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Muito além de expandir a troca comercial, estreitar relações com 
fornecedores e o setor público, mecanismos de integridade têm como 
objetivo prevenir, identificar e combater fraudes, irregularidades e 
outros atos ilícitos.    

Investir em integridade gera vantagem 
competitiva em diferentes setores
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MERCADO
FINANCEIRO

Embora o termo transformação digital não seja novo, inicialmente 
utilizado pelo MIT e pela Capgemini em 2011, ganhou maior visibilidade 
com o início da pandemia da Covid-19. Na última década, empresas 
criaram diversas iniciativas com o objetivo de melhorar o ambiente 
competitivo através de tecnologia, chamando-as de plano de transfor-
mação digital.   

Transformação Digital: pilares  
para aceleração

O cenário pandêmico que convivemos nos últimos dois anos acabou 
alterando a lógica em diversos setores da sociedade.   

Pentest pode salvar as empresas  
de ataques cibernéticos 

Em crescente discussão fora do Brasil, os “Serviços Jurídicos Geren-
ciados” ou Legal Managed Services (LMS) – em inglês se mostram como 
a próxima etapa no processo de transformação de como os serviços de 
apoio à advocacia deverão ser realizados nos próximos anos.    

A evolução das atividades de suporte  
no mundo jurídico

RODNAE Productions_de Pexels_CANVA

Acabou o tempo do ‘dinheiro fácil’  
para as fintechs

Recentemente, tivemos notícias de 
demissões em massa em startups 
brasileiras. 

Esse movimento chama a atenção por acon-
tecer em um meio que vinha acostumado a 

aportes volumosos de capital com o foco prin-
cipal em multiplicar o crescimento dos players. 

 
Nesse frenesi de conquista de um mercado 

em expansão, motivado pelo acirramento da 
concorrência, muitas empresas acabaram 
relegando a um segundo plano o balizamento 
das condições para sustentar os parâmetros de 
alta a que se sujeitavam. É como se tivessem 
lançado foguetes para conquistar um determi-
nado espaço sem levar em conta exatamente 
onde eles iriam pousar. 

Só que chegou o momento da aterrisagem. 
E ela se dá em terras bem menos férteis e de 
recursos bem menos abundantes do que os que 
se anunciavam à época da decolagem. A questão 
é que o cenário mudou, e isso a nível global. As 
incertezas conjunturais levaram ao aumento das 
taxas de juros, da inflação e da inadimplência. 

Então, a adrenalina do crescimento desenfreado 
baixou, e os participantes dessa corrida tiveram de 
dar uma pausa para cuidar da própria estrutura, 
eventualmente recuperá-la e mesmo redimensioná-
-la. Apesar das variáveis econômicas terem favo-
recido essa reorientação, é possível dizer que se 
trata de um ajustamento natural e esperado em 
qualquer contexto mercadológico e concorrencial. 

Após um boom inicial, vem o tempo de sedi-
mentação, de adequações, de seletividade dos 
mais capazes, dos mais adaptados. Entre 2016 e 
2022, surgiram 513 startups do setor financeiro 
no Brasil, de acordo com um estudo da consul-
toria de inovação aberta Distrito. Hoje elas já 
totalizam 1.289 empresas, das quais 225 são de 
crédito. Elas despontaram com uma proposta 
realmente inovadora e de olho em um público 
até então apartado do sistema. 

Graças a uma robusta utilização de recursos de 
tecnologia, essas startups buscaram tornar mais 
simples e ágil o acesso a serviços financeiros. Per-
mitem, com suas estruturas mais leves, custos de 
operação mais baixos e desenham novas ofertas 
e produtos sobretudo para a população pouco 
ou nada atendida pelo mercado tradicional, caso 
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dos 100% desbancarizados e de novos entrantes, 
como a Geração Z e os Millenials. 

Além de acenar com vantagens como menos 
burocracia e custos de contratação menores, as 
fintechs passaram a valer-se de avanços estratégi-
cos como modelos alternativos de análise de risco. 

O sucesso obtido pelos pioneiros dessa 
atuação mercadológica atraiu mais entrantes 
para o segmento, e os próprios bancos mais 
tradicionais não quiseram ficar de fora da 
competição e correram para incorporar novos 
tipos de oferta às suas carteiras. Porém, dada 
a dimensão da demanda, é difícil falar em sa-
turação desse mercado. 

Para se destacar em meio à concorrência sem 
desconfigurar seu propósito central, as fintechs 
têm muitos territórios para desbravar. As inova-
ções tecnológicas avançam velozmente no setor, 
carregando com elas novas possibilidades de 
desenvolvimento de produtos e serviços que se 
prestem a diversas finalidades, desde a compra de 
bens de consumo até o financiamento imobiliário. 

 
Além da tecnologia -  O que as empresas 

que nele transitam não podem, na verdade, é se 
acomodar ou apoiar-se somente em tecnologia. 
Não basta entregar soluções Plug and Play ou 
infinitas APIs. É preciso pensar o produto e, 
acima de tudo, a quem ele se destina. 

O desenho final deve não somente entender 
as dores do cliente, mas permitir à fintech 
entregar valor (lucro) a seus acionistas. Dessa 

forma, compreender suas próprias limitações e 
aquelas que o meio impõe é aportar inteligência. 

Muitas fintechs, então, têm feito valer aquele 
ditado do “se não pode com o inimigo, junte-
-se a ele”. Parcerias entre players do setor se 
tornam cada vez mais costumeiras, fomentando 
simbioses entre expertises que se mostram 
muito benéficas para o sistema como um todo. 

Ainda veremos muitos ajustes, mas as finte-
chs têm ainda fôlego para ir longe, desde que 
não percam o foco na melhoria contínua. E 
esse aprimoramento constante não tem de ser 
somente tecnológico, mas também operacional. 

Entre as empresas com boas ideias, muitas 
acabaram apresentando falhas de execução 
em seus projetos. A excelência na oferta é vital 
para o sucesso diante das novas perspectivas 
instauradas. É fato que os valores de ações de 
algumas empresas caíram em meio ao cenário de 
juros altos e aumento de inadimplência, o qual 
levou à desconfiança quanto à sustentabilidade 
e à capacidade de geração de receita/lucro por 
parte dessas startups. 

Ainda assim, elas constituem o desenho mais 
ágil, adaptável e barato de acelerar inovações. O 
importante é entender como fazer isso de ma-
neira saudável e entregar valor aos investidores. 

(Fonte: Carolina Rezemini é formada em Engenharia 
de Produção pela FEI, com pós pela FGV e MBA pela 

USP, é Diretora Regional de Vendas para a América 
Latina da Credolab (www.credolab.com.br).

Foto:  Delta Air Lines/Divulgação

Evento vai ensinar em como construir uma 
carreira na área de E-sports

@Olhando para a formação de profissionais, a MK + Academy, 
escola de desenvolvimento de jogos no Brasil, e a Elleve, fintech 

de crédito estudantil e de impulsionamento de carreiras, realizam no 
próximo dia 29 de junho, às 20h, um webinar para ensinar atletas e en-
tusiastas dos e-sports na construção de uma carreira pro-player. Aberto 
ao público e gratuito, durante o webinar, os participantes descobrem 
o que é necessário para ser um pro-player, aprendem quatro macetes 
de atletas profissionais, e mostra como os jogadores podem entrar 
no competitivo e milionário mundo do esporte eletrônico. O webinar 
explora a fundo os três campeonatos mais acessíveis para quem está 
interessado ou deu os primeiros passos como profissional em e-sports, 
além de oferecer um bônus exclusivo na MK + Academy para iniciar 
uma carreira e se tornar um jogador mais competitivo (https://con-
teudos.elleve.com.br/mk-academy-webinar).     Leia a coluna 
completa na página 6

News@TI

LIDERANçA sERvIDORA: uMA PRáTICA 
QuE TRANsFORMA ORgANIzAçõEs

    Leia na página 4

LIDERAR

25 anos de operações Brasil/Estados unidos
Quando um avião da Delta pousou no Brasil pela primeira vez, em 

1997, o mundo era diferente. Afinal, o uso do sistema wi-fi estava 
apenas sendo apresentado a residências e empresas. Fazia apenas seis 
anos que a companhia havia adquirido a Pan Am, de modo que a Delta 
ainda precisava estabelecer a enorme presença global que detém hoje. 
E levaria quase 20 anos até que os clientes pudessem viajar na luxuosa 
cabine Delta One. Hoje, depois de mais de 47 mil voos entre os dois 
países e de mais de 4,4 milhões de clientes transportados, a Delta voa 
diariamente de São Paulo para Atlanta e três vezes por semana de São 
Paulo para Nova York-JFK com os modernos Airbus A330-300 (para 
293 passageiros) e A330-200 (para 234 passageiros), respectivamente, 
equipados com Delta One, Delta Comfort+ e Main Cabin.    Leia a 
coluna completa na página 5

Negócios em Pauta

Maiores de 45 anos
Desde ontem (22), a cidade de São 

Paulo começou a aplicação da segun-
da dose de reforço - 4ª dose - contra 
a Covid-19 em pessoas acima de 45 
anos, desde que tenham recebido 
a a 3ª dose há pelo menos quatro 
meses. A população desta faixa 
etária também poderá se vacinar 
contra a gripe. A cidade tem doses e 
insumos suficientes para vacinação 
desses novos grupos (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/lideranca-servidora-uma-pratica-que-transforma-organizacoes/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-23-06-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-23-06-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/desperte-para-o-sucesso/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pentest-pode-salvar-as-empresas-de-ataques-ciberneticos/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-evolucao-das-atividades-de-suporte-no-mundo-juridico/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/investir-em-integridade-gera-vantagem-competitiva-em-diferentes-setores/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/transformacao-digital-pilares-para-aceleracao/?swcfpc=1


Vem aí o 
superapp financeiro

Alguns dos impactos 
mais marcantes 
do processo de 
digitalização da 
economia pelo qual 
estamos passando 
ainda estão por vir

No setor financeiro, por 
exemplo, o encontro 
do uso intensivo de 

tecnologia pelas institui-
ções financeiras -- que vem 
ocorrendo há anos -- com os 
novos hábitos de consumo 
dos clientes, cada dia mais 
afeitos à conveniência e 
mobilidade, cria o ambiente 
perfeito para o surgimento, 
em um futuro próximo, do 
chamado superapp finan-
ceiro. Antes de mais nada, 
é preciso deixar claro o 
conceito de superapp. 

Com a popularização dos 
smartphones, nos acostuma-
mos a usar aplicativos espe-
cializados em determinadas 
tarefas, reunindo vários 
deles em nossos aparelhos. 
Com isso, começaram a sur-
gir novos aplicativos, agora 
reunindo um grande volume 
de recursos e funcionalida-
des existentes nos demais. 
Imagine, por exemplo, um 
aplicativo em que seja pos-
sível assistir a um vídeo, 
pedir comida, agendar um 
transporte e alugar uma 
bicicleta. 

Essa é a ideia por trás de 
um superapp: reunir todos 
os aplicativos em um único, 
evitando que o usuário tenha 
que abrir e se logar diversas 
vezes em aplicativos distin-
tos para executar diferentes 
tarefas. No caso do setor 
financeiro, estamos falando 
aqui de um player ainda ine-
xistente, um orquestrador 
de operações financeiras. 
Ele teria, no setor, a mesma 
função que o Deezer tem 
para o consumo de música 
ou que o Decolar tem para as 
viagens, permitindo ao usu-
ário compor suas operações 
e produtos financeiros com 
diversas instituições. 

Esta é uma ideia que, 
apesar de nova, certamen-
te teria sucesso no Brasil. 
Tanto é assim que, já em 
2019, o Google divulgou 
resultados de uma pesquisa 
que mostrou que 81% dos 
brasileiros ainda não estão 
familiarizados com o termo 
Superapp. No entanto, ao 
entenderem o conceito, 
45,8% dos participantes se 
mostraram dispostos a ins-
talá-los — 20,3% o fariam 
imediatamente. Além da 
digitalização da economia, 
o surgimento do superapp 
de serviços bancários seria 
estimulado também pelo 
conceito de open finance e 
pela LGPD.  

Agora o cliente, com o do-

mínio de suas informações, 
pode dar acesso e controlar 
quem vê sua carteira finan-
ceira. Parece algo novo, mas 
este operador vai surgir em 
um ambiente já bastante 
conhecido. Isso porque há 
ainda um outro fator a es-
timular seu surgimento: o 
negócio dos bancos nunca foi 
desenvolvimento de canais 
de acesso. Ao longo de sua 
história, os bancos investi-
ram em canais de vendas 
pelo impulso do mercado e 
porque precisavam de quem 
o fizesse. 

O eventual surgimento 
desses orquestradores eli-
minaria a necessidade de se 
investir no desenvolvimento 
de serviços de vendas, uma 
vez que o canal estará nas 
mãos dos clientes, exata-
mente como o Google está 
hoje, por exemplo. Óbvio 
que, para se colocar no 
mercado, esse orquestrador 
precisará contar com a par-
ceria de um grande player 
integrador, capaz de reunir 
em uma única plataforma 
não apenas as ofertas dos 
grandes bancos, mas tam-
bém as das fintechs que 
surgem a todo momento, 
em movimentos de inovação 
cada dia mais difíceis de 
acompanhar. 

Está aí mais um motivo 
para acomodar tudo em um 
único aplicativo. Esse não 
é um movimento que será 
realizado pelos grandes 
bancos, que já se preparam 
para disponibilizar seus ser-
viços para este novo possível 
cenário. Caberá a este novo 
player incorporar todos es-
tes serviços e coloca-los à 
disposição dos clientes.

Esse orquestrador dará 
forma ao modelo de Banking 
as a Service (BaaS), per-
mitindo com que fintechs, 
bancos e outras empresas 
se conectem aos sistemas do 
orquestrador diretamente 
por meio de APIs para que 
possam criar ofertas ban-
cárias com base na infraes-
trutura regulamentada dos 
provedores. 

Estamos falando aqui de 
recursos como criação de 
contas wallet; transferência 
entre contas, depósito por 
meio de boleto, Pix e TED; 
saldo e extrato; pagamento 
de contas; recarga de ce-
lular; link de pagamento; 
pagamento com QR code; 
saque em ATM; carteiras de 
investimentos, contratos de 
financiamento e gateway de 
pagamentos, entre outros.

Parece futurologia, mas 
estamos muito próximos dis-
so. É um mundo que já está 
em construção e já passou 
da hora de nos prepararmos, 
todos, para ele.

 
(*) - É diretor de Financial Services da 

Solutis (https://solutis.com.br/).

Alex Mauricio Tenorio Magalhaes (*)
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Quando isso não acontece, 
o prejuízo tende a ser gran-
de, pois segundo o livro “The 
Effortless Experience”, 65% 
daqueles que não tiveram 
uma boa experiência com o 
serviço de atendimento ao 
cliente falam sobre isso com 
pessoas próximas, enquanto 
apenas 25% dos que alcan-
çaram seus objetivos com 
eficiência fazem o mesmo. 

Para evitar toda essa 
contrapropaganda e a con-
sequente desfidelização do 
cliente, é preciso urgência 
na melhoria da preparação 
dos atendentes. O  CEO 
da Beedoo, Daniel Lima, 
edtech brasileira que opera 
por meio de uma plataforma 
focada em treinamento, co-
municação e engajamento, 
explica que as condições 
atuais do mundo corporativo 
ampliaram os desafios para 
a manutenção de um nível 
de qualidade satisfatório no 
atendimento. 

“São muitas pessoas novas 
a cada dia, muitos processos 
e procedimentos sendo alte-
rados a todo instante geran-
do mudanças constantes e 
ampliando a complexidade, 
principalmente consideran-
do que existe cada vez menos 
tempo disponível. Neste 
cenário, manter todo o time 
capacitado é um dos maiores 
desafios de todo gestor de 
operações de atendimento 

É preciso sempre manter o nível de qualidade 
satisfatório no atendimento.

Marcio Machado (*)  

Quem lida com o e-commerce tradicional sabe que o 
cliente pode ser tudo, menos previsível. Em um momento 
ele pode estar enchendo o carrinho de compras, preenchen-
do dados, sendo direcionado para a página de check-out 
e, quando aparenta alguma certeza na compra, desiste do 
produto e abandona o carrinho. 

Ainda mais dentro do cenário atual, que ainda observamos 
reflexos da crise econômica. Esse comportamento é quan-
tificado. Segundo uma pesquisa publicada pela Experian 
Hitwise, a taxa de conversão no e-commerce é de apenas 
1,65%. Número muito abaixo da expectativa de muitos 
empreendedores, que necessitam da efetivação da compra 
para a sustentabilidade do seu negócio. 

Então, é necessário fazer uma análise do todo para en-
tender o porquê de termos tantos carrinhos abandonados e 
achar soluções para recuperar as vendas, como a aposta em 
um novo canal digital de vendas, que seja mais dinâmico, 
assertivo e humanizado. É claro que não existe fórmula 
mágica para garantir o sucesso de um tipo de e-commerce, 
porém há alguns fatores que influenciam diretamente no 
abandono dos carrinhos e que precisam ser reavaliados 
pelo mercado.

Um deles é a performance do site e a experiência do 
usuário, já que a velocidade da loja virtual e as inúmeras 
etapas que precisam ser ultrapassadas para se chegar ao 
objetivo final podem ser cansativas para o consumidor. 
Além disso, se faz necessário que a loja seja adaptável para 
diferentes tipos de dispositivos, já que é comprovado que 
mais de 80% dos brasileiros fazem compras via smartphone, 
por exemplo.

Outro ponto, que inclusive me motivou a elaborar um 
modelo de negócios como a StreamShop, foi que o e-com-
merce tradicional não entrega informações essenciais sobre 
o produto para que o consumidor consiga escolher entre 
ele e os inúmeros outros disponíveis no mercado. Como o 
consumidor vai saber se escolhe uma TV de 50 polegadas 
com funcionalidades básicas por um valor determinado 
ou uma TV do mesmo tamanho, mais barata e com outros 
tipos de funcionalidades sem que tenha ajuda profissional 
para decidir entre elas? 

