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Produtos e serviços financeiros tiveram um salto tecnológico nos 
últimos anos, ganhando ainda mais força após o impacto causado 
pela pandemia do novo Coronavírus, que impulsionou investimento 
na área.   
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Nas últimas semanas, temos visto muitas notícias e publicações sobre 
downturn e layoffs em algumas startups brasileiras. Em diversos grupos 
de startups, circulam memorandos de fundos e aceleradoras que buscam 
orientar seus portfólios e cotistas sobre como atuar no momento atual 
em uma linguagem mais técnica.   

O que o momento atual do mercado  
pode ensinar para as startups?

Dentro da rotina corporativa, termos como B2B (Business to Business) 
e B2C (Business to Consumer) são discutidos com frequência, represen-
tando dois formatos consolidados de se trabalhar o setor de vendas.   

A expansão do modelo D2C nas indústrias 
e sua relação com e-commerces

Quem nunca trabalhou na mesma rotina todos os dias? Vai traba-
lhar, liga o computador, abre o e-mail, baixa arquivos com milhares de 
dados, processa os dados e os insere no sistema um por um.    

Automação de Processos Robóticos:  
o que é e por que utilizar
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Como o compliance aumenta  
a produtividade na construção civil?

Manter o gerenciamento adequado 
do andamento das obras é um 
desafio na construção civil. 

Diante da constante descentralização 
da mão de obra, alta rotatividade das 

equipes e extenso volume de dados gerados 
a cada projeto, os investimentos em um pro-
grama de compliance estão se tornando cada 
vez mais presentes no setor – fortalecendo 
a gestão interna de cada empreendimento e 
trazendo mais transparência e confiabilidade 
perante funcionários, clientes e parceiros.

Com o propósito de fazer com que as 
empresas estejam sempre adequadas 
perante as exigências legais, políticas in-
ternas e mitigação de riscos, o compliance 
é uma ferramenta poderosa em termos de 
segurança e legitimidade corporativa. Para 
o setor de construção civil, tais requisitos 
são extremamente importantes para suas 
operações, em meio aos empecilhos roti-
neiros de acompanhamento dos projetos.

As limitações na comunicação são per-
sistentes no setor, com times espalhados 
em meio a várias obras que acontecem 
de forma simultânea. Desfavoravelmente, 
ainda, existe muita dificuldade no registro 
de aprovações em documentos e políticas, 
acompanhamento das versões, coleta de 
declarações de conflito de interesses, 
entre muitos outros. Principalmente, uma 
vez que, nem sempre, é possível ter um 
gestor presencialmente em cada local para 
analisar, de perto, cada processo.

Quando comandados de forma analó-
gica, obter êxito nessa gestão se torna 
praticamente impossível. Mas, quando 
gerenciados apoiados em um sistema tec-
nológico de compliance, se torna muito 
mais assertivo analisar todas essas infor-
mações em tempo real para, a partir disso, 
estabelecer as ações necessárias para que 
a empresa entre em consonância com as 
legislações do setor e no esclarecimento 
de suas políticas para todos.
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O apoio irrestrito deste procedimento 
pautado nos melhores recursos tecnológi-
cos do mercado, permite que o setor tenha 
um registro de dados muito mais assertivo 
e qualitativo, reunindo, em uma única fer-
ramenta, as informações de todas as obras 
finalizadas e em andamento referentes 
a todos esses processos de compliance, 
referentes a profissionais atuais e antigos, 
demanda de recursos para a construção, 
e muitos outros dados relevantes para o 
desempenho dos projetos.

Ainda, mesmo com trabalhadores disper-
sos em regiões completamente diferentes, 
a distância geográfica não se torna mais 
um problema. Um compliance tecnoló-
gico permite a visualização dos dados de 
todos os membros das equipes de forma 
automatizada e confiável, transportando 
a política interna, condutas de ética e a 
cultura organizacional para todos.

Diante de inegáveis benefícios, as pers-
pectivas de sucesso para aqueles que dedi-
carem esforços a essa gestão são enormes. 
Comprovadamente, um estudo conduzido 
pela Deloitte identificou que 95% das em-
presas do setor disseram que irão focar seus 
investimentos em ferramentas e softwares 
de gestão de dados neste ano. As portas 
para o sucesso são enormes, mas, para 

isso, certos cuidados são necessários em 
sua implementação.

A proteção dos dados de todos os 
profissionais é uma das maiores preo-
cupações do setor, garantindo que es-
tejam em conformidade com as normas 
impostas pela Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD). Para isso, o programa 
de compliance deve ser construído e 
adaptado conforme cada empresa e suas 
necessidades, de forma que faça sentido 
para as metas estabelecidas.

Por fim, o equilíbrio entre a tecnologia e 
o lado humano deve estar presente a todo o 
momento. É importante utilizar os recursos 
de automatização do compliance a favor 
da empresa, otimizando tarefas que podem 
trazer agilidade e alocando os esforços das 
equipes para funções mais valiosas em prol 
do crescimento da companhia. 

Com o envolvimento constante de todos 
os profissionais, redução de desperdícios e 
centralização dos registros, o compliance 
trará todas as ferramentas necessárias 
para que o setor de construção civil eleve 
sua produtividade e prospere no mercado.

(Fonte: Marcelo Erthal  (*) É CEO do 
clickCompliance, startup de tecnologia para gestão 

de compliance - https://clickcompliance.com).

Reprodução: https://eventos.acrefi.org.br/prevencao-a-fraude?fbclid= 
IwAR1gXhi6Fel1D8yg0rHvzvLM5nrwU91cz1hUgG1R_1z-yLPvOQTrUYvgb3s

Acrefi realiza eventos sobre Onboarding Digital

@A Associação Nacional das Instituições de Crédito, Fi-
nanciamento e Investimento (Acrefi), realiza no dia 12 

(terça-feira), das 8h às 10h30, evento sobre "Onboarding Digital: 
Experiência do cliente e segurança no processo”. A palestra 
acontecerá no Renaissance São Paulo Hotel, Sala Yukon, e tem 
como foco principal falar sobre a prevenção à fraude.  A ocasião 
conta com a participação de André Azevedo, CEO da Acertpix; 
Marcos Peres, Superintendente Comercial da ClearSale; Fabio 
Kruzich, Diretor de Produtos e Sucesso do Cliente da Neurotech. 
Com abertura de Luis Eduardo da Costa Carvalho, Presidente da 
ACREF. Apresentação e mediação da jornalista Vanessa Palazzi 
(https://eventos.acrefi.org.br/prevencao-a-fraude ).    Leia 
a coluna completa na página 6
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O "INvERNO" ChEgOu PARA AS STARTuPS, 
MAS ELE NãO é TãO FRIO ASSIM    Leia na página 4

INvESTIMENTOS

Foto: gvanoticias.com

Companhias Aéreas mais Sustentáveis 
A Turkish Airlines recebeu o Sustainability Award (Prêmio 

de Sustentabilidade), na categoria de Companhias Aéreas mais 
Sustentáveis pela revista World Finance, uma das principais 
organizações do mundo financeiro internacional. A World Fi-
nance Sustainability Award é uma premiação de  referência no 
mundo financeiro que homenageia as organizações com o melhor 
desempenho nas três áreas da sustentabilidade: ambiental, 
financeira e social. Com a política de Zero Waste (Desperdício 
Zero), a empresa foi premiada em reconhecimento à sua frota, 
uma das mais novas e modernas do mundo, ao seu compromisso 
com igualdade de gênero, aos projetos para a diminuição de 
emissões e do uso de combustíveis fósseis, ao uso de biocom-
bustível, aos projetos de pesquisa, além da flexibilidade e forte 
desempenho financeiro durante a pandemia.    Leia a coluna 
completa na página 5
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IgP-DI sobe 0,62%
Em junho, o Índice Geral de 

Preços - Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) subiu 0,62%. O indicador 
da inflação ao produtor foi divulgado 
ontem (7), pelo FGV Ibre. O per-
centual ficou abaixo do apurado em 
maio (0,69%). O indicador acumula 
alta de 7,84% em 2022 e 11,12% em 
12 meses. Segundo o coordenador 
dos Índices de Preços do Ibre, André 
Braz, a desaceleração foi impactada 
pela baixa nas commodities (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-inverno-chegou-para-as-startups-mas-ele-nao-e-tao-frio-assim/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-07-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/supremo-divide-o-pais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-expansao-do-modelo-d2c-nas-industrias-e-sua-relacao-com-e-commerces/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/automacao-de-processos-roboticos-o-que-e-e-por-que-utilizar/
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https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-07-2022-2/?swcfpc=1
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Promover uma cultura 
de aprendizagem 

dentro da empresa

Embora o 
aprendizado baseado 
em tecnologias 
seja importante, 
as organizações 
precisam estar 
atentas à sua cultura 
organizacional

Tenho recebido muitos 
pedidos de cursos “de 
prateleira” e isso me 

preocupa no momento atual 
do mercado. As empresas 
precisam estar cientes de 
que o aprendizado somente 
é eficaz e eficiente quando 
faz sentido para as pessoas. 
Ter um cardápio de cursos 
online para oferecer aos co-
laboradores não é sinônimo 
de ter uma boa estratégia 
que apoie o aprendizado na 
organização. 

O modelo de aprendiza-
gem online nasce de dentro 
de cada empresa e precisa 
ser planejado adequada-
mente. Os modelos são di-
versos e variam conforme o 
público, cultura, infraestru-
tura e objetivos estratégicos 
da Educação Corporativa. 
Você já escutou empresas 
dizendo que precisam ter 
uma quantidade relevante 
de cursos para lançar uma 
plataforma de aprendiza-
gem online? 

Escuto isso todos os dias. 
A maioria dessas empresas 
que investiu na compra 
de inúmeros cursos de 
prateleira e no volume de 
produção, sofrem pela falta 
de aderência aos treina-
mentos online. E por que? 
Simples: o conteúdo precisa 
fazer sentido e precisamos 
conhecer aos poucos qual o 
melhor modelo a ser imple-
mentado.

Então, como promover 
e construir uma cultura 
de aprendizagem dentro 
da empresa? Quais são os 
principais problemas que 
as empresas enfrentam para 
se tornar uma organização 
de aprendizagem de alto 
impacto? Basicamente, não 
importa quão boa ou fraca 
seja a tecnologia empregada 
para promover a aprendi-

zagem. 
Além de existirem inú-

meros LMS´s (Learning 
Managament System) no 
mercado e diversos recur-
sos tecnológicos que apoiam 
a construção de objetos de 
aprendizagem, é a cultura 
que importa. Nas empresas 
que possuem uma “cultura 
de aprendizagem”, as pes-
soas sentem-se motivadas 
a aprender. A direção é 
patrocinadora das ações 
de aprendizagem e esti-
mula que os especialistas 
disseminem seus conheci-
mentos. 

As empresas que adotam 
essa cultura de apren-
dizagem possuem maior 
capacidade de adaptação, 
reorganização, inovação e 
crescimento sustentável. 
E quais são os passos para 
melhorar a experiência de 
aprendizagem dos funcio-
nários e criar uma cultura 
de aprendizagem? Inicial-
mente é preciso entender 
o ambiente de trabalho dos 
funcionários, as habilida-
des existentes, o histórico 
educacional e o ambiente 
gerencial. 

