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São Paulo, sexta-feira 24 de junho de 2022

Os modelos de trabalho mudaram bastante durante a pandemia, tendo empresas mantido o sistema
home office, outras implementado o híbrido e algumas que retornaram para o presencial
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Marco Oliveira (*)

I

ndependente da escolha,
acredito que o grande
erro de boa parte das
organizações seja a falta
de uma boa governança. A
falha está no líder que quer
supervisionar, aquele que faz
uma microgestão, centralizando muitas tarefas e não
delegando o que, de fato, é
necessário.
É aquele profissional que
quer controlar os horários
dos funcionários, se esquecendo do essencial que é
fazer uma gestão, seja para
quem está dentro ou fora
do escritório. Neste ano, a
Microsoft realizou um estudo sobre as tendências de
trabalho e revelou que, no
Brasil, 58% dos profissionais
estão considerando mudar
para o trabalho híbrido ou
remoto.
Mas, a mesma pesquisa
revela que para 38% dos
trabalhadores que aderiram
ao sistema híbrido, o maior
desafio é saber quando e
como comparecer presencialmente ao local da empresa - ou seja, demonstra
uma falta de governança que

É preciso responsabilidade e disciplina de ambos os lados.

afeta não somente o clima
organizacional, mas também
os resultados da companhia.
Se eu tenho uma boa estratégia, se a governança
está bem definida, se há
critérios, se está claro o
que cabe para a rotina da
empresa, qualquer modelo
funcionará bem e isso é
colocar em prática uma boa
gestão. Acredito num meio
termo de adequações das
dinâmicas com a cultura
empresarial e na disciplina dos funcionários que
precisam entender que,
seja onde estiver, terão que
entregar o trabalho.

Reafirmo: é preciso descobrir o que funciona bem,
não em como supervisionar.
Um líder precisa estabelecer processos, inserir
tecnologias e ferramentas
que auxiliarão e facilitarão a rotina de trabalho, é
necessário ter um modelo
estruturado, comunicável
e transparente para todos.
E diálogo, é preciso muito
diálogo.
Agora, há uma lição de casa
para o funcionário também.
Ainda de acordo com dados
da pesquisa, para 53% dos
profissionais, o bem-estar
e a saúde se tornaram fa-

tores mais importantes do
que o trabalho. No Brasil,
a priorização destes dois
fatores foi uma das maiores,
representando para 71%
dos participantes a maior
preocupação.
Porém, se você está utilizando aquele tempo que
gastava com a locomoção até
a empresa para trabalhar ainda mais, algo de errado está
acontecendo e a priorização
pelo bem-estar não está sendo colocada em prática. Isso
pode ser resultado da falta
de rotina do próprio colaborador ou da falta de gestão.
É preciso responsabilidade e
disciplina de ambos os lados.
Para os líderes, meu conselho é: faça uma lista, um
checklist de perguntas que
precisa responder para
organizar o seu modelo de
negócio e dar transparência
aos colaboradores. Crie uma
política clara, faça pesquisa
de clima e você passará a
fazer a gestão da equipe e
não a supervisão.
(*) - Especialista em
gestão de negócio com foco
em Go-To-Market, é sócio-fundador
da O4B, empresa especializada em
soluções corporativas.

Monitoramento veicular é essencial para minimizar roubo de cargas

Relatório divulgado pela Mastercard SpendingPulse aponta que o e-commerce brasileiro apresentou um crescimento de 78% em
2020. Já pelos dados do índice MCC-ENET,
desenvolvido pela Neotrust/Movimento
Compre & Confie, o primeiro trimestre de
2022 teve alta de 12,59% se comparado ao
mesmo período de 2021, e o faturamento
também cresceu, atingindo 11,02%.
Com esse crescimento das vendas online,
aumenta também a demanda pelo transporte para as entregas dos produtos, o que
acaba chamando também a atenção dos
ladrões. Exatamente por isso, os roubos
de cargas também continuam crescendo
no país, acumulando um prejuízo às empresas na casa de R$ 1,27 bilhões, segundo
o levantamento anual da NTC & Logística.
Para o CFO da Link Monitoramento,
Sanito Cruz Filho, a preocupação das
empresas de logística e dos clientes que