Swift Armour S.A. Indústria e Comércio
CNPJ 60.713.823/0001-96 - NIRE 35 3 0004768 1

Edital de Convocação
Ficam convidados os Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se 
no dia 05/07/2022, às 14hs, na sede social localizada na Rua Cristóvão de Gouveia, 320, em São 
Paulo, SP, para tratarem da seguinte Ordem do Dia: a) Mudança de endereço; b) Outros assun-
tos de interesse social. São Paulo, 21/06/2022. Leontina Gioconda Bordon - Diretora Presidente.

Recivale Indústria e Comércio de Metais S.A.
CNPJ/MF nº 04.266.100/0001-15 NIRE nº 35300183983

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Dezembro de 2021
Data, hora e local: Aos 01 de dezembro de 2021, às 08:00 h, na sede da companhia, na Avenida Júlio de
Paulo Claro, nº 875 - bairro Feital - no município de Pindamonhangaba, no Estado de São Paulo - CEP:
12.411-400. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Recivale Indústria e
Comércio de Metais S.A., com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob o NIRE 35.300.183.983, em sessão de 02 de fevereiro de 2001. Mesa: Presidente da reunião: Claudio
do Canto, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 7.388.235-5 SSP/SP
e inscrito no CPF sob nº 010.780.328-31, com escritório na Avenida Guilherme Cothing, nº 726 - 6º Andar -
Conjunto 64 - Vila Maria - CEP: 02113-010; Secretário: Marcio Sianfarani Tuci, brasileiro, casado, admi-
nistrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.745.840 Detran/SP e inscrito no CPF sob
nº 257.739.818-23, com sede social no município de São Paulo na Avenida Guilherme Cothing, nº 726 - 1º
Andar - Vila Maria - SP - CEP: 02113-010. Convocação: dispensada pela presença da totalidade dos acio-
nistas. Ordem do dia: Reuniram-se os conselhos da Companhia para deliberar a respeito de baixas das
filiais através de único e presente instrumento: “Filial Rio de Janeiro” - Situada a Rua São Januário, nº
355 - Ala A- São Cristovão - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20921-002, inscrita na JUCESP sob o NIRE
33999045811, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.266.100/0003-87. “Filial Rio de Janeiro” - Situada a Rua
Tuiuti, nº 216 - São Cristovão - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20920-010, inscrita na JUCESP sob NIRE
33999053318, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.266.100/0006-20. “Filial Salvador” - Situada na Travessa da
Nigeria, nº 108 - Galpão A - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador - BA - CEP: 41230-145, inscrita
na JUCESP sob NIRE 29999021081 e inscrita no CNPJ/MF nº 04.266.100/0014-30. “Filial São Paulo” -
Situada a Avenida Guilherme Cothing, 726 - 8º Andar - Vila Maria - SP - CEP: 02113-010, inscrita na
JUCESP sob NIRE 35903020652, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.266.100/0020-88. “Filial Cachoeirinha”
- Situada a Rua Papa João XXIII, nº 909 - Vila Cachoeirinha - Cachoeirinha - RS - CEP: 94910-170, inscrita
na JUCESP sob NIRE 43999123101, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.266.100/0034-83. Deliberações: Pela
totalidade de acionistas, deliberam por único e presente instrumento a baixa das filiais: “Filial Rio de Ja-
neiro” - Situada a Rua São Januário, nº 355 - Ala A- São Cristovão - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20921-
002, inscrita na JUCESP sob o NIRE 33999045811, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.266.100/0003-87. “Fi-
lial Rio de Janeiro” - Situada a Rua Tuiuti, nº 216 - São Cristovão - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20920-010,
inscrita na JUCESP sob NIRE 33999053318, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.266.100/0006-20. “Filial Sal-
vador” - Situada na Travessa da Nigeria, nº 108 - Galpão A - Granjas Rurais Presidente Vargas - Salvador
- BA - CEP: 41230-145, inscrita na JUCESP sob NIRE 29999021081 e inscrita no CNPJ/MF nº 04.266.100/
0014-30. “Filial São Paulo” - Situada a Avenida Guilherme Cothing, 726 - 8º Andar - Vila Maria - SP -
CEP: 02113-010, inscrita na JUCESP sob NIRE 35903020652, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.266.100/
0020-88. “Filial Cachoeirinha” - Situada a Rua Papa João XXIII, nº 909 - Vila Cachoeirinha - Cachoeirinha
- RS - CEP: 94910-170, inscrita na JUCESP sob NIRE 43999123101, inscrita no CNPJ/MF sob nº
04.266.100/0034-83. Lavratura e aprovação da ata: Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e ninguém mais se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo ne-
cessário à lavratura da presente ata em livro próprio, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos os
presentes, assinada Sr. Claudio do Canto (Presidente) e Sr. Marcio Sianfarani Tuci (Secretário). Acio-
nistas Presentes: Clacan - Consultoria, Assessoria e Participações Eireli, representada pelo Sr. Clau-
dio do Canto (Presidente). A presente cópia fiel e original lavrada em livro próprio. Pindamonhangaba, 01 de
dezembro de 2021. Presidente da Mesa: Claudio do Canto, Secretário da Mesa: Marcio Sianfarani
Tuci. Acionistas: Clacan - Consultoria, Assessoria e Participações Eireli Representante: Claudio do
Canto, Claudio do Canto. Advogado: Elias Hermoso Assumpção OAB/SP nº 159.031.

Empoderamento do 
consumidor desafia empresas
O crescente empoderamento do consumidor tem produzido nos clientes a expectativa de que o 
atendimento humano seja cada vez mais fluido, rápido e preciso

e embaixadores do 
conhecimento. Estes 
profissionais se tornam 
os influenciadores (de 
conhecimento) das 
equipes.

 4) Distribuição fluída 
de conteúdo perso-
nalizada -  As pes-
soas normalmente se 
encontram em níveis 
diferentes de conheci-
mento, portanto, criar 
trilhas individuais é 
fundamental para que 
o aprendizado seja 
eficaz. Distribuir esse 
conteúdo ao longo do 
tempo, no momento 
mais adequado, tam-
bém é importante, 
evitando fadiga de 
informação desneces-
sária e aumentando o 
foco naquilo que re-
almente é importante 
para o momento.

  “Utilizando essas qua-
tro técnicas combina-
das, as empresas con-
seguem aumentar o 
alcance dos conteúdos, 
a absorção e o entendi-
mento. Desta forma, a 
evolução se materializa 
no crescimento das ex-
periências positivas de 
atendimento aos clien-
tes”, conclui. - Fonte 
e outras informações: 
(https://beedoo.com.
br/).

e das áreas de treinamento 
e qualidade”, afirma. A alter-
nativa é a adoção o quanto 
antes, de quatro atitudes 
que são:
 1) Conteúdos atrati-

vos usando micro 
aprendizado -  Eles 
aumentam as chances 
de atração e reten-
ção do conhecimento, 
além de serem consu-
midos nos micro-vales 
de atendimento, sem a 
necessidade de pausas 
ou interrupção do tra-
balho.

 2) Gamificação para 
recompensa de es-
forço -  Ter que au-
mentar habilidades 
técnicas normalmente 
são considerados es-
forços para os aten-

dentes, e quando isso é 
recompensado, o volu-
me de adesão aumenta 
significativamente. 

 3) Uso de aprendiza-
gem coletiva (co-
laborativa) -  Con-
centrar a informação 
em algumas poucas 
pessoas é um modelo 
utilizado na Educação 
2.0 que não se aplica 
em cenários como de 
atendimento, onde o 
volume de processos e 
pessoas é muito gran-
de. 

  Portanto, distribuir 
a informação e o co-
nhecimento, de forma 
organizada, aumenta a 
velocidade de propaga-
ção do conhecimento 
criando promotores 
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Por que existem tantos carrinhos 
abandonados no e-commerce?

Há alguns fatores que influenciam no abandono dos carrinhos 
e que precisam ser reavaliados pelo mercado.

Então, qual seria a solução mais assertiva para as vendas 
digitais? Com a popularização do live commerce dentro 
e fora do país, o consumidor pôde ter acesso a um novo 
canal de vendas que entregava justamente o que a loja 
física proporciona desde que nos entendemos por gente: 
humanização e atendimento personalizado. 

E foi justamente com esse tipo de relacionamento e oferta 
de recursos que faziam com que a compra fosse efetuada 
em uma mesma tela, sem abandonar a transmissão ao 
vivo, que a modalidade de vendas apresentou uma taxa 
de conversão de vendas 14% superior a do e-commerce 
tradicional. Com o passar do tempo foi possível dar con-
tinuidade ao live commerce e transformar as vendas por 
vídeo em muito mais do que isso. 

Hoje conseguimos colocar uma live no ar em poucos 
minutos e proporcionar sublojas para marcas que desejam 
ter vendedores autônomos ou influenciadores comercia-
lizando seus produtos. O futuro das vendas digitais já 
chegou e a meta é alcançar novos patamares, valorizando 
o relacionamento com o consumidor final e transformando 
o ambiente digital em um polo econômico, mas também 
social. - (*) - Fonte e outras informações, acesse: (https://
streamshop.com.br/).
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Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/ME nº 05.401.842/0001-79 – NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de maio de 2022
Data e horário: às 14 horas do dia 20 de maio de 2022. Local: sede social, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, nº 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin 
Novo, CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Noriaki Watanabe e Secretária: Sra. Larissa Chaguri. 
Presença: Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas 
representando a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). 
Convocação: dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação 
dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, de acordo com o 
facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da referida lei. Ordem do dia: deliberar sobre 
(i) a a indicação do Sr. Tadaharu Shiroyama ao cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: os seguintes assuntos foram aprovados por 
deliberação unânime dos acionistas, sem qualquer ressalva: (i) a indicação do Sr. Tadaharu Shiroyama, 
japonês, casado, empresário, registrado no RNM nº V473591P, inscrito no CPF/MP sob o nº 060.305.977-
52 com escritório na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia do Botafogo, nº 300 
– 13º andar – Botafogo, CEP: 22250-040. O membro do Conselho de Administração ora indicado tem a 
sua eleição condicionada à obtenção do seu respectivo visto de concomitância. Lavratura e Leitura da 
Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta 
ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em 
três vias de igual forma e teor, para um só efeito. São Paulo, 20 de maio de 2022. (aa) Noriaki Watanabe 
– Presidente da Mesa; Sra. Larissa Chaguri – Secretária de Mesa; Acionistas Presentes: Mitsui & CO., 
Ltd, por seu procurador, Sr. Noriaki Watanabe e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus Diretores 
Sr. Tadaharu Shiroyama, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Certifico que a 
presente ata é cópia fiel daquela que se acha transcrita no livro próprio. Noriaki Watanabe – Presidente 
da Mesa; Larissa Chaguri – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro 
sob o nº 292.966/22-2 em 09/06/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral. Es
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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

www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira 23 de junho de 2022

www.netjen.com.br
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Trombini Papel e Embalagens S.A. e Controladas
CNPJ/MF 77.961.431/0001-49

Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Expressas em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Relatório da Administração - Senhores Acionistas: Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à aprovação de V. Sas. o 
relatório das atividades, as demonstrações contábeis e o relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
1. Contexto operacional: A Companhia tem como objeto social a industrialização, 
confecção e comércio de celulose, papel, papelão e seus derivados, prioritariamen-
te operando uma planta industrial em Canela - RS e a produção e comercialização 
de energia elétrica, e operando uma PCH - Pequena Central Hidrelétrica em Foz do 
Jordão - PR. Em 21/02/2020 em Assembleia Extraordinária foi aprovada a alteração 
da denominação social da então RIO JORDÃO PAPÉIS S/A para TROMBINI PAPEL 
E EMBALAGENS S/A, sem alteração na continuidade operacional. Sua controlada 
Jaar Embalagens S.A. tem como objeto social a produção e comercialização de 
embalagens de papel e papelão ondulado, celulose e aparas de papel e papel reci-
clado e virgem. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de Abril de 
2021, foi aprovado o aumento de capital pela Companhia na empresa J&P Investi-
mentos S/A., nas condições e nos termos estabelecidos em Ata. Impactos relacio-
nados a pandemia COVID-19:: A pandemia do Covid-19 trouxe para o ano de 2020 
e 2021 uma série de consequências que se refletiram nos negócios da Jaar Partici-
pação S.A. A incerteza quanto à duração desses efeitos, aliados à instabilidade do 
mercado como um todo e ao cenário inflacionário, faz com que a administração não 
pudesse prever os efeitos no resultado da Companhia. Neste cenário a Companhia 
utilizou-se de todas as alternativas possíveis, buscando reduzir custos e minimizar 
os efeitos no resultado.  2. Resumo das principais práticas contábeis: As de-
monstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil (BR GAAP), que compreendem as normas da Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório 
Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico 
como base de valor (exceto quando exigido critério diferente) e ajustadas para refle-
tir a avaliação de ativos e passivos mensurados a valor justo ou considerando a 
marcação a mercado, quando tais avaliações são exigidas pelas Normas Internacio-
nais de Relatórios Financeiros (IFRS). As principais políticas contábeis aplicadas na 
preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políti-
cas vêm sendo aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo 
disposição em contrário. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Admi-
nistração em 23 de maio de 2022. 2.1. Base de preparação: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas 
nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das 
demonstrações contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas esti-
mativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua 
recuperabilidade nas operações, assim como da análise dos demais riscos para 
determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A empresa revisa 
suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 2.2. Conversão de moeda 
estrangeira - (a) Moeda funcional e moeda de apresentação: As demonstrações 
contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Empresa. To-
das as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o 
valor mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. (b) Transações e sal-
dos: As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcio-
nal, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas 
da avaliação. 3. Principais práticas contábeis adotadas: As demonstrações con-
tábeis estão estruturadas de acordo com as normas contábeis de uso corrente e de 
conformidade com as disposições vigentes na legislação societária, onde aplicável, 
apresentando-se de forma comparada com as do exercício anterior, inclusive, de 
acordo com a Lei nº 11.638/07. As demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronun-
ciamentos, as orientações e a as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (CPC) e Conselho Federal de Contabilidade, levando em conta 
as seguintes e principais diretrizes: 3.1. Bases para consolidação: As demonstra-
ções contábeis consolidadas incluem as demonstrações da Companhia e das em-
presa controlada Jaar Embalagens S.A. e J&P Investimentos S/A, conforme de-
monstrado abaixo:

Participação 
 no Capital

Patrimônio 
 Líquido

Lucro Líquido  
do Exercício

2021 2020 2021 2020 2021 2020
(%) (%)

Jaar Embalagens 
 S.A. 99,99934 99,99934 124.503 126.540 (2.037) 3.459
J&P Investimentos 
 S.A. 99,58506 - 7 - (2) -
Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações intragrupo, e 
quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações intragrupo, 
são eliminados na preparação das demonstrações contábeis consolidadas. Ganhos 
não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência 
patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação na 
investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira como são elimi-
nados os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evi-
dência de perda por redução ao valor recuperável. O exercício social das controla-
das é coincidente com o da controladora, bem como as práticas contábeis, de forma 
que na consolidação não existem efeitos materiais a serem considerados. Contro-
ladas: O Grupo controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, 
os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habili-
dade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demons-
trações contábeis de controladas são incluídas nas demonstrações contábeis con-
solidadas a partir da data em que o Grupo obtiver o controle até a data em que o 
controle deixa de existir. As políticas contábeis de controladas em conjunto estão 
alinhadas com as políticas adotadas pelo Grupo. Nas demonstrações contábeis in-
dividuais da controladora, as informações financeiras de controladas são reconhe-
cidas por meio do método de equivalência patrimonial. Investimentos em entida-
des contabilizados pelo método da equivalência patrimonial: Os investimentos 
da Companhia em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimo-
nial compreendem suas participações em coligadas. As coligadas são aquelas enti-
dades nas quais o Grupo, direta ou indiretamente, tenha influência significativa, mas 
não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e operacionais. Para 
ser classificada como uma entidade controlada em conjunto, deve existir um acordo 
contratual que permite ao Grupo controle compartilhado da entidade e dá ao Grupo 
direito aos ativos líquidos da entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus 
ativos e passivos específicos. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo 
custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as 
demonstrações contábeis incluem a participação do Grupo no lucro ou prejuízo lí-
quido do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data em que a 
influência significativa ou controle conjunto deixa de existir. Nas demonstrações 
contábeis individuais da controladora, investimentos em controladas também são 
contabilizados com o uso desse método. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa 
e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimen-
tos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou 
menos, não existindo restrição em sua utilização e com risco insignificante de mu-
dança de valor. 3.3. Instrumentos financeiros - (i) Reconhecimento e mensura-
ção inicial: O contas a receber de clientes é reconhecido inicialmente na data em 
que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconheci-
dos inicialmente quando a Empresa se tornar parte das disposições contratuais do 
instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes 
sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicial-
mente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, 
os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. 
Um contas a receber de clientes sem um componente significativo de financiamento 
é mensurado inicialmente ao preço da operação. Classificação e mensuração 
subsequente - Instrumentos financeiros: No reconhecimento inicial, um ativo fi-
nanceiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado. Os ativos financeiros 
não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que 
a Empresa altere o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste 
caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do pe-
ríodo de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. Um ativo finan-
ceiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e 
não for designado como mensurado ao VJR: • É mantido dentro de um modelo de 
negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa 
contratuais; e • Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de 
caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor 
principal em aberto. Ativos financeiros: A Empresa realiza uma avaliação do obje-
tivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque 
isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são 
fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: • As políticas e 
objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. 
Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a 
obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil 
de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a dura-
ção de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de flu-
xos de caixa por meio da venda de ativos; • Como o desempenho da carteira é ava-
liado e reportado à Administração da Empresa; • Os riscos que afetam o 
desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo 
de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; • Como os gerentes 
do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor 
justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e • a frequência, 
o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os 
motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências 
de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o 
desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o 
reconhecimento contínuo dos ativos da Empresa. Ativos financeiros - avaliação 
sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal 
e de juros: Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do 
ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contra-
prestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor 
principal em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos 
e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos adminis-
trativos), assim como uma margem de lucro. A Empresa considera os termos contra-
tuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pa-
gamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro 
contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de 
caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa ava-
liação, a Empresa considera: • Eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a 
época dos fluxos de caixa; • Termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo 

