toda a programação 
é alinhada com a missão da ABII de promover o crescimento acelera-
do da indústria 4.0 e da IIoT no Brasil. As inscrições do 13º Encontro 
Nacional encerram no dia 12 de maio (https://www.sympla.com.br/13-
-encontro-nacional-abii__1564010).

BMG anuncia expansão de atuação na 
América Latina 

@Com um mercado aquecido e em expansão em todo o continente, 
a América Latina é um dos pólos da indústria da música mundial 

atualmente e a BMG quer estar perto para impulsionar talentos glo-
bais na região e ampliar a atuação dos talentos locais. Além de seu já 
consolidado escritório no Brasil, eles anunciam início de atividades no 
México ainda para este ano. “A América Latina é uma das regiões mais 
dinâmicas na música hoje. Temos uma longa história de trabalho nesses 
territórios por meio de terceiros, mas chegou a hora de oferecer aos 
nossos clientes uma experiência BMG direta e completamente”, conta 
Dominique Casimir,  vice-presidente de marketing para Europa, Ásia e 
América Latina. Com funcionamento em São Paulo desde 2016, a BMG 
evoluiu de um escritório de gerenciamento de um repertório existente 
para uma busca estratégica de nomes de destaque como a banda Ego 
Kill Talent, o artista pop Zeeba e a dupla sertaneja Henrique & Diego.

Adistec Brasil firma parceria com a NetApp 

@A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco em in-
fraestrutura para Data Centers e Segurança da Informação, 

é a nova distribuidora da NetApp no Brasil. Com 30 anos de ex-
periência no mercado de TIC, a NetApp é uma empresa global de 
software orientado para a nuvem e centrado em dados, que capacita 
as organizações a gerenciar seus dados na era da transformação 
digital acelerada. O acordo entre as duas companhias terá como 
foco a distribuição de todo o portfólio de storage da fabricante, que 
engloba soluções de gerenciamento de dados em nuvem híbrida, 
cuja demanda apresenta crescimento exponencial pelas empre-
sas para maximizar os negócios e gerar vantagem competitiva. 
A consultoria Gartner comprova esse cenário ao apontar que os 
investimentos com a computação em nuvem devem representar 
cerca de 14,2% do mercado de tecnologia da informação até 2024 
(www.adistec.com).

Hub Prototipando a Quebrada cria curso virtual 
gratuito para jovens da periferia de todo o país

@Engajado na missão de diminuir os índices de desigualdade 
social e transformar a vida de jovens da periferia através da 

educação tecnológica, o Prototipando a Quebrada - PAQ é um hub 
de impacto social que existe desde 2018, e acontece nos espaços 
de sensibilidade social da área metropolitana de Florianópolis. 
Com mais de 200 educandos já atendidos e mais de 540 famílias 
impactadas, o PAQ lança o curso virtual gratuito: Introdução a 
Tecnologia e Mercado de Trabalho de Tecnologia, em seu canal no 
Youtube e na plataforma do AprendiZAP, um chatbot de conteúdos 
e exercícios gratuitos no WhatsApp desenvolvido pela Fundação 
1Bi. Para mais informações e inscrições, acessar: (https://proto-
tipandoaquebrada.org).

ricardosouza@netjen.com.br

Webinars ensinam a automatizar o mapa de 
dados e a prosperar em um mundo sem cookies
A OneTrust, plataforma referência do setor para ope-

racionalizar a confiança, organiza nos próximos dias 10 e 
12 de maio, dois webinars, online e gratuitos com temas 
ligados à segurança de dados, privacidade e construção de 
ambientes de confiança nas empresas. O primeiro evento, 
no dia 10, tem como tema, Mapa de Dados Automatizados. 
No dia 12, o assunto em pauta é Como Prosperar em um 
Mundo sem Cookies. Os webinars serão conduzidos por 
Daniel Dias Pinto, Senior Solutions Engeneer da OneTrust 
no Brasil.

No dia 10, Daniel explica quais são os benefícios do mapa 
de dados automatizado, incluindo a visibilidade de sistemas 
ocultos ou desconhecidos, maior precisão e colaboração com 
iniciativas de governança e segurança. “Também vou dar 
dicas de como automatizar o mapa de dados e se beneficiar 
dessa base para outras iniciativas de privacidade, confor-
midade e inteligência de dados”, explicou o engenheiro.