Segundo que um progra-
ma de treinamento sozinho 
não resolve os problemas 
da organização. Por isso é 
importante entender que 
tipo de experiência de 
aprendizagem realmente 
faz sentido para os funcioná-
rios. Isso inclui construir um 
conjunto de estratégias que 
permitam avaliar a absorção 
desse aprendizado e utilizar 
ferramentas adequadas e 
interativas aliadas ao con-
teúdo personalizado. 

As abordagens tecnológi-
cas mais utilizadas no mo-
mento são micro e-learning, 
realidade virtual e aumen-
tada, chatbots, gamificação 
e vídeos.

No entanto, cada aborda-
gem precisa estar alinhada 
ao perfil dos usuários, à 
realidade da estrutura da 
organização e a sua cultura. 
Senão, será só mais uma ten-
tativa frustrada para todos.

(*) - Especialista em Educação 
Corporativa, é Diretora da Rb 

Learning, Gamification Researcher 
(www.rblearning.com.br).

Elenise Rocha (*)

Compliance nada mais é que o 
compromisso de fazer o que é certo sempre.

A Yamo, foodtech pioneira 
em lançar sorvetes saudáveis e 
100% vegetais, apresenta uma 
nova categoria de produto: os 
leites vegetais. Eles chegam ao 
mercado em três sabores - Coco, 
Chocolate e Integral (à base 
de castanhas de caju). Todos 
são feitos a partir do inhame, 
sem glúten, sem conservantes, 
possuem Yamina (Composto 
Nutricional criado pela marca, 
que potencializa os benefícios do 
inhame, por meio da associação 
de vitaminas e minerais) e são 
fonte de cálcio.

A Yamo buscou uma receita que 

deixasse o leite vegetal com pro-
priedade nutricional idêntica ao 
leite de vaca. O nome da marca traz 
duas referências do inglês: Yam, 
de inhame, e Yummy, de saboroso, 
para transmitir uma mensagem de 
sabor, felicidade e bem-estar. 

O resultado é um produto que 
possui todas as vitaminas, pro-
teínas, minerais e gorduras do 
leite de origem animal, com um 
aumento para 40% de cálcio por 
litro e com menor quantidade de 
calorias e carboidratos. Assim 
como os sorvetes, todos os leites 
têm como base o Inhame. Para 
encontrar a espécie de tubérculo 

que trouxesse mais benefícios 
para a saúde, a marca realizou 
pesquisas na Fazenda Yamo, em 
parceria com Universidade Fede-
ral e Embrapa. 

O trabalho resultou na criação 
da Yamina, composto nutricional 
adicionado à bebida, que possui 
excelente quantidade de fibras, 
vitamina C, potássio, ferro, zinco 
e selênio, e quando aplicada na 
linha Kids, ajuda no desenvolvi-
mento cognitivo e crescimento. 
Os leites vegetais ainda possuem 
as Vitaminas A, E, D2, B1, B2, B3, 
B5, B6 e B12. Os lançamentos são 
uma excelente opção para quem é 

vegano ou tem restrições à lactose, 
mas mesmo assim gosta de fazer 
receitas como pudins, bolos entre 
outras, pois ele possui a consistên-
cia do leite animal e é ainda mais 
rico em nutrientes.

“Os novos produtos chegam 
para fortalecer o nosso propósito 
de transformar a alimentação, 
com alimentos muito mais nutri-
tivos, funcionais e sustentáveis. 
Com o leite, estaremos mais 
presentes na casa dos clientes, 
levando esses benefícios para 
todos os cantos do país. E claro, 
sempre prezando pela máxima 
qualidade, saudabilidade e mui-

to sabor”, explica Fabio Neto, 
cofundador da Yamo.

Os produtos não contêm adição 
de gorduras, conservantes e açúcar 
refinado. Também não utilizam in-
gredientes artificiais, saborizantes 
e corantes. São plant based, ou seja, 
produzidos à base de plantas, sem 
glúten, lactose ou gorduras satura-
das. “Acreditamos muito no poder 
que o inhame traz para a saúde e 
por isso usá-lo na base dos nossos 
novos produtos, sempre será nossa 
premissa. No final, as pessoas irão 
consumir um superalimento, 100% 
vegetal, gostoso e muito saudável”, 
comenta Neto. 

Postos e o preço do combustível 
antes da redução do ICMS

Desde ontem (7), os postos de combustíveis de todo país 
estão obrigados a divulgar, de forma “correta, clara, precisa, 
ostensiva e legível”, os preços dos combustíveis que eram 
cobrados, em cada empresa, no dia 22 de junho de 2022, 
“de modo que os consumidores possam compará-los com 
os preços praticados no momento da compra”. A determi-
nação, com vigência até 31 de dezembro de 2022, consta 
do decreto nº 11.121, publicado no Diário Oficial da União.

Com a medida, o governo pretende possibilitar ao con-
sumidor comparar o preço atual com o que era cobrado 
antes de vigorar a lei que não permite às unidades federa-
tivas cobrar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) com percentual acima da alíquota de 17% 
ou 18%, dependendo da localidade. A lei foi sancionada no 
dia 24 de junho. O decreto destaca, ainda, que os donos 
dos postos deverão informar também, em separado, o valor 
aproximado relativo ao ICMS; o valor relativo à Contribui-
ção para o PIS/Pasep; e à Cofins; e, ainda, o valor relativo 
à Cide-combustíveis (ABr).

Entre essas fases, é 
obrigação de quem 
vende comprovar que 

não possui dívidas tributá-
rias ou trabalhistas, não está 
sendo processado e que não 
está passando por nenhuma 
interdição judicial, informa-
ções que só são adquiridas 
por meio das certidões. 
Neste sentido, destaque para 
um dos documentos mais 
importantes nas transações 
imobiliárias: a certidão do 
imóvel. 

Por conter todo o histórico 
do imóvel e dos ex-proprie-
tários, este é o comprovativo 
do registro do imóvel, e que 
comprova que o ato foi efetu-
ado. Elaborada em cartório, 
ela declara de fato quem é o 
verdadeiro proprietário, se 
há indício ou evidências de 
uma rede de relacionamento 
[como a confirmação de um 
matrimônio, por exemplo], 
bem como se a propriedade 
foi ou está sendo transmitida 
de uma pessoa para outra. 

Através da certidão de 
ônus reais, com a matrícula 
do imóvel, é possível saber 
ainda a real situação do 

Os cartórios têm uma ampla fonte de informações públicas que 
são extremamente eficientes durante as buscas patrimoniais.

Tecnologia busca documentos 
em 30 mil cartórios pelo Brasil

Para que o sonho do imóvel próprio não se torne um pesadelo, há uma série de etapas burocráticas, 
pelas quais todas as pessoas têm que passar, garantindo, assim, a segurança e a integridade dos 
envolvidos no processo: comprador, vendedor e empresas que realizam a comercialização dos imóveis

checar os documentos que 
tratam da situação da obra, 
bem como da regularidade 
e da idoneidade moral e 
financeira da construtora.

Fato é que os cartórios, de 
todo o Brasil, têm uma ampla 
fonte de informações públi-
cas que são extremamente 
eficientes durante as bus-
cas patrimoniais. Contudo, 
saber utilizar esses dados 
de forma estratégica é bem 
mais importante do que os 
possuir. 

A Leme, por meio de inteli-
gência e análise documental 
jurídica aliada às modernas 
ferramentas tecnológicas, 
fornece relatórios de ges-
tão otimizada para os mais 
variados processos, anali-
sando informações em mais 
de 30 mil cartórios e órgãos 
públicos, realizando bus-
cas processuais em todos 
os Tribunais de Justiça do 
Brasil, pesquisa de imóveis 
urbanos e rurais etc. - Para 
conhecer mais, acesse: (le-
meforense.com.br). Para 
solicitar documentos, aces-
se: (https://centraldascerti-
does.com.br/).

patrimônio e se há dívidas 
que podem vir a cair sobre 
o comprador. Portanto, 
advogados, consultores e 
entidades de defesa do con-
sumidor alertam: existem 
diversos fatores de risco na 
compra de qualquer imóvel, 
mas se esse estiver na plan-
ta os cuidados têm que ser 
redobrados. 

“Antes da aquisição, é 
recomendável se prevenir 
contra imprevistos e práti-
cas abusivas para proteger 
ao máximo o patrimônio 
financeiro, contando com 
a ajuda de especialistas no 
assunto, de preferência”, 

comenta Marlon Godoy, di-
retor comercial e de marke-
ting da Leme Inteligência 
Forense, lembrando o caso 
de construtoras e incorpo-
radoras que já deixaram 
muitos compradores em 
apuros. 

“Comprar uma casa ou 
apartamento na planta, 
em geral, é mais barato do 
que adquirir uma unidade 
pronta, entretanto, o tiro 
pode sair pela culatra se a 
pessoa não se cercar de to-
dos os pormenores”, garante 
Marlon, ao recomendar que 
o primeiro cuidado, antes 
de fechar o negócio, seja 
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Caio Fiche Zanforlin (*) 

Começo respondendo, objetiva-
mente, à pergunta: Compliance 
não é simplesmente o nome de 
uma área da empresa, mas sim 
um valor institucional. O termo 
“Compliance”, do inglês, deriva 
da ação verbal “to comply with” 
ou “cumprir com algo”. No melhor 
esforço de tradução para o portu-
guês, chegamos à palavra “Confor-
midade” – usada por muitos para 
classificar a área de Compliance –, 
que remete ao ato de agir conforme 
um direcionamento, uma regra ou 
uma convenção social. 

Mas, na prática, é bem simples: 
Compliance nada mais é que o 
compromisso de fazer o que é cer-
to sempre. Ouso dizer que, se não 
todos, a maioria dos profissionais de 
Compliance no Brasil, em algum mo-
mento, já se sentiu nadando contra 
a maré, falando para as paredes ou 
em um idioma que ninguém é capaz 
de entender. Todos os esforços em 
ditar como as pessoas devem agir 
são inúteis, se não estiverem asso-
ciados aos valores e à cultura delas. 

Se os colaboradores não enten-
dem os porquês, se não se sentem 
responsáveis pelas mudanças que 
desejam ou se não enxergam valor 
em agir corretamente, então, os 
Compliance Officers serão meros 
repetidores de regras que nin-
guém cumprirá. Quantas pessoas 
atuam na área de Compliance da 
sua empresa? 1, 5, 10, 20? Que 
fossem 50! Seria possível que es-
ses 50 sejam capazes de garantir 
a ética e integridade de todos os 
demais funcionários? Sem cultura, 
a resposta é não. E cultura se faz 
pelo exemplo. 

O que é o Compliance na prática?
determinar as diretrizes e priorida-
des do negócio, orientar a conduta 
e ser o maior exemplo dos valores 
institucionais. Cabe ao RH recrutar 
pessoas alinhadas, apoiar o desen-
volvimento dos colaboradores, ga-
rantir a formação de lideranças que 
serão exemplos para suas equipes. 
Cabe à comunicação disseminar os 
valores éticos e fortalecer a cultura 
da organização interna e externa-
mente. 

Cabe à equipe de relações insti-
tucionais representar a companhia 
perante o poder público, com ética, 
transparência e disciplina. Cabe à 
área de suprimentos e ao comercial 
garantirem os preceitos de livre 
concorrência, a devida diligência e 
a relação com terceiros alinhados. 
Cabe ao financeiro garantir transa-
ções legítimas, registros íntegros 
e reportes completos. Ao jurídico, 
cabe o suporte legal da operação e 
a segurança contratual da empresa. 
Tudo isso é Compliance!