taxas variáveis; • O pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e • Os termos que limi-
tam o acesso da Empresa a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, ba-
seados na performance de um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o 
critério de pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento represen-
te, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor do 
principal pendente - o que pode incluir uma compensação adicional razoável pela 
rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro ad-
quirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão 
ou a exigência de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do 
contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir compensação adicional 
razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são 
tratadas como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento for 
insignificante no reconhecimento inicial. Ativos financeiros - Mensuração subse-
quente e ganhos e perdas: Ativos financeiros a custo amortizado: esses ativos são 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de ju-
ros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qual-
quer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. Desreco-
nhecimento - Ativos financeiros: A Empresa desreconhece um ativo financeiro 
quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a 
Empresa transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contra-
tuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual 
a Empresa nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefí-
cios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo 
financeiro. A Empresa realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no 
balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e be-
nefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desre-
conhecidos. Passivos financeiros A Empresa desreconhece um passivo financeiro 
quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Empresa tam-
bém desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os 
fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em 
que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a 
valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o 
valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não 
transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. Compen-
sação: Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apre-
sentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Empresa tenha atual-
mente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção 
de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simulta-
neamente. 3.4. Estoques: Os estoques foram avaliados ao custo médio de aquisi-
ção, não superando os de mercado. As perdas comprovadas ou prováveis de deter-
minados itens que, em função do tempo, do avanço tecnológico ou de outros fatores, 
tenham se tornado ou possam tornar-se obsoletos ou deteriorados, devem ser obje-
to de ajuste por provisão. Nesses casos devem ser avaliados pelo seu valor líquido 
de realização. 3.5. Imobilizado - Reconhecimento e mensuração: Os itens do 
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzidos de depre-
ciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment). Os cus-
tos dos ativos imobilizados são compostos pelos gastos que são diretamente atribuí-
veis à aquisição/construção dos ativos, incluindo custos dos materiais, de 
mão-de-obra direta e quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em 
condição necessária para que esses possam operar. Quando partes de um item do 
imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais 
(componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação 
de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advin-
dos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos 
dentro de outras receitas ou despesas no resultado. Outros gastos são capitalizados 
apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do item do imobilizado 
a que ele se refere, caso contrário, é reconhecido no resultado como despesa. Cus-
tos subsequentes: Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é pro-
vável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos 
pela Empresa. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no 
resultado quando incorridos. Depreciação: Itens do ativo imobilizado são deprecia-
dos a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso. A deprecia-
ção é calculada sobre o valor depreciável do ativo, pelo método linear e leva em 
consideração a vida útil econômica estimada dos bens. As vidas úteis e valores resi-
duais são revisados periodicamente. As vidas úteis estimadas dos itens significati-
vos do ativo imobilizado para o exercício corrente e comparativo são as seguintes: 
3.6. Intangível: Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Empresa e que 
têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumu-
lada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. 3.7. Não 
circulante: Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses 
subsequentes à data das demonstrações contábeis são consideradas como não 
circulantes. 3.8. Passivo circulante e não circulante: Os passivos circulantes e 
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acresci-
dos, quando aplicável dos correspondentes encargos incorridos até a data do balan-
ço patrimonial. 3.9. Benefícios a empregados: Os pagamentos de benefícios tais 
como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos 
trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no 
resultado obedecendo-se o regime de competência. 3.10. Provisão para contin-
gências: Os passivos contingentes são constituídos sempre que a perda for avalia-
da como provável o que ocasionaria uma provável saída de recursos para a liquida-
ção das obrigações, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com 
suficiente segurança levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natu-
reza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicio-
namento de tribunais. Os passivos contingentes classificados como perdas possí-
veis não são reconhecidos contabilmente, sendo apenas divulgados nas 
demonstrações financeiras, e os classificados como remotos não requerem provi-
são e nem divulgação. 3.11. Reconhecimento da receita: A receita compreende o 
valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no 
curso normal das atividades da Empresa. A receita é apresentada líquida dos impos-
tos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Empresa aufere receita de 
intermediação através de uma plataforma digital. As receitas são reconhecidas 
quando cumpridas as obrigações de performance, de acordo com o CPC 47/IFRS 
15. A norma CPC 47 (em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018) substituiu todos os 
requisitos atuais de reconhecimento de receita de acordo com as normas CPC’s. A 
nova norma estabeleceu um modelo de cinco etapas para contabilização das recei-
tas decorrentes de contratos. De acordo com a CPC 47 a receita deve ser reconhe-
cida por um valor que reflete a contrapartida a que uma Empresa espera ter direito 
em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente. A Administração da 
Empresa analisou as suas operações com base no modelo de cinco etapas definido 
por esta nova norma e não identificou impactos significativos. No caso da venda de 
produtos, as receitas continuarão sendo reconhecidas quando os produtos são en-
tregues na localidade do cliente, considerado como o momento em que o cliente 
aceita os bens e os riscos e benefícios relacionados à propriedade são transferidos. 
A receita é reconhecida neste momento desde que a receita e os custos possam ser 
mensurados de forma confiável, o recebimento da contraprestação seja provável e 
não haja envolvimento contínuo da Empresa com os produtos. 3.12. Tributação: O 
imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido é calculado 
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tribu-
tável excedente de R$ 240 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro 
tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram, quando apli-
cável, a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do Lucro Real. A despesa com imposto de renda e contribuição social 
compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto dife-
rido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens dire-
tamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. 
Imposto corrente: A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar estimado 
sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a 
pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a 
pagar é reconhecido no balanço patrimonial como passivo fiscal pela melhor estima-
tiva do valor esperado dos impostos a serem pagos que reflete as incertezas relacio-
nadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos 
decretadas na data do balanço, eventuais estimativas recolhidas durante o exercício 
corrente poderão ser compensadas com futuros impostos a pagar. A taxa de impos-
to de renda corrente é calculada com base em leis tributárias promulgadas ou subs-
tancialmente promulgadas durante o exercício corrente nos países onde as contro-
ladas e associadas da Empresa operam e geram lucro tributável. A Administração 
avalia periodicamente a legislação, que está sujeita a interpretação e estabelece 
disposições, se necessário, com base em montantes que deverão ser pagos às au-
toridades fiscais. Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição so-
cial sobre o lucro líquido decorre não apenas do lucro que pode ser gerado, mas 
também da existência de receitas não tributáveis, despesas não dedutíveis, incenti-
vos fiscais e outras variáveis, não existe uma correlação imediata entre o lucro líqui-
do da Empresa e o resultado de imposto de renda e contribuição social. 3.13. Novas 
normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas serão 
efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2022. O Grupo não adotou 
essas normas na preparação destas demonstrações financeiras. Contratos Onero-
sos - custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25): As alterações 
especificam quais os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de cum-
primento de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alte-
rações aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 
para contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primei-
ra vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações 
é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumulados ou ou-
tros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os comparativos não 
são reapresentados. O Grupo determinou que todos os contratos existentes em 31 
de dezembro de 2021 serão concluídos antes das alterações entrarem em vigor. 
Imposto diferido relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma única 
transação (alterações ao CPC 32): As alterações limitam o escopo da isenção de 
reconhecimento inicial para excluir transações que dão origem a diferenças tempo-
rárias iguais e compensatórias - por exemplo, arrendamentos e passivos de custos 
de desmontagem. As alterações aplicam-se aos períodos anuais com início em ou 
após 1 de janeiro de 2023. Para arrendamentos e passivos de custos de desmonta-
gem, os ativos e passivos fiscais diferidos associados precisarão ser reconhecidos 
desde o início do período comparativo mais antigo apresentado, com qualquer efei-
to cumulativo reconhecido como um ajuste no lucro acumulado ou outros compo-
nente do patrimônio naquela data. Para todas as outras transações, as alterações se 
aplicam a transações que ocorrem após o início do período mais antigo apresenta-
do. Outras Normas: Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas te-
nham um impacto significativo nas demonstrações financeiras consolidadas do 

buição social e R$ 120.716 mil (R$ 129.495 mil em 2020) de prejuízos fiscais. 18. 
Capital social e dividendos - a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 e de 
2020 o capital social integralizado é de R$ 24.692.007,05 (vinte e quatro milhões, 
seiscentos e noventa e dois mil, sete reais e cinco centavos), representado por 
105.629.505 ações sem valor nominal, sendo 82.949.134 ações ordinárias e 
22.680.371 ações preferenciais. b) Distribuição de Dividendos e Reserva de re-
tenção de lucros: O Estatuto Social estabelece a distribuição de dividendos míni-
mos de 25% sobre o lucro líquido do exercício ajustado, conforme disposto nos arti-
gos 189 e 201 da Lei 6.404/76. Em 2020 e 2019 não houve distribuição de 
dividendos, em razão dos prejuízos acumulados.
19. Receita líquida Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receita Bruta de Vendas 300.526 189.051 300.526 189.051
Impostos Incidentes Sobre Vendas (68.158) (48.449) (68.158) (48.449)
Devoluções e Abatimentos - (31) - (31)
Total 232.368 140.571 232.368 140.571
20. Despesas gerais e administrativas Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Honorários da Diretoria 150 131 150 131
Salários e Encargos 1.300 1.472 1322 1472
Aluguéis e Arrendamentos 71 43 71 43
Manutenção, Conservação e Reposição 45 55 45 55
Depreciação 53 37 53 37
Amortização 325 324 325 324
Energia Elétrica e Água 65 66 65 66
Serviços Profissionais e Contratados 3.697 799 3867 1045
Despesas de Comunicação 43 36 43 36
Contribuições, Taxas e Anuidades 3.843 61 3843 61
Impostos e Encargos 23 20 23 20
Despesas Fiscais 2.682 8 2682 160
Despesas Incentivadas 158 124 158 124
Despesas com Veículos 22 29 22 29
Fretes e Carretos 3 4 3 4
Material de Expediente 27 19 27 19
Despesas Legais 5 8 47 45
Despesas de Viagens 12 14 12 14
Bens de natureza Permanente contab. Desp 3 2 3 2
Lanches e Refeições 32 32 32 32
Assistência Médica e Social 29 38 29 38
Material de Segurança 3 6 3 6
Combustiveis e Lubrificantes - 1 - 1
Despesas com Informátca 60 42 60 42
Participação dos Empregados nos Lucros 160 96 160 96
Outras Despesas 557 120 566 125

13.368 3.587 13.611 4.027
21. Resultado financeiro Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Juros empréstimos empresas ligadas 4 1 4 1
Juros auferidos 617 464 617 464
Juros sobre Tributos 46.988 46.988
Demais receitas financeiras 137 1.034 137 1.034
Total das receitas brutas 47.746 1.499 47.746 1.499
Juros sobre empréstimos 
 empresas ligadas (4.513) (7.346) - -
Juros sobre tributos e encargos (8.085) (5.534) (10.165) (7.590)
IOF sobre financiamentos - - - -
Gastos bancários (47) (35) (49) (35)
Demais despesas financeiras (2.132) (1.564) (6.028) (1.564)
Total das despesas financeiras (14.777) (14.479) (16.242) (9.189)
Variações cambiais, líquidas. (117) 8 (117) 8
Total resultados financeiros (32.852) (12.972) (31.387) (7.682)
22. Subvenções governamentais: ICMS/RS - Crédito Presumido: O estado do Rio 
Grande do Sul concede como benefício a apropriação de crédito presumido aos 
estabelecimentos fabricantes de papel, em montante igual ao que resultar da aplica-
ção do percentual de 17% sobre o valor das aquisições no mês de adjudicação, de 
produtos classificados na posição 4707 (aparas), coletados no Estado e utilizados 
como matéria-prima. Este crédito fiscal fica limitado, em cada mês, a 12% do mon-
tante de ICMS devido apurado nos 3 meses imediatamente anteriores, desde que 
efetivamente recolhido até a data. A Subvenção Governamental poderá ser utilizada 
para absorção de prejuízos ou aumento de capital. 
23. Saldos e transações com partes relacionadas
Controladora

Valores  
a Receber

Valores  
a Pagar

Receitas  
(Despesas)  
Financeiras

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Trombini Embalagens S/A - - 130.044 113.443 - -
Sulina Embalagens Ltda. 1.290 1.290 - - - -
Jaar Embalagens S/A - 2 146.115 157.047 (4.513) (7.345)
Jaar Administração S/A 81 54 631 - - -
Total 1.371 1.346 276.790 270.490 (4.513) (7.345)
Saldo (a receber - 
 a pagar) - - 275.419 269.144 (4.513) (7.345)
Consolidado

Valores  
a Receber

Valores  
a Pagar

Receitas  
(Despesas)  
Financeiras

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Jaar Administração S/A 81 54 631 634 4 1
Sulina Embalagens Ltda. 1.290 1.290 - - - -
Trombini Embalagens S/A - - 130.256 113.443 - -
Totais 1.371 1.344 130.887 114.077 4 1
Saldo (a receber - a pagar) - - 129.516 112.733 4 1
Conforme contrato mantido entre as partes, os saldos de mútuo são corrigidos à 
base de 0,50% ao mês. 24. Instrumentos financeiros: As operações que envolvem 
instrumentos financeiros ativos e passivos, conforme abaixo, estão registradas con-
tabilmente pelos valores compatíveis com as atuais taxas de mercado para as ope-
rações de prazos e riscos similares. Os principais instrumentos financeiros, na data 
do balanço, são os seguintes: a) Concentração de riscos de crédito:: As vendas 
financiadas da Sociedade são administradas através de rigoroso programa de qua-
lificação e concessão de crédito. Os créditos de liquidação duvidosa, quando cons-
tatada essa condição, são adequadamente cobertos por provisão para fazer face às 
eventuais perdas na sua realização. As contas a receber são pulverizadas e não há 
concentração de crédito significativa. b) Risco de taxa de câmbio:: A Administra-
ção da Sociedade e de sua controlada monitoram as oscilações de mercado da taxa 
de câmbio sobre a posição patrimonial. A Sociedade não mantém ou contrata ope-
rações com derivativos financeiros para proteção das transações que envolvem 
câmbio ou com propósitos especulativos, bem como não possuíam valores relevan-
tes em moeda estrangeira Curitiba, 31 de Dezembro de 2021

Relatório do Auditor Independente sobre às Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Trombini Papel e Embalagens S.A. - Curiti-
ba- PR - Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis: Examina-
mos as demonstrações contábeis da Trombini Papel e Embalagens S.A. (“Com-
panhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 
as respectivas demonstrações de resultados, dos resultados abrangente, das mu-
tações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelo assunto descrito no pará-
grafo “Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis”, as de-
monstrações contábeis referidas acima apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Trombini Papel e Em-
balagens S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva sobre as de-
monstrações contábeis - Registro de investimento na controlada: A controla-
da JAAR Embalagens S.A. possui um valor de R$ 58.285 mil registrado na conta de 
investimentos para os quais não foram apresentados controles que permitissem 
formar opinião sobre a regularidade do saldo e nem sobre a eventual necessidade 
de constituição para perdas. Desta forma não foi possível mensurar eventuais efei-
tos sobre as demonstrações contábeis da controlada. Imobilizado: A Companhia 
realizou a depreciação do ativo imobilizado utilizando taxas fiscais contrariando o 
disposto no CPC 27 - Ativo imobilizado, que determina que a depreciação deve ser 
revisada anualmente de acordo com a vida útil econômica estimada do bem. Não 
foram realizados, também, os procedimentos pertinentes aos testes de recuperabi-

lidade (impairment) conforme previsto no CPC 1. Os problemas mencionados não 
permitiram que pudéssemos formar opinião sobre a regularidade dos saldos apre-
sentados e nem sobre qualquer efeito que pudesse afetar o resultado apresentado. 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Trombini Pa-
pel e Embalagens S.A., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Res-
ponsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis: A Admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabora-
ção de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Trombini Papel e 
Embalagens S.A. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-

nança da Trombini Papel e Embalagens S.A. são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nos-
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções 
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissio-
nal e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidên-
cia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo 

de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Trombini Pa-
pel e Embalagens S.A; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração; • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Trombini Papel e Embalagens S.A. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nos-
sa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Trombini Papel e Embala-
gens S.A. a não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada; Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Curitiba, 24 de 
maio de 2022. BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 PR 006853/F-9. 
Marisa Bernardino de Albuquerque - Contadora CRC SP 143624-O/T - S - PR. 