O webinar do dia 12 é imperdível para os profissionais de 
marketing, que enfrentam uma onda de desafios à medida 
que as legislações restringem a utilização de cookies de 
terceiros, ao mesmo tempo em que consumidores exigem 
mais personalização e transparência das marcas. Neste 
webinar os participantes compreendem como coletar as 
preferências do cliente, consentimento e dados primários, 
além de centralizar essas informações em uma única fonte 
de recursos para personalizá-las, segmentá-las e, finalmen-
te, gerar campanhas melhores. “Privacidade é a próxima 
fronteira para a diferenciação da marca, liderada por uma 
abordagem centrada na confiança para a experiência do 
cliente”, comentou Daniel Pinto.

Daniel Dias Pinto tem mais de 21 anos de experiência 
na indústria de TI, nove deles trabalhando com equipe de 
vendas, tendo grande expertise em demonstrações e apre-
sentações técnicas. No trabalho próximo com Executivos 
de Contas e de Gerência, traça planos de oportunidades. 
Em sua trajetória passou de especialista em soluções para 
Consultor, criando ativos de marketing, tais como folders 
executivos, webinars e materiais de vendas. 

Webinar Mapa de Dados Automatizado
10 de maio – 9h00
Clique aqui para se inscrever ou acesse o link:  
https://www.onetrust.com/br/recurso/mapa-de-dados-
-automatizado%e2%80%8b/

Webinar O Fim da Era dos Cookies de Terceiros
12 de maio – 10h00
Clique aqui para se inscrever ou acesse o link:  
https://www.onetrust.com/br/recurso/o-fim-dos-cookies-
-%e2%80%8bde-terceiros/
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Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

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

O pretendente: FERNANDO WEISZFLOG CHRISTENSEN, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, divorciado, nascido em São Paulo, no dia (16/04/1979), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jonas Christensen e de Adriana Weiszflog Christensen. A 
pretendente: MARIA CAROLINA NERY SELDERS, de nacionalidade brasileira, advogada, 
divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/01/1982), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Nelson Nery Junior e de Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

Segundo um levanta
mento da NielsenIQ, 
consultora em inteli

gência de varejo, o atacarejo 
cresceu como nenhum outro 
formato do setor super
mercadista no país, entre o 
período de janeiro a março 
a alta de 21,1%, comparado 
ao mesmo período de 2021. 
Para fazer um comparativo, a 
pesquisa apontou que super
mercados venderam 7,8% a 
mais no mesmo intervalo, 
enquanto supermercados 
pequenos subiram 4,4% e hi
permercados tiveram queda 
6,8% em vendas.

Pensando nisso, Vanderlei 
Junior, CEO da CotaBest, 
marketplace de atacadis
tas da CotaBest Solutions, 
resolveu mostrar as cinco 
principais vantagens de 
comprar em atacadistas, que 
vão além do preço: 
 1) Possibilidade de 

comprar pela inter-
net - Assim como os 
atacadistas do market
place da CotaBest, 
outras inúmeras redes 
oferecem um ecom
merce bem completo, 
que permite que as 
pessoas possam fa
zer suas compras a 
qualquer hora e em 
qualquer lugar, evitan
do assim gastos com 
transportes e gasolina 
e otimizando o tempo. 
Basta selecionar os 
seus itens e realizar o 

As famílias estão em busca de soluções mais econômicas para 
poderem se alimentar, entre elas, a compra em atacadistas.

Otto Pohlmann (*) 
  
Falar que a pandemia trouxe 

lições importantes para o universo 
da tecnologia e dos negócios é pra
ticamente um clichê. Em dois anos 
com o novo Coronavírus presente 
em nossa realidade, é natural que 
executivos e profissionais tirem 
aprendizados e novos conheci
mentos da aceleração provocada 
pela doença. A questão é saber o 
que fazer com esses ensinamentos. 

O segredo de sucesso para 
qualquer empresa é justamente a 
capacidade de extrair o melhor de 
cada situação. Nem que para isso 
seja necessário expandir a atuação 
para outros setores e até mesmo 
regiões que podem agregar mui
to mais ao negócio nesses novos 
tempos. Graças ao home office, 
muitas empresas descobriram 
as vantagens de descentralizar a 
operação, possibilitando montar 
bases em lugares que, tradicional
mente, não faziam parte de suas 
estratégias operacionais. 

Afinal, por muito tempo as or
ganizações se concentravam em 
grandes centros urbanos. Mas 
agora as relações de trabalho 
mudaram  e isso trouxe duas 
vantagens significativas. A primei
ra, claro, é a redução dos custos 
operacionais. O trabalho remoto 
manteve a produtividade em alta 
ao mesmo tempo que as despesas 
das empresas e de qualidade de 

vida dos colaboradores caíram 
significativamente. Assim, não há 
por que concentrar tudo em um 
único lugar. 