Ao time de Compliance propria-
mente dito, cabe orientar e apoiar 
as áreas quanto aos riscos e con-
troles internos, detectar os desvios 
de conduta, coordenar apurações 
necessárias, orientar a aplicação de 
medidas disciplinares e corretivas, 
e realizar o reporte aos comitês. 

Por fim e mais importante, cabe 
a todos os colaboradores – espe-
cialmente aos líderes – a respon-
sabilidade de agirem alinhados 
aos valores éticos institucionais, 
zelarem pela reputação da com-
panhia, representarem o exemplo 
aos demais e serem a mudança que 
todos desejamos.

(*) - É especialista em Compliance e co-fundador 
da Agência CMLab.     
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A mensagem precisa ser clara! Agir 
corretamente tem que ser prioridade 
de toda a diretoria executiva; fazer o 
que é correto tem que ser premissa 
fundamental de todas as decisões 
empresariais. E, invariavelmente, 
os desvios confirmados precisam 
ser exemplarmente disciplinados 
de forma justa e proporcional, sem 
olhar cara ou crachá.

Seria efetivo à ação investir zilhões 
na polícia e no combate ao crime, se 
o legislativo não for claro e coeso, se 
o judiciário não for justo, se o peni-
tenciário não disciplinar de fato, se 
as escolas não formarem cidadãos de 
bem, se os pais não representarem 
exemplos para seus filhos e se as pes-
soas não se sentirem responsáveis 
pela mudança que tanto almejam? 
(Qualquer semelhança com o Brasil 
NÃO é mera coincidência). Na em-
presa não é diferente. 

De nada adianta os Compliance 
Officers atuando sozinhos. Cabe ao 
CEO garantir a governança correta, 

Leite vegetal com propriedade igual à do leite de origem animal
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Para Fábio Pizzamiglio, 
diretor da Efficienza, 
empresa especializada 

em negócios internacionais, “a 
importação deixou de ser um 
diferencial para as empresas 
brasileiras, ela é algo essencial 
que pode transformar a forma 
de você observar o mercado 
nacional”, afirmou. É pensando 
nisso que o especialista escla-
rece algumas dúvidas sobre o 
assunto:
 1) Preparo da empresa 

- Antes de iniciar o pro-
cesso de importação, a 
empresa precisa obter 
um cadastro no Siscomex 
(Sistema Integrado de 
Comércio Exterior), que 
é um sistema criado pelo 
Governo Federal que ob-
jetiva facilitar o processo 
de comércio exterior. 

  A habitualização para 
o sistema é realizada 
por meio do Registro e 

A importação é algo essencial que pode transformar a forma de 
você observar o mercado nacional.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Andréa Löfgren

Nunca gostei de trabalhos de grupo na escola e na facul-
dade. A minha percepção era de que sempre haveria 
alguém que carregaria a maior carga de trabalho, 

enquanto outros se aproveitariam dessa situação. Existem 
alguns setores, no entanto, onde a colaboração não só é de-
sejável, mas fundamental para o sucesso da empreitada. No 
setor de eventos, por exemplo, é praticamente impossível 
entregar um projeto sem que haja colaboração entra vários 
profissionais e empresas. As parcerias e a combinação de 
competências diversas é o grande fator de sucesso (ou de 
fracasso!).

Colaborar vem do verbo latim colaborare que significa aju-
dar, trabalhar junto. Para entender um pouco melhor porque 
a colaboração é tão importante em certas indústrias criativas 
como na produção de eventos, precisamos entender um pouco 
melhor como essa atividade funciona.

Um evento é um acontecimento que reúne pessoas com um 
objetivo comum. Todo evento é por definição um projeto com 
início, meio e fim e tem como objetivo criar um produto exclusivo. 
Para viabilizar tal produto, produtores de eventos contam com 
uma estrutura de rede formada por um exército de profissionais 
e prestadores de serviços. Esta rede inclui profissionais de pla-
nejamento e gestão, fornecedores dos mais diversos produtos 
e serviços, mas também advogados, contadores, despachantes, 
ou seja, profissionais das mais diversas áreas. Se um desses 
fornecedores falhar, o evento não acontece da forma planejada. 

Por que a colaboração é importante?
 1) Viabiliza o compartilhamento de conhecimentos 

e experiências
  A colaboração é uma forma de profissionais mais ex-

perientes dividirem seu conhecimento e experiencias 
práticas com empresas menores. Isso é muito importante 
pois prepara profissionais para atuar na área e qualifica 
empresas menores para prestar serviços de melhor 
qualidade. 

 2) Otimiza o tempo
  A colaboração viabiliza uma melhor alocação do tempo de 

cada um dos profissionais envolvidos no evento pois depende 
da delegação do trabalho para equipes especializadas. Faz 
muito mais sentido contratar uma empresa especialista em 
um determinado serviço ou produto do que tentar fazer 
tudo sozinho.  

 3) Diminui a carga de trabalho
  A produção de um evento envolve o trabalho de profissionais 

de várias áreas técnicas. O trabalho colaborativo ajuda na 
distribuição desse trabalho, alocando a responsabilidade 
para o profissional responsável. Isso reduz o risco de haver 
sobrecarga de trabalho e aumenta a qualidade do serviço 
executado.

 4) Poupa dinheiro
  A colaboração diminui os custos do produtor do evento 

pois ao contratar serviços especializados, ele delega a res-
ponsabilidade para quem entende do assunto. O parceiro 
ideal conhece o negócio e pode contribuir com soluções 
melhores e mais eficientes. 

Além dos benefícios mencionados acima, as colaborações no 

campo da gestão de eventos são um ótimo meio de expandir 
fronteiras e se engajar em empreendimentos desafiadores. 
Ao fomentar a colaboração, atrai-se indivíduos talentosos e 
dedicados que procuram colocar suas habilidades ao melhor 
uso para garantir o sucesso de qualquer evento.  Para tal, é 
importante que as partes envolvidas sejam igualmente com-
prometidas com o resultado. Trabalhar juntos para criar uma 
experiência inesquecível requer 100% de comprometimento de 
todas as partes envolvidas e, para isso, é importante que haja 
uma forte conexão com o projeto desde o início. As opiniões e 
ideais compartilhados vão longe para garantir uma relação de 
trabalho suave e, por sua vez, o sucesso de qualquer evento.

Grande parte dos produtores de eventos concorda que a 
colaboração é a chave para o sucesso de um evento. Muitos 
acreditam que é o caminho a ser seguido para restabelecer as 
indústrias de eventos à medida que o mundo está entrando 
em um novo normal. Incentivar a inovação, compartilhar co-
nhecimento e trazer ideias novas e emocionantes para a mesa 
são fatores-chave que apontam para um evento de sucesso, 
não acha?

(*) - Especialista em Processos e Projetos, com mais de vinte anos de 
experiência em gestão de processos e planejamento operacional. Atuou 

em empresas de diversos segmentos incluindo consultoria de gestão, 
telecomunicações, tecnologia da informação, serviços financeiros, óleo & 

gás, megaeventos, parques temáticos e associações de classe. Hoje é sócia 
da Gig Flows, uma consultoria de gestão que se dedica exclusivamente 

ao planejamento estratégico e melhoria de processos para empresas das 
Indústrias Criativas e do Entretenimento ao vivo. Andréa é advogada formada 
pela PUC-RJ com MBA pelo IAG PUC-RJ e Master’s Degree em Entertainment 

Business pela Full Sail University e está finalizando o mestrado profissional 
em Gestão da Economia Criativa pela ESPM e a pós-graduação em Direito 

Intelectual pela PUC-RJ.

A colaboração 
na economia criativa

O que você precisa saber antes de importar
Em um mundo cada vez mais globalizado, a importação se tornou um mecanismo importante para a economia brasileira. Porém, por mais que existam benefícios 
na importação de insumos e produtos, com o objetivo de produção ou comercialização, ainda existem inúmeras dúvidas de como o processo é realizado

necessário regularizar 
aquele produto no país 
antes de comercializá-lo.

 3) Logística interna-
cional - Entender os 
processos logísticos in-
ternacionais é de grande 
relevância até mesmo 
para calcular os valores 
finais dos produtos. O 
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VARastreamento da Atua-
ção dos Intervenientes 
Aduaneiros (RADAR), 
um sistema controlado 
pela Receita que busca 
evitar fraudes no comér-
cio exterior. Para realizar 
o processo, o empresário 
precisa levar os docu-
mentos necessários para 
uma unidade da Receita 
Federal, realizando a 
solicitação. 

 2) Produtos importados 
- Para a realização da 
importação, é necessário 
que o empreendedor 
tenha conhecimento dos 
fornecedores e entender 
quais são as melhores 
opções de produtos para 
serem importados. Um 
dos pontos principais de 
observação, é entender 
se aquele produto pode, 
de fato, ser utilizado 
no Brasil. Para isso, é 

de grande importância 
entender a legislação 
brasileira.

  Quando você trata da im-
portação de insumos para 
a produção no Brasil, ou 
no uso para a indústria, 
é importante compreen-
der a legalidade daquele 
produto. Tal como é 

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

NATANAEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão agente 
de correios, nascido em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia quatorze 
de novembro de mil novecentos e setenta e um (14/11/1971), residente e domiciliado 
Rua Donato Calabrez, 39, apto 44 A, CEP 08411-120, Vila Zefira, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Manoel Francisco do Nascimento Neto e de Maria da Conceição do 
Nascimento. MARCIA GOMES FERRARI, estado civil divorciada, profissão corretora, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e setenta e nove (29/11/1979), residente e domiciliada Rua Isidoro de Lara, 
105, apto 42-B, CEP 08253-250, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Florisvaldo dos Santos e de Miroldete Gomes dos Santos.

ROBSON RODRIGUES DE MESQUITA, estado civil solteiro, profissão orientador so-
cioeducativo, nascido em Teresina, Estado do Piauí (CN:LV.A/066.FLS.529-2º ZONA DE 
TERESINA/PI), Teresina, PI no dia quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e oito 
(04/08/1988), residente e domiciliado Rua Xavier Palmerim, 255, casa 01, CEP: 08275 
340, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francis-
co Ferreira de Mesquita e de Teresinha Rodrigues de Meneses. GREICY CRISTINA 
AVELAR DA CUNHA, estado civil solteira, profissão orientadora socioeducativa, nas-
cida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/051.FLS.137-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e seis (21/05/1986), 
residente e domiciliada Rua Xavier Palmerim, 255, casa 01, CEP: 08275-340, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Darci da Cunha e de 
Inês Costa Avelar.

ELBERT JONATHAN SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profissão controlador de 
acesso, nascido neste Distrito (CN:LV.A/392.FLS.131V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de março de dois mil e um (05/03/2001), residente e domiciliado Rua 
Nossa Senhora das Candeias, 115, casa 02, CEP: 08247095, Vila Santa Teresinha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Paula de Sousa Silva. LUANNA ALVES 
BARBOZA, estado civil solteira, profissão controladora de acesso, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/355.FLS.186V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de setembro de mil novecentos e noventa e nove (29/09/1999), residente e domi-
ciliada Rua Nossa Senhora das Candeias, 115, casa 02, CEP: 08247095, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Barboza e de Claudete de 
Medeiros Alves Barboza.

impacto do valor logís-
tico pode transformar 
um negócio interessante 
para o empreendedor 
em algo complexo de ser 
realizado.