Grupo: •  Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 após 30 de junho de 
2021 (alteração ao CPC 06); • Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alte-
rações ao CPC 27); • Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15); • 
Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26); 
• IFRS 17 Contratos de Seguros; • Divulgação de Políticas Contábeis (Alterações ao 
CPC 26); • Definição de Estimativas Contábeis (Alterações ao CPC 23).
4. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Caixa 3 6 10 6
Bancos - conta corrente 234 92 357 92
Aplicação financeira no Brasil 344 406 344 406
Total 581 504 711 504
5. Contas a receber de clientes Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Mercado Interno 27.030 18.083 27.030 18.083
(-) Provisão para cred. liq. duvidosa - (699) - (699)
Total 27.030 17.384 27.030 17.384
As contas a receber de clientes têm a seguinte composição por idade de vencimen-
to:

Consolidado
2021 2020

A vencer 27.002 17.428
Vencidos até 30 dias 26 10
Vencidos acima de 91 dias 2 645
Total 27.030 18.083
6. Estoques Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Produtos acabados 10.772 2.408 10.772 2.408
Matérias-primas 4.230 3.700 4.230 3.700
Peças de reposição 8.081 6.620 8.081 6.620
Materiais secundários 1.103 946 1.103 946
Almoxarifado - outros 1.049 393 1.049 393
Total 25.235 14.067 25.235 14.067
A Companhia vem adotando medidas de identificação para eventual alienação ou 
ajuste de itens de estoque de Peças de Reposição com pouca utilização no proces-
so operacional. 7. Tributos e encargos sociais a recuperar: Os valores de tributos 
a recuperar nas demonstrações consolidadas são constituídos de créditos de ICMS, 
PIS e COFINS decorrentes das atividades normais das controladas.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

ICMS 937 1.157 986 1.206
PIS e COFINS 60.537 884 60.537 884
IRPJ/CSLL diferidos 41.690 44.675 41.690 44.675
IRPJ/CSLL antecipação 5.902 1.272 6.318 1.272
IPI 94.845 94.845 94.845 94.845
Outros 2.222 4.852 2.222 4.864
Total 206.133 147.685 206.598 147.746
Ativo circulante 65.816 1.726 66.281 1.787
Ativo não circulante 140.317 145.959 140.317 145.959
O IRPJ e a CSLL diferidos foram constituídos mediante estudo interno diante da 
expectativa de realização vinculada à geração de lucros tributáveis futuros. O IRPJ 
e a CSLL antecipação referem-se a pagamentos realizados por estimativa durante 
o exercício corrente.
8. Precatórios adquiridos 2021 2020
Precatórios Estado do Paraná 14.232 14.232
Precatórios Estado do Rio Grande de Sul 12.062 15.958
Total 26.294 30.190
Os precatórios são oriundos da controlada Jaar Embalagens S/A e serão utilizados 
na liquidação de débitos de ICMS, em negociação ou com medidas judiciais em 
andamento. 9. Investimentos: a) Os investimentos da controladora são representa-
dos como segue:

Participação  
no Patrimônio

Participação  
no Resultado

2021 2020 2021 2020
Investimentos em controlada
Jaar Embalagens S.A. 124.503 126.540 (2.037) 3.459
J&P Investimentos S.A. 1.197 - (2) -
Total 125.700 126.540 (2.039) 3.459
b) Outros Investimentos: O saldo de Outros Investimentos (R$ 58.285) é  
referente a ativos da controlada Jaar Embalagens S/A em unidade na cidade de Foz 
do Jordão. Encontra-se em andamento processo de revisão quanto 
 à possível utilização desses ativos nas operações da Companhia e controladora.
10. Imobilizado Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Terrenos 2.887 2.887 2.887 2.887
Edificações 14.568 13.786 14.568 13.786
Instalações 1.643 1.341 1.643 1.341
Máquinas e equipamentos 39.314 34.879 39.314 34.879
Equipamentos de informática 491 344 491 344
Móveis e utensílios 142 142 142 142
Veículos 259 259 259 259
Outros 78 75 78 75
Imobilizado em andamento 2.479 5.270 2.479 5.270
Depreciação/exaustão acumulada (39.625) (36.329) (39.625) (36.329)
Total 22.236 22.654 22.236 22.654
Movimentação Imobilizado: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Saldo inicial em 31/12/2020 22.654 17.274 22.654 17.274
Adições / inclusão ativos:
Edificações 782 1.099 782 1.099
Máquinas e equipamentos 4.547 22.341 4.547 22.341
Equipamentos de informática 147 141 147 141
Móveis e utensílios - 46 - 46
Outros 302 114 302 114
Imobilizado em andamento 2.346 2.186 2.346 2.186
Total de Adições 8.124 25.927 8.124 25.927
Baixas:
Máquinas e equipamentos (113) (117) (113) (117)
Outros - - - -
Total de baixas (113) (117) (113) (117)
(-) Transferências (5.133) - (5.133) -
(-) Depreciações/exaustões (3.296) (20.430) (3.296) (20.430)
Saldo no final do exercício 22.236 22.654 22.236 22.654
As adições contemplam aquisições inerentes ao aprimoramento e modernização do 
parque fabril das unidades operacionais. Não foram identificados indicadores de 
possível redução do valor recuperável dos ativos da Companhia (impairment).
11. Intangível Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Direito de Uso de Software 200 177 200 177
Contrato Aquisição Estabelecimento 3.196 3.196 3.196 3.196
Amortização Acumulada (3.266) (2.924) (3.266) (2.924)
Intangível Líquido 130 449 130 449
12. Fornecedores Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Nacionais 16.308 11.735 16.308 11.735
Estrangeiros 447 - 447 -
Total 16.755 11.735 16.755 11.735
13. Tributos a recolher Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
PIS e COFINS 11.107 2.888 11.124 2.907
IPI 665 4.111 665 4.111
ICMS 1.556 1.257 1.923 1.625
IRPJ 6.089 2.043 6.089 2.087
CSLL 2.261 762 2.261 778
Outros 152 83 152 83
Total 21.830 11.144 22.214 11.591
14. Tributos parcelados: A Companhia aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal 
- REFIS, estabelecido pela Lei nº. 12.996/2014, consolidando os tributos federais a 
recolher, parcelados e em discussão.

Controladora Consolidado
Natureza Encargos 2021 2020 2021 2020
ICMS FCA - - 38.029 42.326
REFIS Selic 250.256 282.512 318.598 358.710
IPI Selic 9.083 - 9.083 -
INSS Selic 1.320 - 1.320 -
Outros 12 - 54 -
Total 260.671 282.512 367.084 401.036
Passivo Circulante 40.380 37.863 54.070 51.464
Passivo não Circulante 220.291 244.649 313.014 349.572
Detalhamento dos vencimentos a longo prazo:
Ano Saldos
2023 40.367
2024 39.489
Após 233.158
Total 313.034
15. Contas a pagar e outros passivos Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Energia Elétrica 1.272 1.548 1.272 1.548
Fretes 528 469 528 469
Comissões a Pagar 50 44 50 44
Outras 66 56 66 56
Total 1.916 2.117 1.916 2.117
16. Provisões para contingências: A Companhia e sua controlada possuem dis-
cussões fiscais na esfera judicial acompanhadas e classificadas por seus assesso-
res jurídicos como de possível ou provável desfecho desfavorável. Para essas de-
mandas não foram constituídas provisões. 17. Imposto de Renda e Contribuição 
Social: A Companhia e as controladas são tributadas pelo Lucro Real, segundo o 
regime de competência. Os prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição so-
cial anteriores das controladas foram aproveitados na redução de multas e juros dos 
parcelamentos especiais, quando aplicáveis. Em 31 de dezembro de 2021 a Socie-
dade possuía R$ 127.905 mil (R$ 136.683 mil em 2020) de base negativa de contri-

Balanços Patrimoniais
Controladora Consolidado

Ativo NE 2021 2020 2021 2020
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 4 581 504 711 504
 Contas a receber de clientes 5 27.030 17.384 27.030 17.384
 Estoques 6 25.235 14.067 25.235 14.067
 Tributos e encargos sociais 
  a recuperar 7 65.816 1.726 66.281 1.787
 Precatórios adquiridos 8 - - 26.294 30.190
 Outros creditos 958 426 1.308 775

119.620 34.107 146.859 64.707
Não Circulante
 Tributos e encargos sociais 
  a recuperar 7 98.627 101.284 98.627 101.284
 Tributos diferidos 7 41.690 44.675 41.690 44.675
 Empréstimos a terceiros - - 1.080 -
 Depósitos judiciais 578 517 578 517
 Empresas Ligadas 21 1.371 1.346 1.371 1.344
 Outros 31 31 31 31

142.297 147.853 143.377 147.851
 Investimentos
 Controlada 9/a 125.700 126.540 - -
 Outros investimentos 9/b - - 58.285 58.500
Imobilizado 10 22.236 22.654 22.236 22.654
Intangível 11 130 449 130 449

290.363 297.496 224.028 229.454
Total do ativo 409.983 331.603 370.887 294.161

Controladora Consolidado
Passivo e Patrimônio 
 Líquido NE 2021 2020 2021 2020
Circulante
 Fornecedores 12 16.755 11.735 16.755 11.735
 Salários, provisões e 
  contribuições sociais 3.259 2.793 3.259 2.793
 Tributos a recolher 13 11.461 11.144 11.845 11.591
 Tributos parcelados 14 40.380 37.863 54.070 51.464
 Outros 15 1.916 2.117 1.916 2.117

73.771 65.652 87.845 79.700
Não Circulante
 Empresas ligadas 21 276.790 270.490 130.887 114.077
 Tributos a recolher 13 10.369 - 10.369 -
 Tributos parcelados 14 220.291 244.649 313.014 349.572
 Empréstimos e 
  obrigações com terceiros 6.125 8.500 6.125 8.500

513.575 523.639 460.395 472.149
Participação dos 
 minoritários - - 11 1
Patrimônio líquido 18
 Capital social 24.692 24.692 24.692 24.692
 Prejuízos acumulados (202.055) (282.380) (202.055) (282.380)

(177.363) (257.688) (177.363) (257.688)

Total do passivo e 
 patrimônio líquido 409.983 331.603 370.877 294.161

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 80.325 16.960 80.325 16.960
Itens que não afetam o caixa operacional
Depreciação e amortização 3.638 20.446 3.638 20.446
Equivalencia patrimonial 2.040 (3.459) -
Resultado na venda de bens 
 do imobilizado 113 117 328 117
Juros e variações monetárias 
 com partes relacionadas 4.508 7.345 (4) (1)
Juros e variações monetárias 
 parcelamentos - - 2.079 2.056
Juros e variação monetária sobre 
 outros ativos e passivos 9.605 6.622 9.605 6.623
IR e CS diferidos 2.985 (44.675) 2.985 (44.675)
Lucro ajustado 103.214 3.356 98.956 1.526
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:
Contas a receber (9.568) 1.541 (9.568) 1.541
Adiantamentos concedidos (518) (200) (518) (292)
Estoques (11.168) (205) (11.168) (205)
Tributos a recuperar (59.225) (221) (59.629) (221)
Depósitos judiciais (62) (65) (62) (66)
Outros ativos operacionais (2.223) 16.049 (2.214) 16.049
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais:
Fornecedores 3.371 2.233 3.371 2.233
Salários, comissões e encargos sociais 439 458 439 458
Tributos a recolher 8.947 9.051 8.885 9.117
Tributos e encargos sociais 
 parcelados 10.416 - 5.784 (4.348)
REFIS (38.456) (37.652) (48.015) (47.051)
Ajustes exercícios anteriores - 44.137 44.137
Outros Passivos Operacionais 16.535 18.438 16.535 18.438
Caixa Líquido Gerado pelas 
 Atividades Operacionais 21.702 56.920 2.796 41.316
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Precatórios - - 3.896 (2.137)
Adições aos intangíveis (23) 270 (23) 270
Aquisição de bens para o ativo 
 imobilizado (2.991) (25.927) (2.991) (25.927)
Incorporações - (11.284) (11.284)
Investimento em controladas (1.200) - - -
Caixa Líquido Aplicado nas 
 Atividades de Investimento (4.214) (36.941) 882 (39.078)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Líquido de empréstimos e 
 financiamentos obtidos e liquidados (2.375) (2.010) (3.455) (2.010)
Mútuos com partes relacionadas (15.036) (17.782) (16) (48)
Caixa Líquido Gerado Pelas 
 Atividades de Financiamento (17.411) (19.792) (3.471) (2.058)
Aumento de caixa e 
 equivalentes de caixa 77 187 207 180
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do período 504 317 504 324
Caixa e equivalentes de caixa 
 no final do período 581 504 711 504
Aumento de caixa e equivalentes 
 de caixa 77 187 207 180

Demonstração do Resultado Abrangente
Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 80.325 16.960 80.325 16.960
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício 80.325 16.960 80.325 16.960

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

NE
Capital 
Social

Re- 
serva 
Legal

Re- 
serva 

Capital

Pre- 
juízos 

Acu- 
mulados Total

Saldo em 01/01/2020 24.692 3.574 - (335.767) (307.501)
Lucro líquido do exercício - - - 16.960 16.960
Constituição de reserva legal - 565 - (565) -
Absorção de prejuízos 
 com reservas - (4.139) (5.653) 9.792 -
Ajuste de exercícios anteriores - - - 44.137 44.137
Reserva de capital - 
 sub. governamentais 22 - 5.653 (5.653) -
Incorporação empresa - - - (11.284) (11.284)
Saldo em 31/12/2020 24.692 - - (282.380) (257.688)
Lucro líquido do exercício - - - 73.052 73.052
Ajuste de Exercícios 
 Anteriores - - - - -
Reserva de capital - 
 sub. governamentais 22 - 7.273 - 7.273
Absorção de prejuízos 
 com reservas - - (7.273) 7.273 -
Saldo em 31/12/2021 24.692 - - (202.055) (177.363)

Diretoria
Flávio José Martins - Diretor Comercial Industrial 

Marco Antonio Heimoski - Diretor Administrativo-Financeiro
Paulo Roberto Dallastella - Diretor de Desenvolvimento Corporativo

Lais Adriana Gritz  - Contadora CRC/PR 046584/O-5

Demonstração do Resultado
Controladora Consolidado

NE 2021 2020 2021 2020
Receita operacional 
 líquida 19 232.368 140.571 232.368 140.571
Custo dos produtos vendidos (174.666) (113.490) (174.666) (113.490)
Lucro bruto 57.702 27.081 57.702 27.081
Receitas (despesas) operacionais
 Vendas (598) (537) (598) (537)
 Gerais e administrativas 20 (13.368) (3.587) (13.611) (4.027)
 Resultado de equivalência 
  patrimonial (2.039) 3.459 - -
 Outras receitas (despesas) 
  operacionais, líquidas 15.578 5.782 15.247 5.440

(427) 5.117 1.038 876
Lucro operacional antes 
 do resultado financeiro 57.275 32.198 58.740 27.957
Resultado financeiro
 Receitas financeiras 21 47.746 1.499 47.746 1.499
 Despesas financeiras 21 (14.777) (14.479) (16.242) (9.189)
 Variação cambial, líquida 21 (117) 8 (117) 8

32.852 (12.972) 31.387 (7.682)
Lucro antes do IR e CS 90.127 19.226 90.127 20.275
IR e CS 17 (9.802) (2.266) (9.802) (3.315)
Lucro líquido do exercício 80.325 16.960 80.325 16.960
Resultado por lote de mil 
 ações - R$ 760,44 160,56 760,44 160,56

Mercado 
de carbono: 

a caminho da 
regulamentação 

Leo Cesar Melo (*)
 
A publicação do De-

creto que estabelece os 
procedimentos para a 
elaboração dos Planos 
Setoriais de Mitigação 
das Mudanças Climáti-
cas, e institui o Sistema 
Nacional de Redução de 
Emissões de Gases de 
Efeito Estufa, ainda que 
não estabeleça de fato 
um mercado regulado de 
carbono, deve ser consi-
derada como um avanço 
do país rumo à necessária 
descarbonização do Bra-
sil. Outros movimentos 
também apontam que es-
tamos caminhando para 
a regulamentação desse 
mercado, estimulado 
também pelas compen-
sações voluntárias. 

Caso, por exemplo, 
do anúncio do BNDES 
de sua primeira compra 
de créditos de carbono. 
A expectativa para os 
próximos dois anos é des-
tinar até R$ 300 milhões 
para o desenvolvimento 
do mercado nacional de 
compensações voluntá-
rias de emissões. Já de 
início, cinco companhias 
desenvolvedoras adqui-
riram R$ 8,7 milhões 
em créditos de carbo-
no, sendo que os dois 
maiores volumes dizem 
respeito exatamente a 
projetos de conservação 
de florestas, modalidade 
que é a principal fonte de 
créditos de carbono no 
Brasil, hoje - chamada 
de REDD+. 

Ou seja, o que se cons-
tata a partir dessas pri-
meiras aquisições é que 
há bastante interesse por 
parte das companhias 
por compensações de 
carbono. Entretanto, 
para que essa transição 
para baixo carbono evo-
lua como se espera, é 
necessário haver regras 
mais claras sobre como 
será o funcionamento 
desse mercado, espe-
cialmente para que não 
haja nenhum tipo de 
insegurança jurídica. A 
publicação do Decreto 
certamente trouxe ainda 
mais visibilidade ao tema 
e é notório o anseio que 
isso já provocou às em-
presas de diversos seto-
res da economia, que há 
tanto tempo esperam por 
essa regulamentação. 

Vale lembrar que, pelo 
Acordo de Paris, até 2025 
o Brasil se comprometeu 
a reduzir as emissões de 
gás carbônico em 37% em 
relação às emissões de 
2005. A meta depois será 
chegar a 50% até 2030. E 
em 100% até 2050. Ao que 
tudo indica, se seguirmos 
avançando para o cami-
nho da regulamentação, 
há plenas condições de 
cumprirmos esse acordo. 

Como diria Ariano Su-
assuna: “o otimista é um 
tolo. O pessimista, um 
chato. Bom mesmo é ser 
um realista esperançoso”. 
Então sigo como o realis-
ta esperançoso que sou, 
ansioso para que, em um 
futuro breve, a regula-
mentação do mercado de 
carbono seja uma realida-
de no Brasil.

 
(*) - É CEO do Grupo Allonda 

(https://allonda.com/).
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Benjamin Zander é maestro-fundador da Orquestra Filarmônica de Boston e protagonista de um TED Talk assistido mais 
de 15 milhões de vezes. O motivo? Além de expoente em música clássica, o britânico é um palestrante  
carismático e apaixonado por liderança. Ele se transformou neste notável porta-voz e estudioso sobre  

o assunto a partir de uma descoberta curiosa, há cerca de 40 anos. 

Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira 23 de junho de 20224

DOUGBERRY_CANVA

1) Converta o “eu” em “nós” – Se liderar é um talento, 
servir é arte. E dominá-la, nesse contexto, pede ressigni-
ficação e novos propósitos. Quem idealiza status, poder e 
holofotes não está pronto para a liderança servidora. Na 
realidade, a gestão com mindset focado no próximo, busca 
entender necessidades, fomentar talentos, fortalecer a 
autoestima e impulsionar o bem-estar no local de trabalho. 