realizam vendas online cresceu. “Uma das
soluções encontradas é o rastreamento
e monitoramento das cargas. Onde, em
tempo real, o cliente acompanha passo a
passo do caminho de transporte, podendo
assim, otimizar seu custo e no caso de
roubo, pode acessar o veículo de forma
rápida”, salienta.
Ainda segundo Sanito, um veículo de
carga roubado carrega com ele o valor
agregado da empresa. “São cargas, produtos que têm um contrato a ser cumprido
e uma expectativa para o recebimento. O
monitoramento trabalha de forma a dar a
segurança que a empresa e o motorista do
veículo necessitam”. Um roubo de cargas
impacta diretamente o custo dos transportes, enfatiza.
O trabalho executado com o rastreamento e monitoramento possibilita o acompanhamento em tempo real e o bloqueio do

veículo, assim que seja notificado o assalto
ou um desvio de rota. É importante a
empresa transportadora entender que a
contratação de um serviço de rastreamento
e monitoramento da frota não é um diferencial, mas uma necessidade inerente.
As regiões com o maior número de
ocorrências de roubo de cargas no Brasil
foram a Sudeste, com 82% dos casos, seguido da região Sul, com 6,82%, Nordeste
com 5,44%, Centro Oeste 3,66% e Norte
com 1,42%.
“Nesse atual cenário, o monitoramento e
rastreamento minimizam o custo e evitam a
perda de ativos da empresa. É o momento
das transportadoras investirem em ferramentas capazes de prevenir, monitorar e
localizar o veículo e assim garantir uma
melhor experiência para seus clientes”,
finaliza Sanito. - Fonte e mais informações:
(www.linkmonitoramento.com.br).
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41º Subdistrito, - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUCA ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta
Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/11/1999), estado civil solteiro, profissão vigilante
patrimonial, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson
dos Santos e de Adriana Alves dos Santos. A pretendente: MARISA IGREJA NUNES,
de nacionalidade brasileira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (24/11/1994), estado civil
solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
filha de Domingos Pereira Nunes e de Maria Moreira Igreja Nunes.
O pretendente: MANOEL CONCEIÇÃO MOURA, de nacionalidade brasileira, nascido em
Entre Rios - BA, no dia (04/12/1976), estado civil solteiro, profissão pedreiro, residente
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Nascimento Moura e de
Josefa Maria Conceição. A pretendente: DENILZA DIONIZIO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida em Umbaúba - SE, no dia (27/05/1977), estado civil solteira,
profissão do lar, residente e domiciliada em Entre Rios - BA, filha de Zacarias Dionizio
dos Santos e de Ana Francisca Souza. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de
Serviço, onde a pretendente é residente e domiciliada.
O pretendente: GABRIEL PINTO LIMA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta
Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (11/01/1998), estado civil solteiro, profissão desenvolvedor de software, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de
Andre Gomes de Lima e de Iris Pereira Pinto de Lima. A pretendente: BIANCA SILVA DE
MOURA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no
dia (12/12/1998), estado civil solteira, profissão analista de crédito imobiliário, residente
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edson Oliveira de Moura e de
Laura Aparecida da Silva.
O pretendente: EMERSON DIAS DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, nascido
nesta Capital, Pari - SP, no dia (23/12/1983), estado civil solteiro, profissão representante
comercial, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Anita Dias de
Araujo. A pretendente: JOANISA SANTANA CAVALCANTI, de nacionalidade brasileira,
nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia (14/10/1981), estado civil divorciada,
profissão enfermeira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de
João Lopes Cavalcanti e de Ivonete Gomes de Santana.
O pretendente: KAIO MACARIO, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital,
Brela Vista - SP, no dia (15/12/1994), estado civil solteiro, profissão enfermeiro,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cleber Macario
de Macedo e de Katia Cilene Macario. A pretendente: AGATHA GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia
(25/12/1994), estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ismael Francisco dos Santos e de Nisia Maria
Gomes Pinto dos Santos.
O pretendente: JEFFERSON BEZERRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (11/08/1980), estado civil solteiro, profissão motorista
carreteiro, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Bezerra
da Silva e de Leontina Bezerra da Silva. A pretendente: PAMELA VISCONDE DE PAULA,
de nacionalidade brasileira, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/05/1984), estado civil
divorciada, profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP,
filha de Lourival de Paula e de Acacia Juçara Visconde de Paula.
O pretendente: DOUGLAS MARTINS DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (05/02/2002), estado civil solteiro, profissão barbeiro,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gilson Orilio de Souza
e de Iolanda Martins da Silva Souza. A pretendente: ANA DÁLIA IZIDORO FERREIRA,
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/02/2001),
estado civil solteira, profissão maquiadora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, filha de Geisel Marrão Ferreira e de Ana Glete Izidoro Ferreira.