  Quando você trata de 
importação, o empresá-
rio precisa estar atento a 
todas as variáveis, como 
é o caso dos valores in-
ternacionais, a projeção 
do valor dos produtos, 
o tempo e os custos de 
transporte. Tudo isso 
é necessário para você 
obter os melhores re-
sultados no comércio 
exterior.

 4) Estude sempre - Para 
aproveitar o máximo 
do comércio internacio-
nal, os empreendedores 
precisam estar atentos 
às novidades do setor e 
nunca deixar de estudar 
os temas relacionados ao 

comércio internacional. 
Pensando nisso, a Effi-
cienza está promovendo 
uma série de capacita-
ções sobre o Comércio 
Exterior, de forma total-
mente gratuita.

  O evento apresentará 
todos os passos para os 
procedimentos de im-
portação, falará sobre a 
classificação fiscal, a do-
cumentação necessária, 
aspectos tributários e be-
nefícios, instruirá sobre as 
infrações de importação 
e informará aos partici-
pantes sobre os custos e 
a formação de preço. Para 
participar das próximas 
instruções, basta acessar 
o site (https://capacita-
caoimportaca.eventize.
com.br/inscricao) e se 
cadastrar. - Fonte e mais 
informações: (https://
efficienza.com.br/).

VICTOR RODRIGUES GARÉ CARNIELLI, estado civil solteiro, profissão programador, 
nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/392.FLS.165-CER-
QUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos 
e noventa e sete (23/01/1997), residente e domiciliado Rua Italina, 203, apartamento 
228, CEP 08290 705, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vladimir 
Garé Carnielli e de Patricia Rodrigues Chaves Carnielli. ESTEFANNY DE PAULA NU-
NES, estado civil solteira, profissão biomédica esteta, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/183.FLS.196 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia três de setembro de 
mil novecentos e noventa e sete (03/09/1997), residente e domiciliada Rua Italina, 203, 
apartamento 228, CEP:08290-705, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Evanduy Nunes Soares e de Jediel de Paula.

SARON MORENO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/146.FLS.235V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil no-
vecentos e noventa e um (13/07/1991), residente e domiciliado Rua Geraldine Farrar, 134, 
casa 01, CEP 08260-180, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido 
Moreno da Silva e de Iara Constancia do Nascimento da Silva. ALESSANDRA MENDES 
DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Vargem Grande do Sul, 
neste Estado (CN:LV.A/087.FLS.228-VARGEM GRANDE DO SUL/SP), Vargem Grande do 
Sul, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e três (18/11/1993), re-
sidente e domiciliada Rua Geraldine Farrar, 134, casa 01, CEP 08260-180, Jardim Cibele, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Honorio de Araujo e de Maria Eliana Mendes.

PAULO ALEXANDRE FERREIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão técnico de enferma-
gem, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/301.FLS.128-1º SUBDISTRITO GUARULHOS/
SP), São Paulo, SP no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (09/07/1984), resi-
dente e domiciliado Estrada Acacio Antonio Batista, 95, CEP:07175 080, Vila Nova Bonsucesso, 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filho de Paulo Alexandre Ferreira e de Ana Maria dos 
Santos Vieira Ferreira. FABIANA DE FÁTIMA FERREIRA, estado civil solteira, profissão fisiote-
rapeuta, nascida em Rio Vermelho, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/002.FLS.059-DISTRITO 
DE PEDRA MENINA-RIO VERMELHO/MG), Rio Vermelho, MG no dia dezesseis de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e um (16/02/1991), residente e domiciliada Rua Serra de Santa 
Marta, 381, B, CEP:08290-420, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Abilio 
Ferreira Lopes e de Maria Aparecida de Carvalho Lopes.

FELIPE BONIFÁCIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão salva vidas/monitor 
aquático, nascido neste Distrito (CN:LV.A/270.FLS.220 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (14/02/1997), residente 
e domiciliado Rua Salvador do Sul, 154, bloco 01, apartamento 103, CEP: 08240-500, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fábio Bonifácio dos Santos e de 
Marceli Maria Gonçalves dos Santos. QUEREN DUTRA GOMES, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de sala, nascida no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/063.
FLS.218 ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos 
e noventa e nove (27/04/1999), residente e domiciliada Rua Salvador do Sul, 154, bloco 
01, apartamento 101, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Ro-
berto Gomes e de Maria das Graças Dutra Gomes.

WENDERSON JONAS DOS REIS SANTOS, estado civil divorciado, profissão funileiro, 
nascido em Itapitanga, Estado da Bahia, Itapitanga, BA no dia dezenove de novembro 
de mil novecentos e oitenta e um (19/11/1981), residente e domiciliado Avenida Miguel 
Ignácio Curi, 901, casa 66, CEP: 08295005, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Carlos dos Santos e de Maria Perpétua dos Reis Santos. BENEDI-
TA FARIAS LIMA, estado civil divorciada, profissão ajudante geral, nascida em Martins, 
Estado do Rio Grande do Norte, Martins, RN no dia cinco de agosto de mil novecentos 
e oitenta e três (05/08/1983), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 901, 
casa 66, CEP: 08295005, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo 
Martins Lima e de Maria das Graças Farias Lima.

PABLO HENRIQUE DA COSTA, estado civil solteiro, profissão auxiliar jurídico, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/119.FLS.119-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e quatro (26/05/1994), residente 
e domiciliado Rua Izabel Redentora, 146, CEP:08295-340, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Marcos Antonio da Costa e de Rosene Henrique Araujo da Costa. LARISSA 
DE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão escriturária administrativa, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/232.FLS.093V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (02/09/1995), residente e domici-
liada Rua Grapirá, 860, CEP:08030-190, Vila Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, filha 
de Lourivaldo Paulo dos Santos e de Araci de Oliveira dos Santos.
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
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Nas últimas semanas, uma série de comunicados de grandes investidores a suas investidas, entre elas a carta da Y Combinator  
e a apresentação da Sequoia, viraram o mercado de startups de cabeça para baixo. Nesses materiais os investidores,  

que estão entre os mais renomados, traziam a má notícia de que a captação de recursos ficaria mais difícil  
e a recomendação era preservar o caixa. 

Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 08 de julho de 20224

mediaphotos_CANVA

em rodadas anjo e seed tiveram um crescimento de 11% 
em relação a 2021 - mas é natural que esse movimento de 
redução de volumes e valuations chegue também nessa 
parte da cadeia.

Com esse panorama, é natural que startups antes focadas 
em rápido crescimento e se apoiando em grandes rodadas 
para isso, comecem a priorizar a rentabilidade e a manuten-
ção do caixa, eventualmente fazendo cortes de funcionários.

Então a fonte secou? Esse momento de aparente baixa 
traz uma reflexão sobre o referencial que usamos. Com 
certeza as coisas estão mais difíceis para as startups do que 
em 2021, mas 2021 foi um ano excepcional, completamente 
fora da curva. 

No mundo, de janeiro a maio, o volume de investimentos 
em 2022 está sendo apenas 5% menor do que 2021, 99% 

Pietro Bonfiglioli (*)

Como reflexo desse novo cenário, grandes startups e em-
presas de tecnologia começaram a enxugar seus quadros 
de colaboradores. Unicórnios como Mercado Bitcoin, Vtex, 

Olist, QuintoAndar, Loft, Kavak e Facily estão entre essas empre-
sas. Segundo o site layoffsbrasil.com, só nos últimos 3 meses foram 
mais de 1.600 profissionais desligados de cerca de 20 empresas. 

De acordo com o jornal Estado de São Paulo, as empresas 
têm reduzido entre 5% e 7% dos funcionários, atingindo 
centenas de colaboradores em todo o Brasil. Mas esse mo-
vimento não é apenas local, segundo o site layoffs.fyi, só 
em 2022 foram mais de 38 mil funcionários de startups e 
empresas de tecnologia demitidos.

Mas, qual foi o erro de cálculo que essas startups fizeram 
para estarem nesse cenário de demissões em massa? 

Basicamente no mundo inteiro existe um cenário onde as 
cadeias de suprimentos foram prejudicadas pela pandemia, 
somado a uma liquidez gigante injetada pelos governos em 
políticas assistencialistas para tentar amenizar os efeitos da 
pandemia, gerando, além de outras coisas como a guerra na 
Ucrânia, por exemplo, um cenário de forte inflação global.

A alta da inflação leva a uma elevação das taxas de juros 
por parte dos Bancos Centrais que, aliada a um cenário 
global conturbado de maior risco, torna natural que os 
investidores migrem para produtos de renda fixa ou mais 
tradicionais, pois essas alternativas possuem um menor risco 
e começam a ser mais rentáveis por conta dessa elevação 
da taxa de juros. 

Esse cenário, de migração para a renda fixa e migração das 
ações de growth para ações de value, acabou impactando 
fortemente as ações de tecnologia, fechando uma possível 
janela para IPOs e impactando também os múltiplos para o 
mercado do late stage, ou seja,  das startups mais maduras 
e que estão mais próximas do IPO. 

Já o early stage, ainda está mais protegido, como mos-
tram os dados do Crunchbase - o volume de investimentos 

maior do que 2020 e 101% maior do que 2019. 2019 e 2020 
foram anos onde o mercado estava em pleno crescimento e 
super otimista. Nos últimos anos, vivemos um sellers  market, 
onde a “vantagem” nas negociações estava nas mãos dos 
bons empreendedores, dado que o mercado estava com 
muita liquidez. 

Agora, com investidores não tradicionais desse mundo 
saindo desse mercado e VCs em um ritmo mais racional 
e controlado de aportes, há uma exigência maior por fun-
damentos mais sólidos. Momentos como esse nos fazem 
relembrar que mercado é cíclico e portanto os ajustes são 
normais e até saudáveis. Ao invés de um cenário catastró-
fico, vejo como um momento de correção e reflexo natural 
de um mundo com maior inflação, maiores riscos globais e 
consequentemente maior taxa de juros. 

Além de cíclico, o venture capital é um mercado de risco 
e por isso os retornos são altos. Casos de “fracasso” são 
normais em mercados maduros. Esses movimentos relem-
bram que startup é um negócio de risco, e se os investi-
dores contam com  retornos atrativos é porque eles estão 
tomando riscos. É a relação risco/retorno, que existe em 
todo mercado. Então, quem conseguir passar bem sobre 
esse ano e se reajustar, vai sair muito mais forte na próxima 
fase desse ciclo. 

Apesar desse momento de ajuste, a tendência estrutural 
se mantém. Empresas de tecnologia nunca foram uma 
parcela tão grande dos mercados de ações quanto hoje, e 
cada empresa bem sucedida do futuro será uma empresa 
de tecnologia. 

Tecnologia, especialmente software, será cada vez mais 
importante e relevante. A correção que vemos hoje, por 
mais dolorosa que seja, é um ruído de curto prazo e não 
afeta a tendência de longo prazo, que permanece a mesma. 

Apesar dessa correção, o mercado está maior e mais ma-
duro do que dois anos atrás e, para investidores captados, 
pode ser uma boa janela de oportunidade.

No curto prazo, os investidores tendem a adotar um ní-
vel mais conservador de investimentos, o que deve levar 
a um ajuste natural nos valuations. A partir do momento 
em que as taxas de juros voltarem, junto com o  controle 
da inflação, esse dinheiro volta para ativos de maior risco. 