O segundo ponto, evidentemen
te, é o recrutamento de novos ta
lentos. Se antes era o profissional 
que precisava se deslocar à sede 
das empresas, agora há o caminho 
inverso: as corporações estão indo 
para essas regiões. Isso promove 
diversificação no perfil dos cola
boradores, com diferentes pontos 
de vista em um mesmo projeto ou 
departamento. A lógica é simples. 

A partir do estabelecimento 
em centros rurais e periféricos, é 
muito mais vantajoso contar com 
pessoas que tenham conhecimen
to local para administrar e cuidar 
dos processos nesses locais. Elas 
já conhecem as particularidades 
e necessidades daquela região. 

Evidentemente, o sucesso dessa 
expansão para além dos grandes 
centros não depende apenas 
da capacidade tecnológica para 
conectar diferentes lugares se 
importar a qualidade de cone
xão. É preciso garantir que os 
profissionais estejam alinhados 
com os valores e com a missão da 
organização. É necessário investir 
em cursos, treinamentos e capa
citação para que eles possam ser 
absorvidos pela rotina da empresa 
e, a partir daí, inserir o local na 
estratégia nacional ou até global 
da companhia. 

Aos poucos, os primeiros exem
plos bemsucedidos dessa movi
mentação começam a aparecer em 
todo o mundo. A Zoho, referência 
em soluções de tecnologia, promo
ve essa migração reversa de talen
tos com a criação de escritórios 
rurais e periféricos nos últimos 
anos. São pequenas instalações 
para pequenos grupos. O primeiro 
centro desse tipo surgiu em 2011 
e, em dez anos, tornouse uma es
tratégia consolidada na empresa. 

Do primeiro centro surgiu um 
software de suporte ao cliente 
que é responsável pelo emprego 
direto de mais de 500 profis
sionais. Foise o tempo em que 
qualquer corporação poderia se 
fechar em sua sede e ficar alheia 
ao que acontece em seu entorno. 
Independentemente do porte e do 
segmento, as empresas precisam 
se envolver com suas comunidades 
e até ampliar a participação em 
outras regiões.

Conceitos como ESG, por exem
plo, vão ao encontro desse mo
mento por estimular maior trans
parência e impacto social a todos. 
Levar a companhia para centros 
rurais e periféricos proporciona, 
portanto, a combinação perfeita 
entre eficiência operacional com 
valorização da marca e da imagem. 

(*) - É CEO da Centric Solution, empresa de 
tecnologia que fornece soluções completas para 
atender aos requisitos de segurança e da LGPD, 

e-mail: (centric@nbpress.com).

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO 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: BRUNO YOSHIKAZU SHIMADA, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (19/06/1991), estado civil solteiro, profissão 
programador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos 
Yoshikazu Shimada e de Miriam Yassuko Kawakami Shimada. A pretendente: ISABELLE 
LUMMY SATO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Consolação - SP, no 
dia (24/07/1992), estado civil solteira, profissão analista financeira, residente e domici-
liada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Mamoru Marcos Sato e de Amelia Mitsuko 
Ivano Sato. Obs.: Bem corno cópia enviada a Unidade de Serviço nesta Capital, onde 
a pretendente é residente e domiciliada.

John Rossman – Büzz – O ex executivo da Ama
zon e de outras big stars do mercado mundial, abriu 
sua “caixa de ferramentas” e disponibilizou conceitos 
 explicandoos  que alçaram e continuarão a elevar 

a Amazon aos píncaros da glória corporativa. A maneira clara, 
fluida, com dinamismo impar, com a  qual ele explica, faz com 
que tenhamos a sensação de simplicidade.  Este escriba fica a 
imaginar como era uma reunião de diretoria sob seu comando. 
Nossa! Um livro de peso, grosso calibre, que pode ser lido tal 
qual um manual, todavia, ao seu término, o leitor se enche de 
gás  e muita vontade para praticar tudo que aprendeu. Deve ser 
lido por empreendedores, administradores, pequenos e grandes 
empresários e também por jovens aspirantes. Ensinamentos 
valiosos. Absolutamente factível!