O pretendente: LUIZ BELLOTTI GIMENEZ, de nacionalidade brasileira, nascido nesta
Capital, Santana - SP, no dia (27/05/1981), estado civil solteiro, profissão advogado,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Gimenez
Neto e de Lidia Bellotti. A pretendente: SANDRA LUCIA BOTELHO RODRIGUES, de
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/10/1971), estado
civil divorciada, profissão publicitária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo
- SP, filha de Francisco Fernandes Rodrigues e de Maria da Conceição Botelho Rodrigues.
O pretendente: FELIPE AUGUSTO FERNANDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira,
nascido em Suzano - SP, no dia (28/11/1995), estado civil solteiro, profissão atendente,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jurandir Ferreira da
Silva e de Iolanda Fernandes dos Santos. A pretendente: TIFANY GRANJEIRO DO
NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia
(14/03/2001), estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gilson Granjeiro do Nascimento e de Viviane Maria Geraldo.
O pretendente: RAPHAEL ALDO LOPEZ, de nacionalidade brasileira, nascido em Ribeirão Preto - SP, no dia (09/12/1987), estado civil solteiro, profissão técnico de radiologia,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosa Josefa Lopez. A
pretendente: BRUNA FANTI FERREIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em Portugal
(Registrada no 1º Subdistrito Sé, nesta Capital), no dia (13/07/1994), estado civil solteira,
profissão confeiteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de
Amílcar Correia Ferreira e de Simone Aparecida Fanti Ferreira.
O pretendente: LEANDRO BORGES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascido
nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (13/11/1981), estado civil solteiro, profissão psicólogo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Moura
de Souza e de Maridalva de Oliveira Borges de Souza. A pretendente: CAROLINE DE
MATOS ESPINOLA, de nacionalidade brasileira, nascida em Salvador - BA (registrada
no RCPN dos Mares), no dia (03/06/1983), estado civil solteira, profissão assistente
social, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Martins
Espinola e de Tania Conceição Sena de Matos Espinola.
O pretendente: FABIANO COSME DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido
em São João de Meriti - RJ, no dia (01/10/1982), estado civil solteiro, profissão auxiliar de
estoque, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Vitorino
dos Santos e de Givoneide Cosme. A pretendente: SUELLEN DE SOUZA ARAUJO
GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia
(27/02/1986), estado civil divorciada, profissão gerente de banco, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de David da Silva Gonçalves e de Angela Maria
de Souza Araujo Gonçalves.
O pretendente: GUSTAVO MORAES CAETANO, de nacionalidade brasileira, nascido
nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (28/10/2002), estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Caetano
e de Maira Moraes dos Santos. A pretendente: AMANDA SANT'ANNA MARQUES, de
nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (11/05/1998),
estado civil solteira, profissão recepcionista, residente e domiciliada neste Subdistrito,
São Paulo - SP, filha de Leandro de Oliveira Marques e de Priscila Sant'Anna.
O pretendente: MATHEUS GIBELLI, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital,
Cangaíba - SP, no dia (13/08/1997), estado civil solteiro, profissão enfermeiro, residente e
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edison Santo Gibelli e de Francisca
Bezerra de Lima Gibelli. A pretendente: GABRIELA DO NASCIMENTO LINZ PAES,
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/11/2000),
estado civil solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São
Paulo - SP, filha de Pedro Rogerio Paes e de Catia do Nascimento Linz Paes.
O pretendente: LUIZ HENRIQUE VARANDAS, de nacionalidade brasileira, nascido
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (10/07/1985), estado civil divorciado, profissão professor, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Rubens Varandas
Sobrinho e de Maria Felisbela Pereira Varandas. A pretendente: CAROLINA SOUZA
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no
dia (23/05/1987), estado civil solteira, profissão professora, residente e domiciliada
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wagner Pedroso de Oliveira e de Rosemeire
Sampaio de Souza de Oliveira.
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

Como a tecnologia
reformula a Gestão
de Assinaturas?
Régis Lima (*)

Impulsionada
pela pandemia, a
sociedade enfrenta um
complexo processo de
transformação digital