Para o mercado de Venture Builder, quando você tem 
mais dinheiro disponível de investidores é sempre bom, 
pois estamos na ponta da startup, mas o cenário vai acabar 
ficando mais parecido com o que nós fazemos, um mercado 
mais racional, sem ciclos super agressivos de funding de 
captação com múltiplos absurdos. No mercado de VB é 
mais característico fazer um projeto voltado desde o início 
para fundamentos e menor queima de caixa. 

Além disso, segundo estudos da GSSN (Global Startup 
Studios Network), startups dentro de VBs tendem a ter um 
risco menor, com uma chance de sucesso 79% maior do que 
a média do mercado. As empresas que estavam com muito 
dinheiro e não tinham operações tão eficientes e precisavam 
gastar em marketing para crescer, essas vão sofrer muito e 
aquelas que têm operações mais eficientes, produtos mais 
redondos certamente vão se sobressair. E quem passar por 
esse ciclo vai ter uma vantagem muito grande.

(*) - Engenheiro formado na Poli/USP, é fundador da Fisher,  
empresa líder e referência em Venture Building no país.
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LGPD e proteção de 
dados: as pessoas não 

sabem o valor

O quanto a população 
brasileira está a par 
do que significa a 
segurança dos dados 
na Era Digital? 

A maioria das cone-
xões à internet pe-
los brasileiros, em 

média, acontece das 8h33 
da manhã e se encerram às 
22h13, segundo dados de 
cibersegurança NordVPN. 
O caminho para o enten-
dimento da segurança de 
dados e da forma como a 
exposição digital interfere 
na vida das pessoas ainda 
é algo a se preocupar. 

A previsão é de que até 
o final de 2026 o Brasil 
acumule em média 184,76 
milhões de pessoas com 
pelo menos 16,18% de usu-
ários conectados, 87,09% da 
população, afirma a mesma 
pesquisa. Partindo desse 
ponto, a segurança digital 
é um tema que a sociedade 
precisa entender pois já 
convivem com crimes que 
afetam pessoas e empresas. 

Em junho do ano passado 
a Febraban realizou uma 
pesquisa que constatou 
que apenas 37% dos bra-
sileiros conhecem “muito 
bem” ou “mais ou menos” 
a Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD).  Uma par-
cela pequena se for somar 
o número de usuários que 
compartilham seus dados 
na internet todos os dias. 

Ainda observo a dificul-
dade das pessoas em ler, 
entender e aceitar, ou não, 
os termos de compartilha-
mento de dados. Somos 
diariamente contatados 
por empresas que nos 
encontram das maneiras 
mais inusitadas online e 
como é que eles conseguem 
informações tão precisas e 

privilegiadas? O ponto de 
atenção é que esses dados 
tem valor, e com o tempo 
este valor só tende a au-
mentar.

Na minha área de atuação, 
e também como um usuário 
pessoal dos meios digitais,  
normalmente os dados são 
utilizados por empresas 
muitas vezes do ramo vare-
jista que vendem produtos 
ou serviços em grandes 
quantidades e que necessi-
tam prospectar o máximo de 
clientes possíveis. Aquele 
re-marketing, que seria a 
publicidade em diferentes 
meios de comunicação, para 
um mesmo público alvo, ou 
um nicho específico, saiu 
um pouco de moda.

Grandes empresas já 
perceberam que podem 
perder valor, quando insis-
tem em um determinado 
potencial cliente, exage-
rando na publicidade e não 
dando ao usuário a opção 
de escolha. Mesmo antes 
da LGPD, a Clever vem se  
adequando e respeitando 
o sigilo e confidencialidade 
dos dados de seus clientes. 
Investindo, principalmente, 
na experiência do cliente e 
agregando valor à marca, 
para que os próprios con-
sumidores falem bem dela. 

Como atuo diretamente 
na implementação de mé-
todos e processos para a 
adequação à lei, é evidente 
que as empresas sabem 
o que estão fazendo, mas 
ainda falta as pessoas re-
conhecerem a importância 
de estarem seguros quando 
atuam online. 

Dados têm um valor e a 
longo prazo essa premissa 
será cobrada.

(*) - É diretor Brasil da Clever Global, 
detentora da plataforma SerCAE, 
que integrao controle de acesso, 

o controle de pagamento aos 
fornecedores e as auditorias 

(http://clever-global.com).

Otávio Pepe (*)

D - Insumos Agropecuários 
Entre os dias 17 e 19 de agosto, o mercado de distribuição de insu-
mos agropecuários estará reunido no Transamerica Expo Center, 
para participar do Congresso Andav2022, que contará com uma 
programação intensa de atividades de conhecimento e uma ex-
posição com as principais novidades em insumos agropecuários, 
equipamentos e serviços. O encontro nacional da Distribuição de 
Insumos Agropecuários será realizado pela Associação Nacional 
dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav) e 
organizado pela Zest Eventos. Com o tema central “Agroeconomia 
Brasileira”, a Plenária do Congresso contará com vinte atividades 
de conteúdo, entre painéis, palestras e sessões especiais. Saiba 
mais em: (https://eventosandav.com.br/).

E - Sua Loja Digital
O Maxxi Trainning Academy, com apoio do Sebrae, está oferecendo o 
curso ‘Técnicas para a Criação de uma Loja Virtual’. Uma capacitação 
100% online e gratuita para quem quer conhecer as principais técni-
cas para criação e o efetivo funcionamento de uma loja virtual. Será 
realizado entre os próximos dias 18 e 22, no horário das 18h às 22h e 
as inscrições estão abertas no no link: (https://www.maxxitrainning.
com.br/cursos/tecnicas-para-a-criacao-de-uma-loja-virtual/). Serão 
discutidos temas como a atual demanda e as características do con-
sumidor virtual; as características, vantagens e desvantagens da loja 
virtual quando comparada à loja física; os sistemas de pagamento, 
entre outros assuntos. 

F - Leis de Antenas
Mais de 600 municípios paulistas precisarão alterar suas leis que tratam 
da instalação de antenas de telecomunicações para receber a internet 
5G. Isso porque as regras em vigor dificultam a chegada da tecnologia, 
que depende da instalação de um número de antenas até 10 vezes 
maior que o atual. Os equipamentos serão menores que os existentes 
hoje, porém há a necessidade de novas regras para o uso do solo, por 
exemplo, já que estas antenas ocuparão os mais variados espaços, como 
semáforos, fachadas de imóveis e postes de energia elétrica. As cidades 
paulistas contarão com apoio da Secretaria de Desenvolvimento de 
Econômico e da InvestSP, que prevê uma série de ações para acelerar 
a chegada da tecnologia.

A - A Volta dos Eventos
O Índice Mensal de Atividade do Turismo – indicador da FecomercioSP 
realizado em parceria com a SPTuris – cresceu 6,9% em maio, em rela-
ção a abril. O resultado foi influenciado, principalmente, pelo retorno 
dos eventos na capital paulista, elevando o faturamento do turismo em 
264% na comparação anual (R$ 968 milhões, em valores absolutos). 
Além do faturamento, a ocupação hoteleira foi outra variável analisada 
pelo indicador, que também apresentou alta. A taxa média – a qual no 
mês anterior estava em 65,9% – subiu para 70,3%. O percentual é o 
maior desde janeiro de 2020 e mais que o dobro dos 32% registrados 
no mesmo período do ano passado.

B - Medalha de Ouro 
A Fazenda Serra dos Tapes, localizada no município de Canguçu (RS), 
acaba de iniciar a venda dos Azeites de Oliva Extra Virgem Potenza 
Blend Suave e Potenza Blend Intenso no varejo físico. Inicialmente a 
linha será comercializada em empórios e supermercados de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Porto Alegre. Até o final deste ano, a meta é que este-
jam à venda em outras importantes cidades de todo o país. Produzido 
com Arbequina, Coratina e Frantoio, o Potenza Blend Suave recebeu 
medalha de ouro no Concurso Mundial de Azeites de Nova York, um dos 
mais prestigiados do mundo, realizado em maio. Com acidez máxima de 
0,17%, a versão suave harmoniza com risotos, carnes brancas, queijos, 
molhos suaves, saladas, frutos do mar e doces. Saiba mais: (https://www.
fazendaserradostapes.com.br/).

C - Representantes Comerciais
O Senado aprovou o projeto que modifica o enquadramento dos 
representantes comerciais no Simples Nacional, de forma a incluir 
a atividade desses profissionais em uma tabela de tributação com 
alíquotas menores que as praticadas atualmente. A matéria segue 
agora para apreciação da Câmara dos Deputados. Autor do projeto, 
o senador Paulo Paim (PT-RS) diz que é justo o reenquadramento 
pleiteado pelos representantes comerciais. O texto estende a essa 
categoria as mesmas regras de tributação válidas para contadores, 
agentes de viagem, fisioterapeutas e corretores de seguros. Para 
tornar essa medida possível, a proposta altera a Lei Complementar 
123/2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte (Ag.Senado).

G - Jovens Fotógrafos 
Jovens fotógrafos de até 24 anos, e estudantes matriculados em cursos de 
Fotografia em tempo integral têm a oportunidade de expandir seus portfólios 
e iniciar uma carreira internacional com a bolsa oferecida pelo programa Ian 
Parry Scholarship. A organização beneficente está com inscrições abertas e 
gratuitas para jovens que atendam aos requisitos de idade e formação, de 
qualquer nacionalidade. Os vencedores receberão uma bolsa de US$ 3.500 
para desenvolver um projeto de fotografia documental, além de equipamen-
tos e orientação profissional. Os candidatos devem enviar um portfólio de 
imagens e uma proposta clara de um projeto que realizarão com o subsídio. 
Mais informações e inscrições: (http://www.ianparry.org/scholarship/).

H - Carro da GWM
O Vice-Presidente da República Hamilton Mourão visitou na terça-feira 
(5) a fábrica da GWM Brasil, em Iracemápolis (SP), onde foi recebido 
pela diretoria da empresa e após almoço dirigiu um dos veículos que 
a montadora lançará no país a partir do final deste ano. Mourão teve a 
oportunidade de conhecer em primeira mão o SUV híbrido Haval H6, 
um dos primeiros modelos da marca a chegar ao mercado brasileiro, e se 
impressionou com o desempenho e o nível de tecnologia durante o test-
drive realizado dentro do terreno da planta da GWM. Também conheceu 
o local da futura linha de montagem, que começará a produzir veículos 
a partir do primeiro semestre de 2023, com que terá uma capacidade 
instalada de 100 mil veículos até 2025 (www.gwmmotors.com.br).

I - Causa Social
A nova plataforma Mobiliza reúne oportunidades de atuação em ações 
voluntárias para os interessados em apoiar o próximo ou se engajar em 
uma causa social. Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha, a pedido do 
Itaú Social e Instituto Unibanco, nove em cada dez brasileiros reconhe-
cem a importância do voluntariado, 48% faz ou já fez alguma atividade 
voluntária e 71% têm interesse em atuar. Entretanto, os dados apontam 
que a falta de informação sobre oportunidades de atuação dificulta o 
engajamento de boa parte das pessoas. Da parcela que nunca fez uma 
ação voluntária, 35% citam a falta de oportunidade como principal razão. 
Outras informações: (https://mobiliza.itausocial.org.br/). 