Afinal, é encorajando indivíduos que se pode desenvolver 
times inteiros. E, claro, os resultados positivos impactam a 
empresa como um todo. O líder, por isso mesmo, não é um 
herói que está acima do seu staff. Ele segue caminhando 
com ele.     

Na época, percebeu que mesmo com seu rosto 
estampado em dezenas de capas de CDs, onde 
as orquestras tocavam magistralmente sinfonias 

inteiras, não era executor de uma nota sequer ali. Todas 
as faixas eram resultado, na verdade, da habilidade dos 
músicos. “Entendi, então, que o meu trabalho era des-
pertar talentos e possibilidades nas outras pessoas”, diz.

Veja bem: Zander não fala sobre o ego e o poder de co-
mandar uma orquestra completa, de ser responsável por 
conduzir espetáculos, de ser idealizador da “Boston Phil”. 
Prefere entender sua missão de outro jeito, substituindo 
“sucesso” por “significância”. E isso tem tudo a ver com o 
conceito de liderança servidora. O termo não é novo e foi 
criado em 1970 por Robert K. Greenleaf no ensaio The Ser-
vant as a Leader (“O servo como líder”, em tradução livre). 

Em sua essência, importa saber que este modelo de gestão 
subverte a estrutura tradicional, como se virasse a pirâmide 
organizacional de cabeça para baixo. “Enquanto o líder tra-
dicional envolve a acumulação e o exercício do poder por 
alguém ‘no topo’, a liderança servidora o compartilha”, diz 
Greenleaf. Em última instância, quando o líder incorpora 
este papel, coloca as necessidades dos demais em primeiro 
lugar, prioriza o desenvolvimento pessoal e presta auxílio 
para o seu time alcançar a melhor performance possível.

Uma pesquisa da Deloitte confirma a potência transfor-
madora dessa proposta. Nela, 83% dos executivos e 84% 
dos colaboradores entrevistados afirmam que motivação e 
engajamento estão no topo da lista de fatores para o sucesso 
de suas organizações. Termos como “boa comunicação”, 
“reconhecimento” e “liderança acessível” também foram 
citados por até 50% dos participantes. De maneira indireta, 
princípios da liderança servidora aparecem no levantamen-
to, fazendo com que um conceito do passado se torne uma 
necessidade no presente e uma tendência para o futuro.

Confira, a seguir, alguns insights sobre como aplicá-la à 
sua gestão:

2)  Pratique a audição empática – O nosso imaginário 
é repleto de líderes cativantes, com discursos poderosos 
que, geralmente, rendem frases motivacionais amplamente 
difundidas. Podemos citar de Martin Luther King a Bill Gates 
como exemplos. Mas hoje é preciso, definitivamente, enal-
tecer o "saber ouvir”. Essa característica, aliás, é destacada 
pelo teórico Peter G. Northouse ao falar sobre a liderança 
servidora no bestseller Leadership: Theory and Practice. 

Segundo ele, cuidado, atenção e empatia abrem portas 
para que aconteçam trocas reais entre gestores e suas equi-
pes. Mas, quando o líder foca em atender as necessidades 
do outro, precisa primeiro conhecê-las, certo? E nesse 
ponto, o diálogo é a base de tudo.

3) Entenda a liderança como influência, não do-
minação – Ainda nos anos 1960, Ken Blanchard ouviu o 
próprio “papa” da liderança servidora, Robert Greenleaf, 
falar sobre ela. Atualmente, Blanchard é um importante 
porta-voz desse perfil de gestão e defende que a era dos 
líderes julgadores e críticos já acabou. 

O momento, agora, é dos apoiadores e facilitadores. Por 
esse motivo, defendeu em uma palestra no London Business 
Forum que os melhores líderes são, antes de tudo, seres 
humanos incríveis – isso porque eles sabem a importância 
de compartilhar valores, mostrar direções. 

Algo que começa com transparência tanto na definição de 
objetivos quanto em feedbacks. Se o desempenho de alguém 
não é satisfatório, o líder-servidor irá trocar a punição pela 
conversa aberta e franca, que provavelmente terá como 
início uma simples e direta pergunta: “o que posso fazer 
para ajudá-lo?”. A partir daí todos se tornam protagonistas 
cooperativos, para a construção de um mesmo propósito. 

4) Empodere seu time – O líder servidor abre mão das 
gestões verticais, com superioridade de uns sobre outros, 
para apostar em relações horizontais, de equidade e apoio. 
Há uma quebra ousada no status quo corporativo – e também 
há armadilhas aí. Ser bom ouvinte e provedor das necessida-
des do staff não deve diluir o entendimento do gestor como 
real norteador das estratégias, coordenador de processos, 
tomador de decisões e, em última instância, autoridade. 

O líder servidor, portanto, é realmente empático, não 
excessivamente paternal ou superprotetor. Daí vem a im-
portância do empoderamento de equipes no sentido literal 
da palavra. Acima de tudo, é preciso motivá-las, manter 
com elas uma real autonomia para que desempenhem suas 
funções, visualizem possibilidades, façam o diagnóstico de 
problemas e sugiram soluções. Essa conduta é saudável, 
sustentável, inteligente e inovadora. E significa, realmente, 
servir.           

5) Compartilhe conhecimento - Não é segredo que os 
melhores líderes compartilham conhecimentos para ajudar 
os outros a serem mais bem-sucedidos. Essa é uma atitude 
transformadora, de fato. Mais do que isso, o desempenho 
da equipe é reflexo das comunicações que recebem. Ao 
dividir tempo e conhecimento, o líder servidor demonstra 
por meio de suas palavras e ações sua empatia e afetividade. 

Dessa forma, cada colaborador será motivado, diariamen-
te, a dar o melhor de si. E estará capacitado a utilizar os 
aprendizados adquiridos em sua melhoria contínua. - Fonte 
e outras informações: (www.sinimplantsystem.com.br).

 
(*) - É diretor comercial da S.I.N. Implant System (www.sinimplantsystem.com.br)

Pe
ta

r C
he

rn
ae

v_
C

A
N

VA
te

ek
id

_C
A

N
VA

LidEraNça sErvidora: uMa PrátiCa 
quE traNsforMa orgaNizaçõEs

LidErar



5G encurta o abismo 
entre as exigências 

do mercado 
e a qualificação

A implantação das 
redes de telefonia 
móvel 5G deve 
conectar 85% das 
escolas brasileiras 
até 2028, segundo 
expectativas do 
próprio Ministério 
das Comunicações

De modo geral, a tec-
nologia vai reduzir 
custos, ampliar a 

possibilidade de trans-
missão de dados e reduzir 
impactos ambientais. Em 
tese, os professores e 
estudantes terão maior 
flexibilidade, ultrapassan-
do barreiras que a conec-
tividade limitava ao wi-fi 
e outros dispositivos que 
exigiam maior estrutura e, 
consequentemente, mais 
recursos. 

A transformação, po-
rém, não ficará restrita às 
inovações tecnológicas e 
vai demandar uma nova 
formação profissional – do 
ensino técnico ao mais qua-
lificado – para acompanhar 
o futuro do trabalho. É o 
velho desafio de sempre. 
Não é de hoje que o Brasil 
enfrenta tal dificuldade, 
mas a tendência é que o 
problema se agrave daqui 
por diante com um mer-
cado cada vez mais veloz. 

Conforme estimativa da 
Brasscom, as áreas de tec-
nologia serão as que mais 
demandarão novos profis-
sionais nos próximos três 
anos. Somadas, serão mais 
de 670 mil postos de tra-
balho buscados até 2025.  
Os números reforçam um 
movimento iniciado em 
2021, quando uma busca 
exponencial por mão de 
obra foi registrada durante 
a pandemia da Covid-19, 
impulsionado principal-
mente pela aceleração do 
processo de transformação 
digital das empresas.

 E o cenário atual não só 
eleva as dificuldades para 

as pessoas em busca de em-
prego, mas também reduz o 
potencial de produtividade 
do país. Assim, a pergunta 
que deve ser respondida é 
o que fazer para superar o 
abismo entre as exigências 
do mercado de trabalho e 
a qualificação. Sem dúvi-
da, repensar a educação, 
unindo esforços do setor 
público e privado, é a única 
saída.

Nesse sentido, precisa-
mos encarar a 5G como 
aliada, justamente porque 
permite a experiência de 
um ensino mais profundo. 
Se confirmada as previsões, 
a tecnologia que chega em 
julho permitirá um salto 
na qualidade dos projetos 
educacionais. Desta forma, 
as aulas síncronas serão 
transmitidas até para os 
locais mais remotos, com 
maior qualidade audiovi-
sual, chegando até cem 
vezes a velocidade da tec-
nologia atual 4G que é de 
19,8 Mbps.

Outro ponto a favor é a 
latência, que é equivalente 
ao tempo entre a saída de 
um pacote de dados de 
um servidor e a chegada 
em outro. É esse gap que 
atrasa ou tira o sincronismo 
da comunicação. A 5G per-
mitirá respostas em tempo 
real, como um movimento 
instantâneo de um sistema 
de direção automática ou 
sincronicidade ao utilizar 
um óculos de realidade 
aumentada, por exemplo. 
Essas mudanças permitem 
aulas mais imersivas.

Parece pouco, mas tudo 
isso ajuda na construção de 
um processo educacional 
de qualidade, que deve ser 
pautado por uma comuni-
cação eficiente, para que a 
mensagem, que é o conhe-
cimento, seja transmitida 
e assimilada da melhor 
maneira possível.

(*) - É mestre em Políticas Públicas 
de Ensino e consultor da 

Fundação FAT.

Francisco Borges (*)

a Abtacerva se juntou ao Sindicerv, Sindicato Nacional da Indústria da 
Cerveja, que há mais de 70 anos vem trabalhando nos debates, estudos, 
regulamentos, políticas públicas e normas que contemplem toda a cadeia 
produtiva da cerveja no Brasil. As duas associações se uniram com o obje-
tivo de promover um dia de debates e reflexões sobre os principais temas 
latentes no setor. Serão 15 painéis de discussão sobre o setor cervejeiro e 
da gastronomia, que acontecem de forma concomitante entre as salas de 
aula, anfiteatro e cozinha. Link para inscrição: (https://www.sympla.com.
br/congresso-abracerva-sindicerv—cerveja-e-gastronomia__1605817). 

E - Mercado de Limpeza
Entre os dias 9 e 11 de agosto, nos Pavilhões 6 e 7 do São Paulo Expo, 
acontece a  27ª Higiexpo e 28º Congresso Higicon. Profissionais do mer-
cado de limpeza profissional, asseio e conservação ambiental que querem 
conhecer as melhores práticas e entender o mindset das empresas de 
sucesso nestes setores encontrarão neste congresso o momento ideal 
para este aprendizado. O tema do Higicon será “Limpeza Profissional é 
Saúde: Ressignificando nosso Papel no Mundo”. Outros assuntos como 
estratégias de gestão para o alcance de resultados, produtividade e eco-
nomia de recursos, tendências, inovações, desafios, conceitos de liderança 
e as oportunidades do mercado de limpeza profissional estarão no centro 
dos debates. Mais informações e inscrições em (www.higiexpo.com.br).  

F - Personas Virtuais
A Lu do Magalú, avatar da rede de comércio Magazine Luiza, foi eleita 
pelo site Virtual Humans como a influenciadora virtual mais seguida do 
mundo. São cerca de 15 milhões de seguidores no Facebook, 1,3 milhão 
no Twitter, mais de 2,6 milhões no YouTube, 6,8 milhões no TikTok e 
5,9 milhões no Instagram. Com tantos seguidores, a Lu se tornou a 
maior influenciadora avatar do mundo e esta tendência veio para ficar. 
Segundo a Gartner, empresa de consultoria e pesquisa em tecnologia 
da informação, até 2026 quase um terço do orçamento de celebridades 
e influenciadores será direcionado para perfis virtuais, personalidades 
criadas através de ilustração 3D e técnicas de animação, que dão vida 
para marca ou para a persona dela.

G - Peão de Barretos
A 65ª edição da Festa do Peão de Barretos acontece entre os dias 18 e 
28 de agosto no Parque do Peão. Na grade artística, mais de 100 shows 
incluindo nomes como Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Cesar Menotti 

A - Pedidos com PIX 
O PIX no e-commerce cresce em ritmo acelerado. Em abril, o número 
de pedidos pagos via PIX atingiu um índice histórico, com 11,5% de 
participação. Em abril do ano passado, o PIX representava apenas 2,6% 
dos pedidos no comércio eletrônico, conforme levantamento feito pela 
Neotrust, empresa de inteligência que monitora o e-commerce brasi-
leiro. A participação do PIX em faturamento também segue em alta no 
varejo digital. Em abril, o PIX representou 4% do faturamento total 
do e-commerce, o maior índice de 2022 e segundo maior da história, 
ficando somente atrás de dezembro de 2021, que apontou 4,2% - pelas 
compras de Natal e fim de ano. Saiba mais em: (www.neotrust.com.br). 

B - Mercado de Aviação
Após uma primeira edição bem-sucedida no ano passado, a AviationXP 
volta à cidade de Goiânia nos próximos dias 29 e 30. O evento acontece 
no Aeroporto Santa Genoveva e reune diversos players do mercado de 
aviação geral, com exposição de aeronaves, produtos, serviços e debates 
de temas pertinentes à aviação na região Centro-Oeste. Entre os parti-
cipantes, estão profissionais de aviação, donos de aeronaves, empresas 
de táxi aéreo, autoridades, administradores de aeroportos, empresas de 
ground handling, produtores do agronegócio e outros. O Centro-Oeste 
é um dos principais destaques do país quando se trata de aviação geral, 
principalmente impulsionada pelo agronegócio, que é a principal atividade 
econômica da região. Mais informações: (https://aviationxp.com.br/).

C - Dia do Imigrante
O Museu da Energia de São Paulo promove, neste sábado (25), a visita 
temática “Dia do Imigrante”. A atividade faz parte das comemorações 
pelos 17 anos do Museu, completados neste mês de junho. A entrada 
é gratuita e realizada nas dependências da instituição, um palacete no 
bairro de Campos Elíseos, na Alameda Cleveland, 601. Não é necessário 
se inscrever. O local sedia exposições, atividades educativas e visitas 
temáticas que permeiam a história de São Paulo e da energia elétrica no 
estado, com apoio da Fundação Energia e Saneamento. Mais informações: 
tel. (11) 3224-1489 e (www.museudaenergia.org.br).

D - Cadeia da Cerveja 
No próximo dia 30 (quinta-feira), das 9h às 19h30, na Universidade 
Anhembi Morumbi (Rua Casa do Ator275, Vila Olímpia-SP), acontece o 
primeiro congresso “Cerveja é Gastronomia”. Para a realização do evento, 

& Fabiano, Wesley Safadão, Maiara & Maraisa, Bruno & Marrone, Alok, 
Pedro Sampaio Guilherme & Benuto, Clayton & Romário, João Bosco & 
Vinicius, entre outros. Na programação esportiva tem rodeio todos os dias 
nas modalidades Touro, Cavalo – cutiano, sela americana e bareback, Três 
Tambores e Team Penning. A tradição dos peões de boiadeiro é mantida 
com o Concurso Queima do Alho, Concurso do Berrante, apresentações de 
catira e um palco destinado somente à moda de viola, o Raízes Sertanejas. 
Para saber mais, acesse: (www.independentes.com.br).

H - Criptomoedas e Blockchain
A Câmara Brasileira da Economia Digital (https://www.camara-e.net/) 
anuncia a criação do Comitê de Criptomoedas e Blockchain. O objetivo 
da entidade é proporcionar espaço para que as empresas associadas 
possam discutir o futuro do mercado de criptomoedas no Brasil, acom-
panhar a pauta legislativa e regulatória sobre o setor, refletir sobre as 
tendências mundiais, boas práticas e inovação. Dessa forma, é possível 
atuar em conjunto para aprimorar o desenvolvimento deste mercado. 
Com a criação deste comitê, a camara-e.net passa a reunir mais um 
segmento da Economia Digital, com a finalidade de fomentar os negó-
cios digitais, o incentivo à inovação, à geração de conhecimento e ao 
desenvolvimento sustentável da Economia Digital. 

I - Encontro de Negócios
Durante três dias, Ribeirão Preto será palco de um encontro que reunirá 
gestores, empreendedores e investidores de toda a região para debater 
inovação, tecnologia, realizar conexões e novos negócios. O ‘Inova Ribeirão 
2022’, maior encontro de negócios em inovação da região, acontece entre 
os dias 5 e 7 de julho e deve reunir mais de 1.200 pessoas. Os temas:: 
Tendências e Futurismo, Empreendedorismo e Gestão da Inovação 
e Tecnologias que Transformam. Serão 35 painéis e workshops, com 
mais de 80 palestrantes. Ocorrerão palestras e apresentação de pitchs, 
além do Desafio Integra Cidadão, no qual pessoas serão desafiadas a 
desenvolver soluções que promovam a integração entre a população e 
o poder legislativo, com premiação em dinheiro aos melhores projetos. 
Inscrições e mais informações: (https://inovaribeirao.org.br/).

J - Protocolos de Segurança
A NA-AT Technologies, empresa mexicana especializada em biometria, 
soluções digitais e segurança, lança no mercado financeiro a NA-AT Suite, 
um mix de plataformas, soluções e produtos para reforçar os protocolos 
de segurança de operações bancárias, a fim de frear as fraudes por roubo 
de identidade. Em apenas seis meses, a companhia conseguiu reduzir 
mais de 15 milhões de dólares, referentes a fraudes por roubo de iden-
tidade, em um de seus clientes, no México. A NA-AT Suíte conta com 
soluções para as categorias Cloud Identity, Remote Onboarding e Digital 
Agreements, auxiliando as empresas no que diz respeito à otimização 
das operações relacionadas à validação de identidade, à oferta remota 
de produtos e serviços, bem como fechamento de contratos à distância. 
Saiba mais: (https://hola.firmaautografa.com/naat-suite-brazil?).
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Por enquanto, a ITA usa aviões Airbus A330 herdados da 
Alitalia, mas novos jatos A350 devem começar a operar no 

Brasil já em agosto.