A

s mudanças, por sua
vez, têm ocorrido
como reflexo direto
do desenvolvimento de
novas tecnologias e, com
isso, transformando o modo
de executar algumas ações.
Dentro do ambiente corporativo, os benefícios são
imensuráveis, uma vez que
novas ferramentas tecnológicas têm otimizado toda a
rotina de trabalho, trazendo
mais agilidade, com menos
entraves e maior segurança.
Neste sentido, as demandas relacionadas à assinatura de documentos e contratos também passaram
por alterações. Com o apoio
de soluções tecnológicas,
esse processo, que antes
era moroso e burocrático,
passou a ser digitalizado. Tal
inovação, é vista não apenas
na etapa de assinatura dos
documentos, mas também
em seu processo de compartilhamento, trazendo
maior efetividade em todo o
gerenciamento dessa tarefa.
Essa tendência tem sido
um diferencial para as
empresas que buscam se
atualizar, deixando de lado
a execução manual para elevar a eficiência e segurança
na conclusão das ações
contratuais. Uma vez que
o dinamismo se tornou essencial para que as empresas permaneçam ativas no
mercado, coordenar todos
os processos relacionados
ao gerenciamento de documentos é um grande desafio
para muitos negócios.
Sendo assim, para otimizar as demandas, os
profissionais que atuam
nessa esfera devem contar
com o apoio de soluções
e plataformas com poder
de assessorá-los, a fim de
tornar o fluxo contínuo e
produtivo. Tendo em vista
o potencial tecnológico,
administrar manualmente
toda essa gestão passa a
ser uma atividade obsoleta, além de favorecer um
ambiente inseguro para os
colaboradores.
Isso porque, em consequência da gestão tradicional, o processo tem a
sua complexidade elevada,
aumentando a possibilidade
de erros e, principalmente,
a falsificação de assinaturas,
por exemplo. Portanto,

explorar novos caminhos
que tenham como viés a inovação, propicia ao negócio
uma ampla vantagem sobre
seus concorrentes.
Os recursos tecnológicos
revolucionaram toda a
estrutura organizacional,
trazendo benefícios para
diversas frentes do negócio. Quando pensamos na
automação do processo de
gerenciamento e assinatura
eletrônica, a diminuição de
custos referente ao armazenamento se destaca, uma
vez que todos os dados ficam
retidos em uma mesma plataforma online, eximindo a
necessidade de um espaço
físico.
Dessa forma, as pilhas de
papeis se tornam dispensáveis, assegurando a proteção de todas as informações
importantes em um local
seguro, que resulta em um
ambiente de trabalho confiável. Além disso, o apoio
da tecnologia impacta no
desempenho dos colaboradores, uma vez que facilita
o acesso dos materiais. Com
o processo de digitalizar as
etapas, a agilidade se torna
presente em todas as ocasiões, desde a elaboração
de um contrato até o seu
vencimento.
Neste contexto, o gerenciamento de assinaturas
também auxilia a monitorar a vida de um contrato,
ajudando no controle das
obrigações e de datas importantes. Por conta da
volatilidade do âmbito empresarial, cada documento
tem um protocolo que se
difere dos demais, o que
pode ser um problema para
quem não conta com uma
gestão efetiva e coordenada.
Em razão disso, aqueles que
tem o apoio da tecnologia
nessa demanda se adaptam
melhor para concluir cada
rubrica conforme as diretrizes de qualquer registro.
Para finalizar, ressalto
que a tecnologia é o caminho para acompanhar
a necessidade do âmbito
empresarial, somando inúmeros benefícios para as
companhias que desejam
digitalizar o gerenciamento
das assinaturas. Tal estratégia torna todo o processo
mais simples, seguro, ágil
e, consequentemente, gera
um fluxo efetivo de conclusão e monitoramento desse
processo.
(*) - É Diretor Executivo e de
Operações na Lumen IT
(https://www.lumenit.com.br/).
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O convivente: DOUGLAS CRISTIANO OLIVEIRA FREIRE, profissão: motoboy, estado
civil: solteiro, naturalidade: Taiobeiras, MG, data-nascimento: 17/02/1989, residente e
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Renato de Paula Freire e de Amelina Soares de
Oliveira Freire. A convivente: VIVIANE FERREIRA DO CARMO SILVA, profissão: auxiliar de farmácia, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento:
05/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filho de José Ribeiro da Silva e
de Lucia Ferreira do Carmo.
O convivente: ALBINO MIGUEL ABRÃO, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1959, residente e domiciliado
em São Paulo, SP, filho de Mirzo Miguel Abrão e de Maria Osalia Abrão. A convivente:
FERNANDA OLIVEIRA PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade:
Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 21/04/1981, residente e domiciliada em São
Paulo, SP, filha de Nilton Alves Pereira e de Maria de Lourdes de Oliveira.
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

Tel: 3043-4171

Este documento foi assinado eletronicamente por Jornal Empresas & Negócios Ltda.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6BDE-BF92-FA9F-4382.

Home office precisa de gestão
e não de supervisão
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