J - Educação Ambiental
O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) convida instituições 
sem fins lucrativos com representatividade junto à cadeia produtiva 
da pesca artesanal a apresentarem propostas de projetos com foco no 
desenvolvimento e fortalecimento do Turismo de Base Comunitária. As 
ações devem ser promovidas em ambientes marinho e costeiro de comu-
nidades pesqueiras de munícipios litorâneos do estado do Rio de Janeiro. 
As propostas poderão apoiar o desenvolvimento de novas iniciativas ou 
ainda apoiar a consolidação de atividades existentes. A verba é de até R$ 
5,25 milhões com recursos financeiros do Projeto Educação Ambiental. 
O valor a ser solicitado por projeto deverá ser de, no mínimo, R$ 180 mil 
e, no máximo, R$ 500 mil. Saiba mais em: (https://www.funbio.org.br/).
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As informações constam do Bo-
letim Mensal da Produção de 
Petróleo e Gás Natural, divul-

gado no Rio de Janeiro, pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP),

Na região do pré-sal, o boletim anun-
cia que a produção, em maio, registrou 
volume de 2,835 MMboe/d, sendo 2,239 
MMbbl/d de petróleo e 94,7 MMm3/d 
de gás natural, o que correspondeu a 
76,5% da produção nacional. A pro-
dução teve origem em 128 poços. O 
aproveitamento de gás natural atingiu 
96,5%. Foram disponibilizados ao mer-
cado 46,3 Mmm³/dia. A queima de gás 
no mês foi de 4,5 Mmm³/d. A produção 
ocorreu em 6.095 poços, dos quais 447 
são marítimos e 5.648 terrestres.

No mês, os campos marítimos pro-
duziram 97,4% do petróleo e 86,7% do 
gás natural, com os campos operados 
pela Petrobras sendo responsáveis por 
94,2% do petróleo e do gás natural 
produzidos no Brasil. O campo de Tupi, 
situado no pré-sal da Bacia de Santos, 
foi o maior produtor de petróleo e 
gás natural em maio último, com 776 
MMbbl/d de petróleo e 36,6 MMm3/d 
de gás natural.

O campo de Tupi, situado no pré-sal da Bacia de Santos, 
foi o maior produtor de petróleo e gás natural no mês de maio.

A
nd

re
 R

ib
ei

ro
/A

g.
Pe

tr
ob

ra
s

Um novo nicho a ser explorado, a carne 
ovina, faz parte da cultura culinária de 

países árabes e muçulmanos.
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Produção de petróleo, em maio, 
foi de 2,879 milhões de barris/dia
Em maio, a produção de petróleo no país atingiu cerca de 2,879 milhões de barris por dia (MMbbl/d) e 
132 milhões de metros cúbicos por dia (MMm3/d) de gás natural, totalizando 3,707 milhões de barris 
de óleo equivalente por dia (MMboe/d)

Já a instalação com a maior produção 
de petróleo, somando 165.478 bbl/d, 
foi a Plataforma FPSO Carioca, nos 
campos de Sépia e Sépia Leste, por 
meio de quatro poços a ela interligados. 
Em termos de gás natural, a instalação 
que apresentou a maior produção  foi a 
Polo Arara, produzindo nos campos de 
Arara Azul, Araracanga, Carapanaúba, 
Cupiúba, Rio Urucu e Leste do Urucu 
7,252 Mmm³/d por meio de 33 poços a 
ela interligados.

Em maio, 272 áreas concedidas, 

cinco áreas de cessão onerosa e oito 
de partilha, operadas por 41 empresas, 
foram responsáveis pela produção 
nacional. Dessas, 62 são marítimas e 
223 terrestres, sendo 12 relativas a 
contratos de áreas contendo acumu-
lações marginais. O grau API médio 
do petróleo extraído no Brasil foi de 
28,3, sendo 2,2% da produção consi-
derada óleo leve, 93,5% óleo médio e 
4,3% óleo pesado. O Grau API mede a 
densidade dos líquidos derivados do 
petróleo (ABr).

Com um rebanho nacional de mais de 
19 milhões de animais, segundo dados 
do IBGE, sendo 60% na região Nordeste 
e 40% na região Sul, a carne ovina tem 
importante potencial para expansão para 
além das fronteiras brasileiras. Dentre os 
países onde esta proteína é fortemente 
consumida, destacam-se os árabes e 
muçulmanos. 

Segundo o Relatório da OCDE-FAO 
Perspectivas Agrícolas 2021-2030, sobre 
o crescimento no consumo global de 
proteína de carne, a previsão é de que o 
consumo global de carne ovina crescerá 
15,7% até 2030. Atualmente, a Ásia e o 
Oriente Médio são os maiores importa-
dores de carne ovina da Austrália (um 
dos maiores produtores de carne ovina).

O Brasil é líder em exportação de 
proteína halal, especialmente das carnes 
bovina e de frango. Porém, ainda não 
tem tradição nas exportações de carne 
de ovinos, mas em 2021 embarcou para o 
exterior 62 toneladas e faturou US$ 531 
mil, o que representou alta de 11,6% no 
volume embarcado quando comparado 
a 2020.

Diante desse cenário e um novo nicho a 
ser explorado, a carne ovina, que faz par-
te da cultura culinária de países árabes 

Carne ovina: oportunidade 
de mercado com os países árabes

“O mercado halal é amplo e promissor. 
Com quase 1/3 da população mundial 
e com movimentação de mercado em 
torno de US$ 5,74 até 2024, esses países 
estão ávidos por parceiros comerciais 
que oferecem qualidade e segurança 
em seus produtos. Já conquistamos 
esse espaço com as carnes bovinas e de 
frango, tornando o Brasil líder global em 
exportação halal dessas proteínas. 

Com as portas já abertas para nossos 
produtos, a entrada de proteínas como 
a ovina, que é uma demanda existente 
e crescente nesses países, torna-se uma 
realidade possível e promissora”, explica 
o diretor de Operações da CDIAL Halal, 
Ahmad M. Saifi.

O abate halal em ovinos segue o mesmo 
protocolo utilizado em bovinos e aves, 
respeitando a jurisprudência islâmica e 
valorizando o bem-estar do animal.

E, além do abate, importante salientar 
que o processo de certificação analisa 
toda a cadeia, como a matéria-prima, 
insumos, transporte e armazenamento, 
para garantir, dentre outras coisas, que 
não haja contaminação cruzada com 
produtos ilícitos, como a carne suína. 
Fonte e mais informaçções: (www.cdia-
lhalal.com.br).

e muçulmanos, tem potencial promissor 
para os produtores brasileiros. Na Arábia 
Saudita, por exemplo, quase 10% do total 
de proteína consumida é ovina.

Além disso, o Brasil já consolidou uma 
relação de credibilidade com os países 
árabes, tendo em vista que as normativas 
sanitárias e as certificações realizadas 
pelo país comprovam a segurança nos 
produtos comercializados junto aos con-
sumidores de religião islâmica, além de já 
contarmos com uma logística estabelecida 
pelos embarques de outras carnes, o que 
poderá facilitar e fomentar a exportação 
de carne de ovinos. 
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Há quase 50 anos a 
Suprema Corte vivia 
em um ambiente 
diferente do atual. As 
visões de mundo eram 
bem menos importanteS 
na configuração de suas 
decisões 

Há também quem de-
fenda que há um ati-
vismo judicial como 

nunca se viu na história do 
tribunal e isso se reflete 
na opinião pública nacio-
nal. Era inimaginável uma 
manifestação em frente 
ao prédio na capital com 
pessoas gritando slogans, 
brandindo faixas e um coro 
de ofensas aos juízes. 

As imagens percorrem o 
país e envolvem boa parte 
das pessoas na polêmica. 

Os partidos se articulam 
para pressionar o Presi-
dente da República a no-
mear novos ministros mais 
amigáveis a seus pontos de 
vista sob ameaça de levar 
a disputa para as próximas 
eleições marcadas para o 
final deste ano.

Ninguém sabe se os temas 
jurídicos vão ou não apare-
cer na campanha eleitoral e 
modificar o voto dos eleito-
res. Judicialização da políti-
ca, dizem alguns, politização 
do direito dizem os outros. 
O fato é que a polêmica está 
em todo canto.

Os tempos dourados das 
togas acabaram, pelo menos 
é assim que boa parte da 
mídia retrata os confrontos 
gerados na justiça. Juiz só 
fala nos autos e sem ler a 
capa do processo. Movi-
mentos sociais, entre eles 
os femininos, asseguram 
que o mundo mudou e que 
é preciso pressionar o poder 
judiciário, afinal ele é ape-
nas uma das três pernas do 
poder da República liberal 
e democrática. 

Estamos testemunhan-
do uma virada histórica 
comentam e escrevem os 
jornalistas agora turbinados 
pela multiplataforma digi-
tal. Com isso questões que 
ficavam restritas aos opera-
dores do direito de todos os 
níveis ganham popularidade 
e não faltam professores e 
juristas para traduzir em 
linguagem simples e direta 
para a audiência o que era 

um palavreado apelidado de 
juridiquês e que só os inicia-
dos entendiam. Ainda assim 
divergiam um do outro.

A população tem acesso às 
decisões, aos comentários, 
às interpretações e não 
ficam mais de braços cruza-
dos, saem às ruas ainda que 
alguns digam que ameaçam 
a democracia e a ordem 
pública que é apoiada na 
constituição do país. Para 
alguns é o aprofundamento 
da democracia, para outros 
a internet abre espaços para 
os imbecis.  

A decisão histórica da 
Suprema Corte garante o 
direito ao aborto em todos 
os estados, uma vez que é 
uma decisão federal. Mes-
mo o líder democrata se 
comprometeu a assegurar o 
que ele entende como uma 
questão de saúde pública e 
direito de decisão das mu-
lheres. Contudo os juízes 
mudaram o entendimento. 
Decidem que cada estado 
de federação tem a prer-
rogativa de decidir sobre a 
legalidade de abortos.

Alguns, mais conservado-
res, podem impedir mesmo 
os abortos para mulheres 
submetidas a estupros. 
Espera-se que cerca de 20 
estados proíbam a prática. 
O presidente Biden lamenta 
que o seu sucessor Donald 
Trump tenha nomeado 
três juízes conservadores, 
fortalecendo a maioria 
conservadora e politizando 
ainda mais o tribunal. 

A histórica derrubada da 
decisão Roe versus Wade 
pela Suprema Corte apro-
funda ainda mais o abismo 
que divide a sociedade 
norte-americana. Contudo, 
a prática do aborto vai variar 
de estado para estado, e 
mulheres terão que viajar 
para aqueles onde isso ainda 
é legalizado. 

É possível ler os protestos 
contra essa decisão nos car-
tazes levantados na porta 
do tribunal em Washington 
e a passeata que se seguiu 
nas avenidas principais da 
capital dos Estados Unidos.

(*) - É jornalista, comentarista do 
R7, Record News e Nova Brasil 
FM, além de autor de sucesso. 

Acompanhe-o por seu canal no 
YouTube, clicando no link (https://

www.youtube.com/channel/
UCAhPaippPycI3E1ZRdLc4sg).

Heródoto Barbeiro (*)

Supremo 
divide o país
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Segue grave a falta de chips 
O aumento do consumo de eletrônicos e a disrupção das cadeias de suprimento, ambos causados pela 
pandemia, tem gerado falta de chips no mercado.

Vivaldo José Breternitz (*)

Isso faz com que indústrias de di-
versos ramos, como as montadoras 
de automóveis, por exemplo, sejam 

obrigadas a paralisar suas linhas de 
produção; além disso, há um aumento 
generalizado dos preços dos produtos 
que usam esses componentes.