Pense Como a Amazon: 
50 ideias e ½ para se tornar 
um líder de mercado

Gladston Salles – Scortecci   Família carioca foi 
desalojada por causa de uma reintegração de posse. 
Mudaramse para uma comunidade. Lá, Chapeuzi
nho Azul pôde conhecer a dura e difícil realidade 

da extrema pobreza, tanto quanto poder praticar atos que sua 
índole,  ingênuo e bondoso coração permitiam. O cenário deso
lador evidenciado pela falta de condições higiênicas e demais 
mazelas, permitem uma excelente aula de solidariedade e fé, nas 
pessoas e no futuro, somente encontradas, na maioria das vezes,  
em ambientes dessa natureza. Chapeuzinho, não obstante sua 
pequenez,  dá uma importante aula de ternura e grandiosidade. 
Deve ser lido por e para toda garotada.

Chapeuzinho Azul na Cidade 
Maravilhosa

Karina Okajima Fukumitsu (Org) – Summus 
– Mães enlutadas que tiveram um sério,  duríssimo 
e nefando revés natural, expõem emocionadas suas 
entranhas agredidas por um evento absolutamente 
inesperado. Seus relatos, incluindo  da organizadora, 

ainda emocionados, conseguem transmitir um pouco da inco
mensurável dor da perda de um ser que trouxeram ao mundo 
e que de forma abrupta se foram. Em meio à emoção, ou fruto 
desta, surge uma avassaladora força, a vontade de amparar 
pais que sofreram do mesmo luto. Destarte, temos uma obra 
conciliadora entre morte e “renascimento” . Palavras ditas por 
profissionais terapeutas e leigas, todavia com único e nobre 
condão: Mães!!

Revés de um Parto: Luto materno

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Além do preço, cinco vantagens 
de comprar em atacadistas

Com a inflação cada dia mais alta, renda familiar caindo e o desemprego com índices preocupantes, as 
famílias estão em busca de soluções mais econômicas para poderem se alimentar, entre elas, a compra em 
atacadistas está sendo destaque, já que comprar em grandes quantidades oferece valores mais viáveis

simples ou cartão da 
loja. Assim, é possível 
identificarmos mais 
um benefício, já que 
as vantagens desses 
programas podem ser 
desde descontos me
lhores até premiações 
e sorteios. 

 5) Opções de pagamen-
tos diversos - Que 
comprar em grandes 
quantidades sai mais 
em conta, todos sa
bem. Mas muitos se 
questionam como vão 
pagar por essa compra, 
e é fácil. Atacadistas 
costumam fornecer 
diversas opções de 
pagamento, desde 
descontos no PIX até 
parcelamento em 12 
vezes. 

Com isso, é possível fazer 
uma compra para durar me
ses, diminuindo a frequência 
das idas aos mercados, por 
um valor mais acessível por 
item e ainda com pagamentos 
amigáveis que se encaixam 
na sua realidade. “Analisando 
esses benefícios é fácil chegar 
à conclusão de que comprar 
por atacadistas vai muito 
além do preço, inclui outras 
vantagens que se adequam a 
realidade de cada comprador, 
trazendo inúmeras possibi
lidades de escolha”, finaliza 
o CEO.  Fonte e outras 
informações: (https://www.
cotabest.com.br/).
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pagamento. Em segui
da os produtos seguem 
para o endereço que 
você solicitou, bem 
embalados. 

 2) Entrega para todo o 
Brasil - Grande parte 
dos atacadistas, mes
mo que não possuam 
unidades físicas, tem a 
disponibilidade de uma 
abrangência nacional, 
ou seja, comprando 
pela internet, é possí
vel que a compra seja 
entregue em qualquer 
lugar. Dessa forma, se 
você gostaria de com
prar algo de um lugar 
específico, seja pelo 
preço ou qualidade, 
por atacado é possível. 

 3) Diversas opções 
do mesmo produto 
- Dentro de um ataca

dista, você consegue 
acessar inúmeras mar
cas de um determinado 
produto, dando opções 
para o comprador es
colher aquela que mais 
o agrada. Além disso, 
ainda é possível fazer o 
comparativo de preços 
do mesmo produto em 
diversos sellers e de 
marcas variadas, para 
que o cliente possa sa
ber onde é o local mais 
barato para adquirir 
esse item. 

 4) Programas de fide-
lização - É comum 
vermos que os ataca
distas oferecem mais 
benefícios para quem 
usufrui de seus pro
gramas de fidelização, 
seja ele por meio do 
CPF em um cadastro 

Expansão para além dos grandes centros: 
da pandemia para a tecnologia
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