ANSA

A reação do turismo tem se traduzido na regeneração do 
mercado de trabalho formal nessas atividades.

O volume de receitas do 
segmento, que apre-
sentou queda de 3% 

em abril, deve restabelecer o 
nível registrado em fevereiro 
de 2020, no terceiro trimes-
tre deste ano, encerrando 
2022 com alta de 2,8% em 
relação a 2021.

A diferença entre a ge-
ração de receitas do setor 
e o seu potencial mensal 
registrou perda de R$ 6,3 
bilhões, com destaque para 
os Estados de São Paulo (R$ 
227 bilhões) e Rio de Janei-
ro (R$ 67,4 bilhões), que 
concentram 57% da perda 
nacional. Os dados apontam 
ainda que o turismo brasilei-
ro já acumula um prejuízo de 
R$ 515 bilhões desde o início 
da crise sanitária.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, lembra que, 
nos seis primeiros meses da 
pandemia, a queda abrupta 
das atividades turísticas 
levou o setor a eliminar 
empregos formais. Foram 

Turismo deve retomar volume 
de receitas pré-pandemia

As atividades turísticas, finalmente, estão próximas de igualar o faturamento pré-pandemia, segundo 
a Confederação Nacional do Comércio (CNC)

ph
ot

ob
yp

ho
to

bo
y_

C
A

N
VA os serviços prestados às 

famílias, que apresentaram 
crescimento de 1,9%, e os de 
informação e comunicação, 
que avançaram 0,7%, puxan-
do a alta no mês.

O economista da CNC 
responsável pela análise, 
Fabio Bentes, explica que 
os serviços de informação 
e comunicação já eram 
fortemente demandados e 
seguem como as atividades 
com o maior avanço desde 
o início da crise sanitária 
(+11% ante fevereiro de 
2020), dentre os grupos pes-
quisados. Já o crescimento 
dos serviços prestados às 
famílias é reflexo do cenário 
de desaceleração da pande-
mia. “A queda do isolamento 
social tem sustentado maior 
demanda, em especial das 
atividades de alojamento e 
alimentação, que avançaram 
62% desde o fim da segunda 
onda da crise sanitária em 
abril do ano passado”, ob-
serva (Gecom/CNC).

526,5 mil, o equivalente a 
15% da força de trabalho 
do segmento. “A reação do 
turismo tem se traduzido 
na regeneração do mer-
cado de trabalho formal 
nessas atividades. Os saldos 
mensais entre admissões e 
desligamentos se mostram 
positivos”, observa Tadros. 

Em um pouco menos de 
um ano, o setor apresentou 

recuperação de 290 mil das 
vagas, destacando-se bares 
e restaurantes (+220,5 mil) 
e serviços de hospedagem 
(+61,2 mil). No geral, o setor 
de serviços cresceu 0,2% em 
abril ante março e apresen-
tou expansão pelo 14º mês 
consecutivo, registrando 
aumento de 9,4% em rela-
ção ao mesmo mês do ano 
passado. Os destaques foram 

A ITA Airways, nova companhia aérea de bandeira da Itália, 
afirmou que o Brasil é um destino estratégico para a empresa, 
que começou a operar voos entre São Paulo e Roma no início de 
junho. Substituta da antiga Alitalia, que foi retirada do mercado 
após uma longa crise financeira, a ITA é 100% controlada pelo 
Ministério da Economia e das Finanças italiano, que já iniciou 
uma concorrência para privatizar a companhia.

No entanto, segundo o vice-presidente internacional de vendas 
da empresa, Pierfrancesco Carino, o Brasil continuará sendo um 
mercado estratégico, independentemente de quem for o novo 
sócio. “O Brasil é estratégico para nós e vai continuar sendo 
no futuro”, declarou o executivo durante coletiva de imprensa 
em São Paulo. 

O governo italiano recebeu duas propostas pela ITA: uma de um 
consórcio formado pela empresa aérea alemã Lufthansa e pelo 
grupo suíço de navegação MSC, e outra da gestora americana 
de private equity Certares, acionista da Azul. A ITA conta hoje 
com cinco voos semanais entre São Paulo e Roma, frequência 
que se tornará diária a partir de agosto, na alta temporada de 
verão na Itália.

De acordo com Andrea Taddei, country manager da empresa 
no Brasil, o primeiro voo decolou de Guarulhos completa-
mente cheio, assim como diversos outros que se seguiram 
desde então. “Isso passa uma mensagem importante dos 
clientes brasileiros, estamos muito felizes em receber essa 
mensagem”. Por enquanto, a ITA usa aviões Airbus A330 
herdados da Alitalia, mas novos jatos A350 devem começar 
a operar no Brasil já em agosto. 

“Estamos muito entusiasmados em estar no Brasil, é um 
dos destinos mais importantes para a ITA, e não vamos ficar 
satisfeitos com São Paulo”, disse Taddei. A companhia italiana 

ITA Airways define Brasil 
como estratégico e mira expansão

fechou recentemente um acordo de codeshare com a Azul, o 
que lhe dará acesso a oito destinos brasileiros: Belém, Cuiabá, 
Santos Dumont - Rio, Porto Alegre, Recife, Juazeiro do Norte, 
Confins - BH e Curitiba.

Mas a ITA também já mira abrir novas rotas próprias no 
Brasil. “Começamos em São Paulo porque é a cidade mais in-
dustrializada, mas sabemos que o Brasil é mais que São Paulo. 
No futuro, dependendo da nossa frota, podemos olhar também 
para outros destinos brasileiros, e não é segredo qual pode ser o 
próximo, porque o Rio de Janeiro também é um destino muito 
importante”, afirmou Taddei (ANSA).
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OpiniãO
Impactos positivos 

da Quarta Revolução 
Industrial na saúde

É fundamental que 
a saúde agregue 
as melhores e mais 
avançadas tecnologias, 
não apenas para 
aprimorar a 
qualidade, mas como 
meio de democratizar 
o acesso da população. 

Nunca é demais lem-
brar que a assistên-
cia médico-hospita-

lar é definida como direito 
de todos na Constituição do 
Brasil. Assim, é estimulante 
observar que o setor é um 
dos que mais têm apresenta-
do progressos em tecnologia 
e inovação nos últimos anos, 
acelerando seu ingresso na 
chamada Quarta Revolução 
Industrial. 

Esse avanço propiciará 
redução nos custos e econo-
mia de tempo, permitindo, 
assim, atender mais gente 
com os mesmos recursos. 
Também viabilizará o mo-
nitoramento remoto dos 
pacientes e cirurgias a dis-
tância, com a utilização de 
robôs. Algo que até pouco 
tempo atrás parecia ficção 
científica, vai se tornando 
realidade. 

Tecnologias e plataformas 
revolucionárias pavimen-
tam a caminhada da saúde 
rumo à Indústria 4.0: big 
data, que possibilita co-
letar e processar imensa 
quantidade de dados, bem 
como sua interpretação 
e cruzamento, algo im-
possível anteriormente; 
telemedicina, caracterizada 
pelo atendimento virtual, 
propiciando economia de 
tempo, deslocamentos e 
redução de custos; inteli-
gência artificial, permitindo 
o “aprendizado” com dados 
pelos sistemas de tecnologia 
da informação e sua retroa-
limentação. 

Também, internet das coi-
sas pela qual equipamentos, 
robôs e sistemas de com-
putadores “conversam”, 
trocam dados e transmitem 
informações em tempo real; 
e a impressão 3D, que per-
mite vislumbrar até mesmo 
a construção de órgãos 
artificiais para transplantes. 

Algo importante em todo 
esse processo refere-se à 
gestão dos dados e do his-
tórico de saúde de todos 
os pacientes, favorecendo 
seu acesso a médicos de 

distintas especialidades, 
reduzindo-se, assim, os 
pedidos de exame, que po-
dem ser compartilhados, e 
facilitando os diagnósticos. 

Os próprios pacientes 
e seus familiares terão 
mais autonomia sobre as 
informações relativas à sua 
saúde. Mais do que nunca, 
a informação será aliada do 
atendimento, ações preven-
tivas e acompanhamento 
dos tratamentos. 

Todos esses avanços tor-
nam-se mais viáveis no 
Brasil a partir da implan-
tação do 5G, cujo leilão 
realizou-se com sucesso no 
ano passado. Com a internet 
mais rápida e acessível, todo 
o sistema de saúde pode-
rá agregar e desenvolver 
novos métodos e recursos 
para os mais diversos pro-
cedimentos, da gestão ao 
atendimento de pacientes. 
A transformação digital no 
setor é uma realidade. 

Segundo informações da 
plataforma de inovação 
aberta Distrito, já existem 
em nosso país mais de 900 
healthtechs, que somaram 
US$ 183,9 milhões em in-
vestimentos no primeiro 
semestre de 2021. A Quarta 
Revolução Industrial pro-
moverá um grande salto 
da medicina, por meio da 
tecnologia, que integrará 
médicos, pacientes, hos-
pitais, ambulatórios e UBS 
num grande sistema de 
atendimento à população, 
nas áreas pública e privada. 

O setor de equipamentos 
para a saúde, que incor-
pora todos esses avanços, 
tem papel primordial no 
revolucionário processo. No 
contexto dessa bem-vinda 
onda de inovação, cabe 
enfatizar que tudo somente 
faz sentido quando o foco 
é melhorar a qualidade do 
atendimento e o bem-estar 
das pessoas. 

A Saúde 4.0 terá impacto 
entre os médicos, todos os 
profissionais do setor, SUS, 
convênios, seguros e insti-
tuições que atuam na área. 
Os maiores beneficiários, 
porém, deverão ser, neces-
sariamente, os pacientes e 
suas famílias. 

Afinal, a tecnologia deve 
ser sempre direcionada à 
valorização da vida. 

(*) - É presidente-executivo da 
Associação Brasileira da Indústria de 

Tecnologia para Saúde (ABIMED).

Fernando Silveira Filho (*)

Facebook corre atrás do TikTok
É natural fazermos comparações entre o TikTok e o Facebook, especialmente neste momento em que 
este está se reformulando, claramente procurando ficar mais parecido e concorrer com seu rival, que 
vem crescendo muito rapidamente.

Vivaldo José Breternitz (*)

Falando à CNBC, Blake Chand-
lee, alto executivo do TikTok, 
deixou claras as diferenças 

entre as duas empresas, dizendo que 
o Facebook é uma plataforma social, 
enquanto o TikTok é uma plataforma 
de entretenimento, e que a tentativa 
do Face de concorrer com o TikTok 
não terá sucesso. 

Chandlee tem autoridade para falar, 
pois antes de ir para o TikTok, em 
2019, foi executivo do Facebook por 
12 anos, liderando as parcerias globais 
da empresa e lembrou à CNBC a dis-
puta entre o Face e a fracassada rede 
social Google+ - o Face venceu a luta 
pois era uma rede social consolidada, 
com experiência suficiente para bater 
o Google+.  

A situação agora é similar, pois o en-
tretenimento está no DNA do TikTok 
e o Face talvez consiga sucesso nessa 
área caso se afaste completamente 

melhores que os dos concorrentes.  

Essas batalhas de gigantes podem, 
às vezes, chegar a finais inesperados. 
Resta esperar para vermos o que 
acontecerá.  

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

do Fórum Brasileiro de IoT.

News@TI
Vagas abertas de estágio e aprendizagem e 
lança aplicativo Meu CIEE para smartphones

@O CIEE lançou, no início de junho, o aplicativo Meu CIEE, com 
foco em aproximar milhões de jovens que estão em busca de uma 

oportunidade de estágio e aprendizagem das melhores vagas para seus 
perfis. O aplicativo é gratuito e está disponível na App Store e Google 
Play. “O Meu CIEE abre mais um canal importante para aproximar o 
jovem e estudante, que são usuários assíduos de apps para smartpho-
nes, de oportunidades que podem transformar suas vidas”, explica 
Humberto Casagrande, CEO do CIEE. O candidato terá acesso, de 
maneira rápida e prática, a oportunidades de estágio e aprendizagem 
que estão abertas atualmente no Brasil.   

Louvre Hotels Group-Brazil lança aplicativo  
da rede

@A rede Louvre Hotels Group – Brazil lança, a partir de Junho 
de 2022, seu aplicativo, que promete facilitar a vida do hóspede 

antes, durante e depois da hospedagem. Pela ferramenta, o turista 
poderá reservar seu hotel favorito, com tarifas exclusivas, adminis-
trar suas reservas, antecipar seu check-in pelo app e aproveitar uma 
fila exclusiva de atendimento, agilizando a chegada e ganhando mais 
tempo para aproveitar a sua viagem. Além disso, o hóspede poderá 
acessar informações sobre o hotel, pedir room service direto pelo app, 
acompanhar a entrega e solicitar outros itens, como ferro de passar 
roupa ou menu de travesseiros (www.louvrehotelsgroup.com.br).

Instituto 3M abre inscrições para o processo 
seletivo do Programa Formare 2022

@O Instituto 3M, organização idealizada pela 3M do Brasil, está 
com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de As-

sistente de Produção Industrial, que faz parte do Programa Formare 
3M. Com o objetivo de formar adolescentes capacitando-os para o 
primeiro emprego, o projeto é desenvolvido pela Fundação IOCHPE, 
em parceria com empresas de médio e grande porte como a 3M, como 
uma possibilidade de entrada no mercado de trabalho. As inscrições 
vão até o dia 13 de julho, acesse o site (https://www.3m.com.br/3M/
pt_BR/3m-do-brasil/instituto-3M/).

Bloxs Investimentos abre vagas para diversos 
setores em junho

@Eleita pelo site britânico Daily Finance como uma das 100 me-
lhores startups do país, a Bloxs se tornou referência no segmento 

de investimentos alternativos e a expectativa é aumentar o mercado 
em 2022. Para seguir crescendo a empresa abre vagas  para trabalho 
remoto e para atuação presencial na sede da empresa, localizada em 
São Paulo. As oportunidades de emprego abertas são para os cargos de 
Analista de Conteúdo, Junior Investor Relation, Business Data Analyst, 
Product Designer e Full Stack Developer (Python). Os interessados 
devem se candidatar através dos links disponíveis no site da Solides 
Jobs e Intera. Basta acessar os seguintes sites: (https://www.linkedin.
com/company/bloxs-investimentos/jobs/).

ricardosouza@netjen.com.br

de seus valores como rede social, o 
que Chandlee não acredita que que 
vá acontecer.

Esses comentários devem ser 
avaliados com cuidado, lembrando 
que é trabalho dos executivos das 
empresas falar sobre seus produtos, 
sobre como eles são diferentes e 

Gaby Campos Images_CANVA

Como viabilizar a entrada de uma 
empresa no mundo dos metaversos?

De acordo com pesquisa realizada 
pelo Analysis Group, o metaverso 
tem o potencial de contribuir com 
2,8% para o Produto Interno Bruto 
(PIB) global no décimo ano após o 
começo de sua adoção. Para se ter 
uma ideia, se esse início for em 2022, 
a contribuição seria de US$ 3 trilhões 
até 2031. 

Visto como uma versão integrada 
da internet, porém com o diferencial 
de estarmos dentro dela, em vez de 
apenas acessá-la, o metaverso é uma 
rede de experiências, aplicativos, 
dispositivos e infraestrutura interco-
nectadas. Esse ambiente, que mescla 
os mundos físicos e digitais, já não é 
mais futuro, é um presente que está 
sendo criado e chegará às empresas 
e, posteriormente, às pessoas. E em 
se tratando do Brasil, uma pesquisa 
realizada pela Toluna, que investiga 
o mercado por meio de insights, 
mostra que 80% dos brasileiros nunca 
acessaram esse mundo virtual, sinal 
de que há um vasto campo a ser 
explorado por aqui.  

Para as empresas que querem 
explorar esse conceito, há diversas 
aplicações de metaversos, desde 
iniciativas de posicionamentos de 
marcas, como questões de patrocínio, 
até construções completas de pla-
taformas digitais. Independente de 

e por mais 180 milhões de fãs poste-
riormente. Imagine quando tivermos 
óculos imersivos e som espacial? 
Poderemos assistir ao show onde 
quisermos, de qualquer ângulo, sem 
sair de casa, uma experiência muito 
mais prazerosa do que pela televisão. 

Apesar da forma mais óbvia de 
experimentar o metaverso ser por 
meio de games, outras possibilida-
des, como na área médica, já estão 
acontecendo. A primeira aplicação 
prática é o uso de Realidade Virtual 
para combate a doenças crônicas. 
O EasyVRx é um sistema que reduz 
consideravelmente o uso de me-
dicamentos que têm sérios efeitos 
colaterais no combate à dor.

Uma dica para dar os primeiros 
passos no metaverso: experimen-
tar, colocar a mão na massa, definir 
algumas hipóteses e testá-las. Outra 
recomendação é iniciar a presença 
nas principais plataformas, como 
Fortnite, Sandbox e Decetraland. O 
metaverso é um caminho inevitável 
para as marcas que desejam se des-
tacar e proporcionar uma experiência 
marcante para seus clientes, colabo-
radores e parceiros.

(Fonte: Evandro Reis é vice-presidente de Tecnologia 
e Business Development na Globant, empresa nativa 

digital focada em reinventar negócios por meio de 
soluções tecnológicas inovadoras).

qual seja essa exploração, a vantagem 
é a criação de relacionamentos com 
gerações que estão se afastando de 
negócios mais tradicionais, ou seja, 
sem engajamento com os fatores 
emocionais e experimentais.