Por essa razão, empresas como 
Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon 
e outras têm pressionado o governo 
americano no sentido de que incentive 
o aumento da produção doméstica de 
chips, inclusive citando um relatório do 
US Commerce Department de janeiro 
deste ano, o qual afirma ser a escassez 
desse material tão grave que, durante 
parte de 2021, o estoque de chips, em 
todo o mundo, era suficiente para cinco 
dias de consumo.

O relatório diz também que a situa-
ção não melhorará tão cedo, o que é 
confirmado pelas recentes palavras da 
ministra da Economia de Taiwan, Wang 
Mei-hua e manifestações de fabricantes 
taiwaneses de chips, como Foxconn e 
United Microelectronics Corp. 

Ciente do fato de que essas empresas 
importam da taiwanesa TSMC quase 
90% dos chips de que necessitam, 
de que na Ásia se concentram 80% 
de sua produção e também levando 
em conta preocupações de ordem 
estratégica, o governo Biden vem 
concedendo generosos incentivos às 
fabricantes desses produtos, desde a 
gigantes como Intel, Samsung, Texas 

nessas áreas, inclusive mudando 
currículos do que chamamos ensino 
médio, aquele país vem desenvol-
vendo iniciativas para desenvolver o 
 upskilling e reskilling, respectivamen-
te o aperfeiçoamento e reciclagem da 
mão de obra que já está no mercado, 
além implementar políticas que per-
mitam a emigração de trabalhadores 
qualificados. 

Todas essas medidas parecem fazer 
sentido, o que nos leva mais uma vez 
a indagar: o que o Brasil vem fazendo 
para que não fiquemos ainda mais para 
trás nessa área? 

Infelizmente, a resposta provavelmente 
é: quase nada... 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

Instruments e GlobalFoundries até 
a empresas de menor porte, como a 
Wolfspeed.

Os americanos tem ciência de que 
somente estarão em situação con-
fortável em termos de capacidade de 
produção dentro de um período de 
cerca de cinco anos, mas em paralelo 
enfrentam outro problema: a falta de 
mão de obra qualificada para atuar, 
no projeto de novos chips, até para a 
operação de suas sofisticadas fábricas. 

Nesse período, as escolas america-
nas não conseguirão formar jovens 
nas áreas STEM (ciência, tecnologia, 
engenharia e matemática) para suprir 
as necessidades da área. 

Para minorar o problema, além do 
investimento na formação de  pessoal 
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News@TI
AGORA recebe prêmio “Empower Circle”

@A AGORA anuncia que recebeu o prêmio “Empower Circle” da Motorola 
Solutions, na categoria “Top Sales Performer”, por seu desempenho 

bem-sucedido na oferta de soluções de radiocomunicação durante o ano de 
2021. Pela sétima vez, a companhia foi reconhecida como uma das maiores 
distribuidoras da fabricante na América Latina e uma das cinco maiores do 
mundo fora dos Estados Unidos. “Agradecemos à Motorola Solutions pela 
confiança em nossos serviços nesses mais de 20 anos de parceria”, destaca 
Severino Sanches, presidente da AGORA (http://agoratelecom.com.br/).

Firewall para PMEs 

@A inspeção de pacotes criptografados SSL é essencial para a defesa do 
perímetro protegido pelo firewall. Como esse trabalho pode ser bastante 

custoso em termos de CPU, a Hillstone Networks, líder em soluções de 
cibersegurança e gerenciamento de riscos, inova ao fazê-lo por hardware, 
em um equipamento completo e com preço acessível a empresas de todos os 
tamanhos. A companhia lança na América Latina (inclusive Brasil) a solução 
NGFW A5100, que é uma nova geração de firewalls e uma das opções mais 
acessíveis e interessantes para PMEs (www.CLM.international).

ricardosouza@netjen.com.br

Negociando com investidores:  
o que a startup precisa saber?

A negociação com investidores é sem dúvida 
o momento de maior tensão dos founders, por 
diversos motivos. Primeiro porque a startup 
precisa do dinheiro para expandir a empresa 
ou focar em algum produto específico, e depois 
porque é o momento que a startup vai provar 
para pessoas que entendem de business que 
ela realmente merece aquele tipo de atenção 
e confiança. 

 
Devido a essa tensão, de impressionar os 

investidores e colocar dinheiro no caixa antes 
que ele acabe, os founders cometem erros que 
podem se arrepender pouco tempo depois de 
finalizar a negociação.  

 
Então, antes de falar das soluções, vamos 

pontuar primeiro os principais erros cometi-
dos pela startup no processo de negociação 
de investimento. 

 
Os cinco principais erros são: 

1. Achar que sua solução é única no mercado; 
2. Não fazer uma pesquisa comparativa com 

outras startups; 
3. Deixar para se preocupar com a Due Dili-

gence apenas após o start da negociação; 
4. Não se preparar para o pitch de apresen-

tação ao investidor; 
5. Anunciar um valuation fictício, sem base 

em metodologias de cálculo de valuation. 
 
Possivelmente o erro mais comum, e um dos 

mais graves, é o último da lista, justamente 
para darmos mais ênfase nesse problema. 

 
Para iniciar um processo de captação de 

investimento, a startup deve ter bem claro, 
e de comum acordo entre todos os sócios, se 
ela realmente está no momento certo para 
isso. E para entender o momento certo, é 
necessário realizar uma projeção financeira 
pelo menos para os próximos 3 a 5 anos e 
revisitar o business plan da empresa. Se 
realmente a startup vai precisar de dinheiro, 
ou se a entrada do investidor vai gerar um 
valor tão grande que vai acelerar a escala da 

Deixar essa revisão para o final resulta em 
processos malfeitos e até mesmo em risco 
para o cancelamento de uma negociação. O 
investidor não vai colocar o dinheiro dele em 
uma empresa que ofereça risco e ao mesmo 
tempo que não seja bem estruturada. Fora 
os passivos trabalhistas e tributários que 
possam existir. 

 
Para resolver o problema de falta de pre-

paração, o empreendedor precisa pesquisar. 
Conversar com quem já passou pelo processo, 
fazer benchmarking e conhecer cases, prin-
cipalmente cases de soluções parecidas com a 
sua. É um grande erro achar que a solução da 
startup é única no mercado. Sempre terá algo 
ao menos parecido, às vezes não no Brasil, mas 
em algum lugar alguém já tentou solucionar 
um problema semelhante. Entenda o valua-
tion das empresas concorrentes, o que elas 
entregam de valor para o cliente e o que só sua 
empresa faz. Com essas informações é possível 
chegar em um raciocínio mais assertivo sobre 
quanto vale sua empresa, o que negociar com 
o investidor e melhor, o que o investidor tem 
a acrescentar na startup. 

 
E lembre-se, nunca chute um valuation 

porque acha que sua startup vale o que você 
acredita. Traga números e uma base por trás, 
porque o investidor vai perguntar, e quanto mais 
experiente ele é, mais perguntas fará. E isso é 
bom, mostra que ele pode contribuir muito e vai 
acompanhar de perto o crescimento da empresa. 

 
Não tenha medo de captar investimento. Se 

você está preparado (a) para fazer a negocia-
ção e tem um bom planejamento de alocação 
de recursos materiais, financeiros e pessoais 
após o recebimento do investimento, saiba que 
sua empresa tem grandes potenciais com a 
entrada de um novo sócio no momento correto. 

 
(Fonte: Rafael Kenji Hamada é médico e CEO da 

FHE Ventures, uma Corporate Venture Builder 
cujo principal objetivo é desenvolver soluções 

inovadoras voltadas ou adaptadas para  
as áreas de saúde e educação). 

startup, então o momento chegou. 
 
Após a tomada da decisão, é preciso montar 

um plano de alocação de recursos, para que o 
dinheiro realmente seja bem utilizado.  

A grande maioria das startups com menos 
de 2 anos, que ainda estão ultrapassando o 
chamado “vale da morte das startups”, que é o 
período de maiores riscos, gasta o dinheiro dos 
investimentos de forma incalculada e quando o 
dinheiro está terminando, percebe que poderia 
ter gastado de forma mais eficiente. Tudo isso 
porque não tem ou não seguiu um plano de 
alocação de recursos.  

 
É no momento de revisão do business plan, 

que também se faz necessária a revisão dos 
documentos da empresa e da necessidade de 
complementação ou alteração de algum item 
estrutural, jurídico, contábil ou da própria go-
vernança da empresa. Ou seja, a due diligence 
deve acontecer internamente na empresa antes 
mesmo do início das negociações, como forma 
de revisão de critérios estruturais, societários 
e financeiros da startup. 
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Comunidade tech cria hub para membros 
viverem na prática a rotina de uma empresa
Com mais de dois mil membros, 

a Orange Juice, comunidade volta-
da a qualquer pessoa interessada 
em tecnologia, vai lançar, no dia 
21 de julho, em parceria com o 
Grupo FCamara, o Orange Hub, 
primeiro hub a funcionar dentro 
de uma empresa tech. O espaço 
fica na sede do Grupo FCamara, 
em Santos/SP, e poderá ser usado 
gratuitamente pelos membros da 
comunidade, para verem na prática 
como funciona uma consultoria em 
tecnologia, fazerem networking e 
também como um coworking, para 
estudar ou trabalhar no local.

“O Orange Hub é um espaço para 
o pessoal da comunidade criar co-
nexões reais e presenciais em nossa 
sede, de forma totalmente gratuita. 
Além da troca de conhecimentos 

e do relacionamento que o hub 
vai possibilitar, a ideia é que os 
membros da comunidade possam 
ver na prática como funcionam as 
rotinas de trabalho, uma oportuni-
dade única de ganhar experiência 
real e aperfeiçoar o aprendizado”, 
explica Joel Backschat, CIO do 
Grupo FCamara.

Para se tornar membro da 
comunidade Orange Juice, não é 
preciso ter experiência prévia na 
área de tecnologia, pois o objetivo 
é justamente possibilitar que novos 
profissionais interajam com aque-
les já estabelecidos no mercado. O 
Orange Hub pode ser usado por até 
cinco pessoas simultaneamente e 
o agendamento pode ser feito por 
meio do link (https://calendly.com/
orangehub/euvou).
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RENATO DE LIMA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão ad-
vogado, estado civil divorciado, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia (04/07/1963), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Renato de Lima e de Doroti 
Aparecida do Amaral Lima. A pretendente: MARCIA OLIVA ROMA, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresária, estado civil viúva, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(28/06/1961), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gerbes 
Oliva e de Zilla Funaro Oliva. Obs.: Em razão da revogação do parágrafo 4° do Art. 67 
da lei 6015/77, pelo Art.20, item III, alinea "b" da lei 14.382/22, deixo de encaminhar 
Edital de Proclamas para afixação e publicação ao cartório da residência do pretendente.

O pretendente: AUGUSTO CESAR GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de marketing, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/05/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rogério Gonçalves 
e de Adriana Aparecida Gonçalves. A pretendente: CAMILA SAORIN GHIRALDINI, de 
nacionalidade brasileira, profissão hoteleira, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (24/06/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Milton Ghiraldini e de Rosangela Saorin Ghiraldini.

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: LOURIVAL DE JESUS SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
12/03/1962, motorista, natural de Monte Santo - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Andrade Silva e de Maria Olinda de Jesus; A pretendente: San-
DRA CAETANO DE JESUS, brasileira, divorciada, nascida aos 22/06/1974, manicure, 
natural de Ribeira do Pombal - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
José Caetano Neto e de Margarida Rodrigues de Jesus.