Um modo de aproveitamento do 
metaverso é a produção de shows e 
isso será revolucionário. Na vanguarda 
deste movimento, o rapper norte-
-americano Travis Scott produziu um 
show no jogo Fortnite 2020 assistido 
ao vivo por 12 milhões de jogadores 

Evandro Reis

YouTube anuncia inscrições para 
turma 2023 do Fundo Vozes Negras
Há dois anos, anuncia-

mos o Fundo Vozes Negras 
do #YouTubeBlack para 
ampliar as perspectivas 
e experiências negras na 
plataforma. Também buscá-
vamos apoiar diretamente 
criadores, artistas, compo-
sitores e produtores negros 
para que eles pudessem se 
equipar com os recursos 
para prosperar aqui no 
YouTube. Nosso objetivo 
é continuar apoiando e 
celebrando esses criadores 
enquanto eles mostram seu 
talento e singularidade em 
nossa plataforma. 

Se você se identifica com a 
proposta, não perca a opor-
tunidade de se inscrever 

para a turma de 2023 do 
Fundo Vozes Negras.

Os recursos estarão dispo-
níveis na Austrália, Brasil, 
Canadá, Quênia, Nigéria, 
África do Sul, Reino Unido 
e Estados Unidos contem-
plando criadores, artistas, 
compositores e produtores. 

Dentre os ex-alunos deste 
programa estão incluídos, 
Gabriela Loran, DaCota 
Monteiro, Zé Roberto, Rao 
TV e Na Rédea Curta. São 
criadores dos mais diversos 
estilos que falam sobre be-
leza, esportes, games, edu-
cação, literatura e comédia 
(https://www.youtube.com/
intl/pt-BR/creators/black-
-voices-fund/).
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 Distrito - Guaianases 

Mauricio Ronaldo Carvalho Novaes - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: TIAGO RODRIGuES DA Luz, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Rodrigues da Luz e de Solange Rodrigues da Luz. A 
pretendente: JúLIA MACIELE SILVA NASCIMENTO, profissão: maquiadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Escada, PE, data-nascimento: 20/10/1996, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Luiz do Nascimento Filho e de Anabel Maria da Silva.

O pretendente: ROMuALDO SOuzA COSTA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Botuporã, BA, data-nascimento: 08/02/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adonias Souza Costa e de Maria Generosa de Souza. A 
pretendente: JéSSICA PEREIRA DE SOuzA, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Pereira de Souza e de Ana Maria de Jesus.

O pretendente: CLEIDSON SALES RIOS, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1979, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ivonilde Sales Rios. A pretendente: ANDRESSA APARECIDA 
DOS SANTOS, profissão: escriturária administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1983, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
filha de Walmir Barbosa dos Santos e de Sueli Aparecida dos Santos.

O pretendente: EMIDIO GRIGORIO MARTINS, profissão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 09/08/1982, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Bernardino Grigório de Souza e de Rosalina Martins Grigório. 
A pretendente: IzAbETE FERREIRA DE SOuzA, profissão: babá, estado civil: solteira, 
naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 17/07/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ferreira de Souza e de Laucina Esteves de Souza.

O pretendente: MAVIAEL GAbRIEL DE LACERDA, profissão: operador de guindaste, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 03/11/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Izael Gabriel de Lacerda e de Maria Martins de Lacerda. 
A pretendente: ALESSANDRA MARTINS, profissão: promotora de vendas, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jesus Aparecido Martins e de Alice de Almeida Martins.

O pretendente: WESLLEy PEREIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida Pereira da Silva. A pretendente: 
SAbRINA bRITO PEREIRA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 10/03/2004, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ernando Pereira e de Suellen Almeida Brito.

O pretendente: EDuARDO PEREIRA DE SOuzA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/2003, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edenio Pereira de Sousa e de Veri-
lene de Sousa. A pretendente: STEFâNIA DA SILVA LEONEL, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São João dos Patos, MA, data-nascimento: 
16/08/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco das 
Chagas Leonel Filho e de Maria da Paz da Silva Paz.

O pretendente: FELIPE PEREz SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio João Perez Santos e de Angela Maria Perez Santos. 
A pretendente: ThAISLANE ERMANO FERREIRA, profissão: auxiliar administrativa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Eunápolis, BA, data-nascimento: 18/12/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adão Alves Ferreira e de Valdecí Ermano Ferreira.

O pretendente: WILSON APARECIDO DE Sá, profissão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/08/1983, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo José de Sá e de Eunice Almeida de Sá. A pretendente: 
KAThERINI SANTANA DA SILVA, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 27/04/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Moises Gonçalves da Silva e de Jacilda Santana de Sena.

O pretendente: IzAIAS RAMOS DA SILVA, profissão: passador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 16/07/1957, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Alaide Ramos da Silva. A pretendente: ELISAbETE 
EVANGELISTA DA SILVA, profissão: costureira, estado civil: viúva, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1970, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Alberto Dias de Oliveira e de Sebastiana Donata de Oliveira.

O pretendente: LuIz hENRIquE ALVARES MARCELINO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Marcelino e de Marilene Alvares Marcelino. A 
pretendente: ISAbEL FERREIRA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Paraguaçu Paulista, SP, data-nascimento: 10/01/1962, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Ferreira dos Santos e de Maria Anunciada dos Santos.

O pretendente: yTALO FERREIRA, profissão: assessor I, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Nussivaldo Firmiano Ferreira e de Lusiane Estela Ferreira. A pretendente: 
LETICIA SANTOS bARbOSA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Batista Correia Barbosa e de Sandra Maria dos Santos Barbosa.

O pretendente: LuCIANO SILVA DOS SANTOS, profissão: reparador de automóveis, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ferreira dos Santos e 
de Aurora da Silva. A pretendente: KARLA bARbOSA MOREIRA, profissão: professora 
de educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/02/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton José 
Moreira de Souza e de Nilma Maria Barbosa Moreira.

O pretendente: RENATO DE ALMEIDA PORTERO, profissão: analista de crédito, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1987, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Portero e de Zoraide de Almeida Portero. 
A pretendente: CAMILA SANTANA LIbERATO, profissão: ajudante operacional, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Roberto Liberato e de Rosana Aparecida de Santana.

O pretendente: ALEx DE OLIVEIRA GONçALVES, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/2001, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Junio Antonio Simião Gonçalves e de Valeria 
Silva de Oliveira. A pretendente: MARIA EDuARDA PEREIRA DO NASCIMENTO, 
profissão: operadora multifuncional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/09/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Assis do Nascimento e de Antonia Madalena Oliveira Pereira.

O pretendente: PAbLO bENE hENRIquE ALMEIDA SANTOS, profissão: embalador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Miranda Santos e de Kelly Almeida 
Santos. A pretendente: KAMILLy OLIVEIRA ChAVES, profissão: bancária, estado civil: 
solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 08/04/2003, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Manoel Chaves e de Maura de Oliveira da Silva Chaves.

O pretendente: FILIPE ALVES DA SILVA, profissão: analista de roteirização, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1999, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre da Silva e de Marinalva Maria Alves da 
Silva. A pretendente: DébORA SOuzA SILVA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/05/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir Dias da Silva e de Rosimeire Souza Silva.

O pretendente: LuCAS PROFETA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 26/03/1990, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Luiz Claudio Dias da Silva e de Lidia Maria Profeta Silva. A pretendente: 
CLAuDIA REGINA MAIRENA SANTOS, profissão: promotora de vendas, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1973, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Delson de Souza Santos e de Amelia Mairena Cano.

O pretendente: CARLOS CESAR DE SOuzA MARTuRANO, profissão: funcionário 
público, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Marturano e de 
Joaquina de Souza Carvalho. A pretendente: NObEILDES SOuzA SILVA, profissão: en-
carregada, estado civil: divorciada, naturalidade: Itaite, BA, data-nascimento: 12/10/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Benedito da 
Silva e de Zinolia Gonçalves de Souza Silva.

O pretendente: LuCAS SILVA bANDEIRA DE LISbOA, profissão: auxiliar de instalação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Bandeira de Lisboa e de Adriana 
Cabral da Silva. A pretendente: KAThLEEN DA SILVA GARRIDO, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Garrido e de Hellen Regina da Silva.

O pretendente: WALLACE ALVES SANTOS, profissão: marceneiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lucio Aparecido Jardim Santos e de Patricia Alves 
dos Santos. A pretendente: CAROLINE MOTA MORAES, profissão: auxiliar de enge-
nharia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Aparecido de Moraes 
e de Elaine Cristina Mota dos Santos.

O pretendente: COSMO CARNEIRO DA COSTA, profissão: professor, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Itapecuru-Mirim, MA, data-nascimento: 27/07/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel da Silva Costa e de Maria José Carneiro. A 
pretendente: LuCIANE SILVA DE SOuzA, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Urbano Santos, MA, data-nascimento: 10/09/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldeide Alves de Souza e de Maria Odete da Silva.

O pretendente: DIEGO DE OLIVEIRA SANTIAGO, profissão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/05/2001, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos dos Reis Santiago e de Antonia Gevania de 
Oliveira. A pretendente: ESTER DE SOuSA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/2003, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ednacio Oliveira da Silva e de Maria Lene de Sousa.

O pretendente: JOSE AuGuSTO FARIAS, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Garça, SP, data-nascimento: 25/06/1952, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Luiz Farias e de Maria Aparecida de Camargo Farias. A pretendente: 
KELLy CRISTINA NASCIMENTO DE ALENCAR, profissão: funcionária pública, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Ubaldo de Alencar e de Amara Maria do Nascimento.

O pretendente: MARCOS WILLIAN NuNES DOS SANTOS, profissão: motoboy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adailton Silva dos Santos e de Graci-
nete Nunes dos Santos. A pretendente: MONIquE ISAbELLy MARTINS DA SILVA, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 
18/08/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Renato 
Nascimento da Silva e de Maria Marinete Martins da Silva.

O pretendente: GAbRIEL ROSARIO ALVES DOS SANTOS, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves dos Santos e de Fabiana 
Rozaria Alves dos Santos. A pretendente: bIANCA COuTINhO DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/2004, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gerson Bezerra da Silva e 
de Bruna dos Santos Coutinho Eugenio da Silva.

O pretendente: RObINSON OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: tecelão, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/11/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jesulino Alves dos Santos e 
de Raimunda de Oliveira. A pretendente: JESSICA CRISTINA DOS SANTOS, 
profissão: assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Donizete Pereira dos Santos e de Claudenice Aparecida 
Pinto dos Santos.

O pretendente: FAbIANO bERNARDO JuNIOR, profissão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fabiano Bernardo e de Marcia Cristina Candido de 
Moraes. A pretendente: ADRIANA bORGES CORRêA, profissão: cozinheira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 31/01/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Regino Corrêa e de Irene 
Borges Corrêa.

O pretendente: GIOVANI DE ASSIS OLIVEIRA, profissão: assistente admi-
nistrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/02/1994, residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Belarmino 
de Oliveira e de Rosemeire Aparecida de Assis Oliveira. A pretendente: MARIANI 
PEREIRA DE CARVALhO, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio de Carvalho e de Alessandra Souza 
Pereira de Carvalho.

O pretendente: TONy RICARDO DANTAS DE OLIVEIRA, profissão: policial militar, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João José Elias de Oli-
veira e de Aguida Maria Dantas. A pretendente: CRISTIANE APOLINARIA RIbEIRO, 
profissão: coordenadora pedagógico, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/04/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Geraldo Pinto Ribeiro Filho e de Maria Apolinaria Ribeiro.

O pretendente: NICOLAS EDuARDO bERNARDO DA SILVA, profissão: engenheiro 
civil, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Joaquim Toledo 
da Silva e de Fernanda de Fatima Bernardo Silva. A pretendente: VICTORIA PAuLINA 
DE MOuRA, profissão: analista de comex, estado civil: solteira, naturalidade: Plottier, 
Província de Neuquén, República Argentina, data-nascimento: 17/02/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos José de Moura e de Mariana 
Stella Maris Alarcon de Moura.

O pretendente: RICARDO GONçALVES OLIVEIRA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Seabra, BA, data-nascimento: 19/09/1993, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joselito Francisco de Oliveira e de Lindaura 
Gonçalves Oliveira. A pretendente: LIEIDE bIANO OLIVEIRA, profissão: babá, estado 
civil: solteira, naturalidade: Boninal, BA, data-nascimento: 04/04/1993, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo José de Oliveira e de Véra Lucia 
Biano Oliveira.

O pretendente: MARCONI AMERICANO NOGuEIRA, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 06/12/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Rocha Nogueira e de Marizé-
lia Americano Nogueira. A pretendente: NúbIA SILVA SANTOS, profissão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itapebi, BA, data-nascimento: 17/02/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Isaac da Silva Santos e de Maria 
Iolanda Santos Sacramento.

O pretendente: RODRIGO ALVES COSTA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Alves Costa e de Elisa Bezerril Lopes. 
A pretendente: JuLIANA xAVIER MARCONIO GOMES, profissão: operadora de 
telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Marconio 
Gomes e de Geraldina Xavier Natalino.

O pretendente: MAThEuS ALEF DO NASCIMENTO, profissão: gestor de atendi-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco das Chagas do 
Nascimento e de Silvia Cassia Pedro. A pretendente: ESThER PINhEIRO E SILVA, 
profissão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Felio da 
Silva e de Claudia de Novaes Pinheiro.

O pretendente: WELLINGTON GONçALVES DO CARMO, profissão: montador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Humberto Gonçal-
ves do Carmo e de Maria de Fatima Bezerra Sousa. A pretendente: WhEILhIMã 
TALISMANIA TEIxEIRA, profissão: assessora de vendas, estado civil: solteira, 
naturalidade: Gravatá, PE, data-nascimento: 22/09/1992, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Firmino Teixeira Filho e de Margarida 
Silva de Arruda.
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

Lucia Camargo Nunes (*)
Toda linha Caoa Chery 
passa a ter opção eletrificada

Enquanto a maioria das montadoras lança híbridos 
e elétricos em doses homeopáticas, a Caoa Chery sur-
preende o mercado e transforma todo seu line-up em 
“eletrificado”. 

Os movimentos de mudança começaram em maio, quan-
do fechou sua fábrica em Jacareí (SP) até 2025. Nesse 
intervalo, o plano é readequar a planta para receber linhas 
de produção de veículos híbridos e elétricos. 

O novo passo segue uma estratégia ousada: dispor de uma 
opção híbrida a toda sua gama, uma parte com produção 
em sua outra fábrica, de Anápolis (GO).

“Somos uma empresa nacional, mas brigamos com 
grandes multinacionais. Precisamos pensar no futuro 
e estar sempre um passo à frente. Não vai mais existir 
o carro de grande volume. A indústria mudou, temos 
mais competidores e os conceitos de manufatura são 
diferentes. A eletrificação é o futuro. Temos a obrigação 
de iluminar essa tecnologia”, afirma Mauro Correia, 
CEO da Caoa.

Elétrico estreia primeiro
O primeiro produto dessa nova era chega às conces-

sionárias até o fim de junho. Importado da China, o 
iCar é um subcompacto 100% elétrico, de pouco mais 
de 3 metros e que será, por enquanto, o elétrico mais 
“barato” do Brasil. Em versão única tem preço de lan-
çamento de R$ 139.990. 

O motor rende potência máxima de 61 cv e torque de 
15,3 kgfm. Sua autonomia é de até 282 km. Em estação 
de carga rápida, sua bateria pode ser carregada completa-
mente em apenas 36 minutos. Pelo carregador portátil leva 
5 horas e pelo cabo de 3 pinos (emergencial), 11 horas. 

O espaço é bem limitado nesse compacto de 2 portas. 
O banco traseiro acomoda adultos desde que os passa-
geiros da frente não sejam muito altos e o porta-malas é 
minúsculo, de 100 litros. Se rebater os bancos traseiros, 
chega a 380 litros. 

No interior há multimídia de 10,25”, regulagem elétrica 
nos bancos dianteiros, volante multifuncional, duas en-
tradas USB e carregamento de celular sem fio.

Via Digital

Caoa Chery Tiggo 8 Pro Plug In Hybrid.

Chevrolet planeja lançar 3 elétricos no Brasil
Enquanto a eletrificação de veículos avança no Brasil, 

mas ainda majoritariamente importada, restrita a carros 
de alto valor e ainda inacessíveis para a maioria dos con-
sumidores, a General Motors adianta lançamentos nesse 
caminho, embora um pouco mais distantes. 

Lá fora, o grupo promete vender apenas eletrificados 
a partir de 2035. Para o Brasil, a Chevrolet confirmou a 
chegada de três novos elétricos a partir do próximo ano e a 
intenção de produzir veículos elétricos por aqui, tornando 
o país um polo exportador. 

Em 2023 está prevista a chegada do Bolt EUV, versão 
SUV do elétrico Bolt. Em julho, a montadora dará mais 
detalhes da Blazer EV, mas que só chega aqui em 2024, 
mesma ocasião que deverá vir o Equinox EV.

Chevrolet

Chevrolet-Equinox-EV.

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

Via Digital

Caoa Chery iCar.

Tiggo 5x, Tiggo 7 e Arrizo 6 são híbridos leves
Fabricados na planta goiana de Anápolis, Tiggo 5x (R$ 

169.990) e Tiggo 7 (R$ 199.990) de sobrenome Pro Hybrid 
chegam em julho com a tecnologia híbrida 48V. Já o sedã 
Arrizo 6 Pro Hybrid (R$ 159.900) virá importado da China 
a partir de agosto. 

Com motor 1.5 turbo flex, Tiggo 5x, Tiggo 7 e Arrizo 6 pas-
sam a render, 10 cv a mais (160 cv com etanol). O torque, em 
relação ao modelo a combustão, vai de 21,4 para 25,5 kgfm. 

A tecnologia híbrida é conhecida por híbrida leve. Ao 
substituir o alternador por um gerador, o sistema recupe-
ra a energia nas frenagens, armazenada na bateria 48V e 
utilizada para aumentar torque e potência.

Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid é um degrau acima 
Também importada da China, a versão híbrida do Tiggo 

8 traz uma tecnologia mais avançada porque é plug-in. São 
dois motores elétricos, combinados com motor a combus-
tão 1.5 turbo a gasolina de 317 cv e 56,6 kgfm de torque, 
acoplados à transmissão DHT de 11 marchas. 

O consumo médio combinado é de 42,7 km/l. O sistema 
permite que o SUV rode cerca de 77,6 km de forma 100% elé-
trica, podendo ser recarregado na tomada quando necessário. 

Por dentro, destaque para a tela de 24,6” que integra o 
painel de instrumentos e o multimídia, 6 ajustes no banco 
do motorista e som premium da Sony, entre outros itens. 

O Caoa Chery Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid chega em agosto 
por R$ 269.990. 
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A inclusão social se dá 
pelo mercado

O livro Trópicos 
Utópicos, de Eduardo 
Giannetti da Fonseca, 
reúne diversos micro-
ensaios sobre a 
identidade brasileira

É uma busca daquilo 
que se possa chamar 
de “brasilidade essen-

cial”. Aspectos artísticos, 
culturais, sociais, econô-
micos e tecnológicos são 
colocados em evidência, mas 
assumem capital importân-
cia em nossa característica 
popular as questões rela-
cionadas à desigualdade e à 
exclusão sociais.

Nesse sentido, uma das 
maiores chagas da brasilida-
de pode ser experimentada 
pela existência de territórios 
amplamente povoados em 
que o Estado, por meio de 
seus serviços públicos, en-
contra-se completamente 
ausente ou precariamente 
presente. De tão naturaliza-
da esta situação de amarga 
exclusão social, esses locais 
- favelas e comunidades ca-
rentes -, concentram traba-
lhadores, empreendimentos, 
recursos e inovações.

Tamanha é a relevância 
da população que habita as 
favelas que sua renda própria 
movimenta, anualmente, 
mais de R$ 124 bilhões, 
segundo o Instituto Data 
Favela. Essa renda agre-
gada, inclusive, é maior do 
que a verificada em diversos 
estados da federação brasi-
leira, além de países como 
Uruguai, Paraguai e Bolívia. 
É que a criatividade e o em-
preendedorismo, ao lado da 
desigualdade, constituem 
pilares formadores de nosso 
povo.

Dessa maneira, pode-se 
afirmar que a característica 
fundamental do brasileiro 
não é a carência, mas sim a 
potência; marca essa que se 
acentua sempre que as estru-
turas excludentes, formadas 
pelas mais injustificáveis 
barreiras, são superadas 
pelo trabalho disciplinado 
e inventivo de nossa gente. 

A sociedade civil, cansa-
da de esperar deitada em 
berço esplêndido, passou a 

proceder de forma ativa na 
equalização das estruturas 
nacionais, convertendo-as 
em instituições inclusivas, 
ensejadoras do floresci-
mento da prosperidade e da 
justiça sociais.

Essa nova postura indivi-
dual e social dos brasileiros 
- que tem assumido maior re-
levância nos últimos anos, a 
despeito dos eventuais erros 
de percurso -, demonstra que 
as individualidades, em har-
monia com a coletividade, 
podem elaborar um quadro 
estrutural mais inclusivo, 
com a adequação de servi-
ços públicos marcados pela 
ineficiência e precariedade.

A prova mais perfeita e 
acabada dessa realidade, 
em que populações excluí-
das constroem os próprios 
caminhos de inclusão, está 
na realização da Expo Fa-
vela, atraindo a atenção das 
maiores empresas e insti-
tuições investidoras, dada 
sua relevância e potencia-
lidade. Isso demonstra que 
a atuação política, com o 
aperfeiçoamento de disposi-
ções institucionais baseadas 
na liberdade econômica, na 
simplificação trabalhista e na 
desburocratização empreen-
dedora, é fundamental para 
tal inclusão.

É lícito afirmar, então, 
que a melhoria do ambien-
te de negócios franqueou 
o desenvolvimento dessa 
prosperidade inclusiva das 
favelas. O Brasil pode criar, 
a partir das cicatrizes de sua 
mais dolorosa iniquidade, 
novas possibilidades de cres-
cimento, com fortalecimento 
da liberdade e da justiça.

Para isso, se faz neces-
sário o aprofundamento da 
Democracia, mediante a 
escuta ativa das verdadei-
ras carências titularizadas 
pelas populações excluídas 
e pela elaboração de uma 
série de políticas públicas 
efetivamente inclusivas, em 
conjunto com os atores da 
sociedade civil.

(*) - Defensor Público Federal, 
especialista em Direitos Humanos e 
Inclusão Social. Escritor, professor, 

palestrante e conselheiro do 
Chaverim, grupo de assistência à 

pessoas com deficiência.

André Naves (*)
Carlos Secron (*)

De acordo com o Se-
rasa, o Brasil possui, 
aproximadamente, 

65 milhões de inadimplentes 
– marca que não era atingida 
desde maio de 2020. Diante 
desses números, criar uma 
estratégia adequada de 
cobrança é a única maneira 
de minimizar o impacto ne-
gativo nos negócios.

Por se tratar de um tema 
bastante delicado, ter empa-
tia e tato na comunicação é 
fundamental. É preciso evi-
tar ações que causem cons-
trangimento ou exponham 
o devedor a uma situação 
vexatória. Até bem pouco 
tempo atrás, o principal 
recurso utilizado pelas em-
presas de cobrança eram as 
ligações de telemarketing. 
Contudo, com as mudanças 
frequentes no comporta-
mento do consumidor, tem 
sido cada vez mais difícil 
obter sucesso por esse meio.

Por outro lado, os smart-
phones criaram várias pos-
sibilidades de fazer uma 
cobrança personalizada e 
automatizada ao mesmo 
tempo, sem a necessidade 
de um operador fazendo 
uma ligação por vez. E, o 
brasileiro está cada dia mais 
familiarizado com esses 
aparelhos. Prova disso é 
uma pesquisa da Newzoo, 
que aponta que o Brasil é 
um dos cinco países com 
maior número de celulares 
no mundo.

Criar uma estratégia adequada de cobrança é a única maneira 
de minimizar o impacto negativo aos negócios.

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

Desperte para o sucesso
Claudio Zanutim (*)

Ter um emprego estável, com todas as vanta-
gens trabalhistas garantidas? Ou construir 

uma família sólida e harmoniosa? Ou ainda ser 
promovido em seu trabalho?

Falar em sucesso é algo absolutamente subjeti-
vo pois cada um de nós tem seu modelo mental do 
que representa ser bem-sucedido. Para um ator 
ter sucesso é ser recorde de público, aparecer 
nas principais revistas do país e ser reconhecido 
em todos os lugares; para um empresário, ter 
sucesso é conduzir sua empresa com maestria, 
tornando-se exemplo de gestão e lucratividade.

Mas, independente do que significa o sucesso 
para cada um, o importante é que, ao buscá-lo, 
nos comprometemos com algo ainda mais es-
sencial em nossas vidas: a motivação. Quando 
definimos o que é necessário para nos sentirmos 
plenamente “de bem com a vida” e caminhamos 
em direção a esse objetivo, invariavelmente 
estamos motivados a alcançá-lo.

"Falar de sucesso é algo absolutamente subje-
tivo pois cada um de nós tem seu modelo mental 
do representa ser bem-sucedido"

A motivação é um conjunto de fatores psicoló-
gicos que nos leva à conquista de objetivos, que 
diferem de pessoa para pessoa e em diferentes 
âmbitos, ocorrendo no campo profissional, 
pessoal, familiar, etc.

No aspecto profissional, valorização, reconhe-
cimento e crescimento são alguns dos fatores 
que nos impulsionam e, quando atingidos, nos 
proporcionam satisfação e sensação de sucesso.

O empresário e escritor Richard St.John, 
autor de Stupid, Ugly, Un lucky e Rich: Spike’s 
Guide to Success, baseou seu livro em uma 

história simples: ao se dirigir a um evento anual 
que reunia mais de mil líderes e pensadores na 
Califórnia, foi indagado por uma adolescente 
de origem humilde sobre o que leva o homem 
ao sucesso. Constrangido por não ter uma 
resposta, St. John saiu a campo e entrevistou, 
durante 7 anos, mais de 500 norte-americanos 
considerados bem-sucedidos para saber o que 
eles consideravam fundamental para ter sucesso.

"A motivação é um conjunto de fatores psicoló-
gicos que nos leva à conquista de objetivos, que 
se diferem de pessoas em diferentes âmbitos."

Após essa longa pesquisa, St. John listou oito 
características em comum que os entrevistados 
consideraram essenciais para obter sucesso. 
São elas:

Paixão: todas as tarefas devem ser executadas 
por paixão e não almejando uma recompensa 
financeira. Quando trabalhamos com paixão,o 
dinheiro virá como conseqüência.

Trabalho: se você quer mesmo ter sucesso, 
deve trabalhar, e muito; mas isso não significa 
fazer de seu trabalho algo enfadonho, pois é 
possível se divertir enquanto trabalha.

Seja bom: de todas as funções que lhe são 
atribuídas, observe em qual você se sai melhor; 
a partir dessa descoberta, supere-se, praticando, 
estudando, aprimorando-se, sendo o melhor.

Concentração: esta característica está in-
timamente ligada à anterior; para se superar 
naquilo que é bom, é fundamental estar sempre 
concentrado.

Seja esforçado: não é tarefa fácil manter-se 
esforçado sozinho; se esse for o caso, não hesite 
em pedir ajuda para alguém.

Sirva: entenda que servir é sempre um privi-
légio pois não é possível se tornar um milionário 
servindo a si mesmo; a questão é decidir a quem 
você pretende servir.

Criatividade: característica fundamental 
para quem almeja o sucesso; lembre-se de Bill 
Gates que teve uma idéia simples – a de criar 
softwares – , mas de extrema criatividade e 
funcionalidade.

Persistência: não desista jamais, nem diante 
de fracassos, críticas, rejeições ou qualquer outra 
manifestação negativa.

Como já dito anteriormente, o sucesso está 
intimamente ligado à motivação. Entretanto, 
quando o assunto é vendas, torna-se funda-
mental que o profissional esteja motivado para 
obter sucesso em suas ações. Caso contrário, ele 
não conseguirá demonstrar a seu cliente todos 
os benefícios e vantagens que seu produto ou 
serviço oferece.

No entanto, em algumas situações nem sempre 
é possível estar motivado, mas sempre existem 
algumas dicas para “não deixar a peteca cair”. 
Observe:

O primeiro passo para quem atua em vendas 
obter sucesso é sentir orgulho de sua profissão. 
Você deve sentir prazer naquilo que faz, em 
relacionar-se com as pessoas, em representar 
sua empresa, em apresentar seus produtos e 
serviços, em buscar soluções aos problemas 
apresentados por seus clientes.

Busque sempre estar motivado, evitando 
que os problemas do cotidiano afetem seu 
desempenho, o desviem do caminho de atingir 
as metas propostas ou ainda o atrapalhem em 
suas realizações.

Transparecer otimismo e alegria é fator-chave 
para se chegar ao sucesso. Mas, se em algum 
momento perceber que o desânimo está toman-
do conta de você, pare, respire e concentre-se 
em fazer uma lista daquilo que considera bom 
e ruim em sua vida, sem se esquecer de ne-
nhuma conquista. Ao final, com certeza, você 

se surpreenderá ao perceber que tem muito 
mais motivos para se manter otimista do que 
pessimista.

Não perca o foco de sua trajetória profissio-
nal, fazendo constantemente um exercício de 
reflexão sobre sua carreira, desde o seu pri-
meiro dia como representante de vendas até o 
atual. Relembre suas vitórias, as dificuldades 
enfrentadas, as metas atingidas e a superação 
das expectativas. Ao final, observe o quanto 
cresceu em sua profissão e quantos motivos 
tem hoje para se orgulhar do que faz.

Forte Abraço! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos,  Pa-
lestrante e Trainner Internacional. Mais 150 mil pessoas 
treinadas. Auxilia empresas e pessoas na maximização 
da performance em vendas e no atingimento de objeti-
vos e metas. Autor de 7 livros, 3 e-books e dez artigos 

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

Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis

Como cobrar clientes inadimplentes?
Um dos maiores desafios de empresas de todos os portes e segmentos é lidar com a inadimplência dos 
clientes. Infelizmente, com a pandemia, o desemprego e os altos índices de inflação, esse problema só 
tem aumentado

atendente humano – desde 
que tenha sido feita uma boa 
programação. Entre suas 
vantagens, estão o fato de 
a voz ser um dos meios de 
comunicação mais inclusivos 
do mercado, capaz de abor-
dar a maior parte do público 
de forma muito assertiva.

Em suma, todo consumi-
dor moderno espera uma 
prestação de serviços efi-
ciente e personalizada, com 
atendimento instantâneo. 
Com tamanhos recursos 
tecnológicos à disposição, 
utilizá-los a favor da expe-
riência do cliente se torna 
uma obrigação para um re-
lacionamento de qualidade, 
entregando soluções que se 
encaixem em sua situação 
financeira e evitando desgas-
tes com mensagens excessi-
vas e descontextualizadas.

Nessa missão, o apoio de 
uma empresa especializada 
é sempre bem-vindo. Com 
sua expertise, será muito 
mais fácil entender quais 
ferramentas fazem mais 
sentido para cada público, 
criando uma jornada de 
atendimento mais fluída para 
todos. Construir um acordo 
de cobrança é um trabalho 
árduo, que demanda estra-
tégias eficientes. Ao adotar 
os recursos apropriados, 
certamente, a empresa terá 
muito mais êxito em suas 
negociações.

(*) - É CEO da Pontaltech, empresa 
especializada em soluções integradas 

de voz, SMS, e-mail, chatbots e RCS 
(www.pontaltech.com.br).
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Sendo assim, é preciso 
aproveitar todos os recursos 
disponíveis a fim de esta-
belecer uma comunicação 
clara, direta e empática com 
o consumidor inadimplente. 
Uma das possibilidades é o 
SMS. Esse tipo de mensagem 
tem como diferenciais o al-
cance na entrega e o preço 
atrativo. Seu investimento 
chega a ser dez vezes menor 
que outras ferramentas de 
comunicação segmentada.

Esse sistema de mensa-
geria curta é livre de res-
trições, como políticas de 
privacidade, por exemplo. 
Seu envio chega à 100% da 
base dos aparelhos móveis 
do país, sem depender de 
nenhum aplicativo para re-
cepção ou recurso adicional 
nos sistemas operacionais. 
Além disso, as taxas de 
aberturam giram em torno 
de 98%, segundo um estudo 
do Slick Text.

Paralelamente, o RCS 
(Rich Communication Servi-
ce) também está despontan-
do fortemente no mercado 
de cobranças. Desenvolvido 
pelo Google, pode revolucio-
nar o segmento, trazendo 
uma maior interatividade 
entre as partes. O canal pos-
sibilita uma troca de mensa-
gens mais harmoniosa, por 
meio de uma amplitude de 
recursos disponíveis, como 
imagens, vídeos, gifs. Tudo 
isso, amparados por uma 
intensa segurança de dados.

Outra opção é o voicebot, 
um agente virtual de voz 
envolto em inteligência ar-
tificial. Esse robô faz uma 
ligação personalizada e 
permite interação para que 
o consumidor inadimplente 
negocie suas dívidas. Mesmo 
se tratando de um recurso 
tecnológico, a qualidade na 
conversação é elevada, se 
aproximando muito de um 

Gabriel Rossi (*)

Durante o Black Lives Matter, no ano de 
2020, a polícia de Dallas criou um aplica-
tivo para que as pessoas denunciassem os 
manifestantes que protestavam nas ruas 
da cidade texana. Sabendo disso, em uma 
clara manifestação política e militante, 
fãs de K-POP, incentivados pelo conjunto 
BTS, lotaram o dispositivo com vídeos dos 
seus astros favoritos, tornando inviável sua 
execução e fazendo com que a iniciativa 
fosse cancelada pelas autoridades locais.

Quem poderia imaginar que entusiastas da 
cultura pop coreana pudessem tencionar o 
que um dia foi performado exclusivamente 
por burgueses em salões e cafés dos séculos 
anteriores? Esse fenômeno, típico da con-
temporaneidade, mostra que os quadros 
de compreensão do mundo não estão mais 

dispostos pelo tom de formalidade argumen-
tativa; sem o protagonismo da comunicação 
marcada pela oralidade, a experiência 
pública e coletiva carrega um engajamento 
político mais ritualístico, efêmero. 

Há uma concepção estética, performática 
e, até mesmo, articulada ao redor da di-
versão. Nunca, na história da humanidade, 
houve tanta abundância comunicativa, e os 
palcos discursivos são hiperbolizados, mul-
tidões têm acesso a dados, documentos, 
discussões. Com seus incontáveis fóruns de 
debate sobre uma vasta gama de temas, a 
internet parece levar a uma fragmentação 
do público e uma “liquefação da política”. 

Esqueça a esfera pública normativa, racio-
nal, habermasiana, motivada pelo intercâmbio 
argumentativo. A forma que a sociedade tenta 
convergir sobre um determinado assunto é, 
em tempos hodiernos, multifacetada, frag-

mentada e, muitas vezes, idiossincrática. 
Nas fronteiras das redes sociais e à luz da 
vida pós-moderna, é cada vez mais difícil 
cristalizar a opinião pública. Há objetivos, 
ideários, narrativas, sentimentos diversos. 
A comunicação no ambiente público é hoje 
muito mais difusa, o público passa a ser uma 
forma fluida de associação coletiva. 

Dispositivos tecnológicos permitem mo-
bilizações pragmáticas. Estando em rede, a 
paixão por K-POP e o apego às causas como 
aquelas defendidas pelo Black Lives Matter 
constroem os fundamentos necessários 
para uma lógica de militância ser colocada 
em prática no ecossistema digital, uma 
lógica, sim, efêmera. Sem muito espaço 
para a racionalidade crítica de outrora, 
mas ainda assim, às vezes, efetiva.

(*) - É sociólogo e profissional de marketing, 
pesquisador e professor da ESPM e da USP-ESALQ.

O fim da esfera pública como conhecemos