O pretendente: DANILO SANTOS COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/06/1983, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Samuel Lopes Costa e de Maria Angelica Alves dos Santos; A pretendente: Fernan-
DA ARAUJO DE ASSIS, brasileira, divorciada, nascida aos 24/04/1987, promotora de 
vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Geraldo de Assis e de Aurea Araujo de Assis.

O pretendente: antonio Pereira da CoSta, brasileiro, viúvo, nascido aos 
15/10/1949, aposentado, natural de Valença do Piauí - PI, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Anísio Manoel da Costa e de Maria Josefa da Conceição; A pretendente: 
LENy DE FATIMA PEREIRA, brasileira, divorciada, nascida aos 03/06/1962, auxiliar 
de montagem, natural de Ponte Nova - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de José Machado Pereira e de Margarida de Jesus Pereira.

O pretendente: RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/07/1991, barbeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Jose Conceição Oliveira e de Maria Norma Santos de Oliveira; A pretendente: 
MONIqUE ROSA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 08/02/1999, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Pedro 
Rosa da Silva e de Edileuda Evarista da Silva.

O pretendente: LUCAS DE CARVALHO SALVIANO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/04/1994, técnico eletrônico I, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Luiz Carlos Salviano e de Gheiza Cristina de Carvalho; A pretendente: 
DALILE KAwANy RAMOS GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 06/03/1997, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Cristiano 
Gomes dos Santos e de Roselaine Ramos da Cruz.

O pretendente: FRANCISCO PAULO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/11/1961, aposentado, natural de Campina Grande - PB, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Manoel Firmino de Sousa e de Rita Maria de Sousa; A pretendente: 
TEREzINHA BENTO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 02/07/1963, do lar, natural 
de Areial - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luzia Bento da Silva.

O pretendente: RODRIGO MATEUS RAMOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/01/1994, advogado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Antonio Carlos Ramos e de Maria de Lourdes Ramos; A pretendente: 
ALINE PEDRãO SEOANE, brasileira, solteira, nascida aos 09/06/1985, advogada, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcelo 
Perez Seoane e de Maria Aparecida Pedrão Seoane.

O pretendente: MARCOS ANTONIO ROCHA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 03/12/1995, maitre, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Francisco Rodrigues Chaves e de Mariclelia Rocha Rodrigues; A 
pretendente: RAqUEL JANOFSKy, brasileira, solteira, nascida aos 15/07/1996, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Christian 
Walter Janofsky e de Carmem Guardia Janofsky.

O pretendente: LUCAS KAIKE PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 04/11/2000, mensageiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Wescley Rodrigues de Sousa e de Daniela Cristina Pereira de 
Sousa; A pretendente: DANIELLE CAMPELO ARAUJO, brasileira, solteira, nascida 
aos 17/05/2002, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Antonio Leomarques de Araujo e de Ana Claudia Valdevino Campelo.

O pretendente: ELAN SILVA VIEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 30/03/1999, moto-
boy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Edilson 
João Vieira e de Josefa Antonia Vieira; A pretendente: VITORIA MARIA DA SILVA, bra-
sileira, divorciada, nascida aos 12/12/1998, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jurandir Vital da Silva e de Sonia Maria da Silva.

O pretendente: HELISON SOARES PINHEIRO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
02/11/1956, aposentado, natural de Governador Valadares - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Domingos Salviano Pinheiro e de Gonçalina Maria Pinheiro; 
A pretendente: MARIA JOSé DE SOUzA, brasileira, solteira, nascida aos 27/04/1960, 
do lar, natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de José Martins de Souza e de Josefa Fernandes de Souza.

O pretendente: FABIANO JOSE DE ALMEIDA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
01/04/1980, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Mariana Jose de Almeida; A pretendente: DAyLI RODRIGUES DO REGO, 
brasileira, solteira, nascida aos 06/10/1986, do lar, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marly Rodrigues do Rego.

O pretendente: FELIPE EMANUEL DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/06/1992, 
ajudante de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Simão da Silva e de Edileuza Sebastiana da Silva; A pretendente: MARIA LUCI-
MARA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 14/11/1994, do lar, natural de Pilar - AL, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Aloisio Paulo da Silva e de Maria da Silva.

O pretendente: RONALD CIRqUEIRA DE MORAES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/06/1991, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Milton Frasão Moraes Filho e de Dulcilene Amaral Cirqueira; A pretendente: HENDy 
doS SantoS, brasileira, solteira, nascida aos 24/05/2000, do lar, natural de Itapecerica 
da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Milton dos Santos e de 
Noelia Neres dos Santos.

O pretendente: LUCAS GABRIEL MEDINA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 28/11/1995, auxiliar de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, filho de Gilmar Alves dos Santos e de Maria Aparecida Silva Medina; 
A pretendente: TAyANE CRISTINA MARqUES SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
07/06/1997, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Nilton Cesar Matos Silva e de Leila Cristiane Oliveira Marques.

O pretendente: MICHAEL SOUzA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/06/1993, 
promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Frank Almeida Santos e de Edneide Correia Souza; A pretendente: TAMIRES 
NASCIMENTO XAVIER, brasileira, solteira, nascida aos 04/03/1993, auxiliar de loja, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luiz Jose 
Xavier e de Carla Nascimento dos Santos.

O pretendente: JOSé APARECIDO RODRIGUES DA CRUz, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 21/02/1974, polícial militar, natural de Itararé - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Joaquim Fonseca da Cruz e de Nadir Rodrigues da Cruz; 
A pretendente: DAIANE SILVA CRUz, brasileira, divorciada, nascida aos 29/08/1990, 
empresária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Gilson Cipriano de Souza e de Ivone Gomes da Silva.

O pretendente: LUIS FERNANDO DE SOUzA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/10/1991, técnico de raio x, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Jose Fernando de Arruda Silva e de Edileuza de Souza Silva; 
A pretendente: GABRIELA DOS SANTOS FIGUEIREDO, brasileira, solteira, nascida 
aos 20/06/1995, gerente de TI, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Ailson Lima Figueiredo e de Ilsa Pereira dos Santos Figueiredo.

O pretendente: CAUã RODRIGUES TORRES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/03/2003, operador de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Carlos do Nascimento Torres e de Fabiana Rodrigues Nogueira; A 
pretendente: ISABELLE SOUzA SODRé, brasileira, solteira, nascida aos 15/08/2003, 
estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Carlos José Lopes Sodré e de Luciana Souza Sodré.

O pretendente: ALEXANDRE VIANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/11/1982, eletri-
cista, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliado em São Paulo-SP, filho de Claudia 
Regina Viana; A pretendente: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 15/09/1984, analista administrativa, natural de São Paulo-SP, residente e dom-
iciliada em São Paulo-SP, filha de José Tomaz dos Santos e de Josefa Pereira dos Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/04/1994, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Magela Caldeira da Silva e 
de Cledionir Ribeiro Leite da Silva. A pretendente: SABRINA EVELyN FERREIRA 
DA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 25/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edson Ferreira da Silva e de Maria Sonia da Silva.

O pretendente: ARLES SERGIO VIEIRA SANTOS, profissão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1981, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Guilhermino dos Santos e 
de Maria Zelia Vieira Santos. A pretendente: JUCILEIDE SOARES DE OLIVEIRA, 
profissão: assistente administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, 
SP, data-nascimento: 15/05/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Apolonio Sebastião de Oliveira e de Maria do Céu Soares.

O pretendente: JOSE DAVID PORTILLO GUERRA, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Bolivia, data-nascimento: 14/10/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Luis Portillo Mocho e de 
Josefa Guerra Ramirez. A pretendente: JENNIFER SOARES DA SILVA, profissão: 
auxiliar de classe, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/03/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivan Matias 
da Silva e de Rosana Soares do Nascimento.

O pretendente: ANTONIO ADEMILTON CATHARIN, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Colorado, PR, data-nascimento: 23/04/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Olivio Catharin e de Maria Rossi 
Catharin. A pretendente: MARTA ESDRAS DA COSTA SILVA, profissão: autôno-
ma, estado civil: divorciada, naturalidade: São José do Egito, PE, data-nascimento: 
14/03/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Domingos da Silva e de Quitéria Fernandes da Costa Silva.

O pretendente: DIOGO BARBOSA TORRIGO, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1983, resi-
dente e domiciliado em Bofete, SP, filho de Jorge Torrigo e de Dinei Barbosa Torrigo. 
A pretendente: PâMELA DE ALMEIDA HONORIO, profissão: auxiliar administrativa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Honorio e de 
Maria de Lourdes de Almeida Honorio.

O pretendente: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Heleno dos Santos e de Maria 
das Graças de Oliveira. A pretendente: AwANy SOARES SISTA TADIM, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/02/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto 
Sista Tadim e de Maria Conceição Soares da Silva Santos.

O pretendente: CLEyTON DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicera da Silva. A pretendente: KELLy CRIS-
TINA MARTINS SILVA, profissão: esteticista, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Maria da Silva e de Nildete Martins da Silva.

O pretendente: FILLIPE AUGUSTO DOS SANTOS, profissão: paralegal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Gonçalves dos Santos e 
de Adelaide Elizabeth Zamparo dos Santos. A pretendente: DAyLA DA SILVA LIMA, 
profissão: auxiliar de compras, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/02/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de 
Damião Pereira de Lima e de Luciana da Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO BARBOSA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1979, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Irene Aparecida de Arruda. A pretendente: 
deniSe doS SantoS GarCia, profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 30/09/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Antonio Garcia e de Josefina dos Santos Garcia.

O pretendente: REINAN FERREIRA DE CARVALHO, profissão: empacotador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Santos Ferreira e 
de Ivoneide Maria de Carvalho. A pretendente: VITÓRIA DE JESUS BARBOSA, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/01/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Aurivan Ribeiro Barbosa e de Isabel Damiana de Jesus.

O pretendente: RAFAEL MIKLOS DA SILVA NOGUEIRA, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelino Nogueira Junior e de 
Neide Miklos da Silva. A pretendente: MAyARA CRISTINA SOUzA BELTRãO DA 
SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/05/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ricardo Luiz Beltrão da Silva e de Rosely Aparecida de Souza.

O pretendente: MATHEUS SOUzA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Santana da Silva e de Rosana Teixeira 
de Souza Silva. A pretendente: BEATRIz GOMES FERNANDES, profissão: autôno-
ma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/2003, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Régio Fernandes 
e de Maria Silvana Gomes.

O pretendente: RAKEIDSON ALMEIDA PAULA, profissão: 1/2 oficial de eletricidade, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santa Luzia, MA, data-nascimento: 27/06/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Dias Paula e 
de Rosario de Maria Almeida Paula. A pretendente: JOELMA FERREIRA, profissão: 
gerente de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nas-
cimento: 01/10/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria de Lourdes Ferreira.

O pretendente: DANILO FERNANDES DOS SANTOS, profissão: controlador 
de acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/05/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adailton 
Fernandes dos Santos e de Rosemilda dos Santos Silva. A pretendente: JULIANA 
DA SILVA, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Josemar da Silva e de Sueli Valkiria Georgino da Silva.

O pretendente: FELIPE DOS SANTOS BATISTA, profissão: auxiliar de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/2002, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Santos Batista e de 
Maria de Fatima dos Santos Silva. A pretendente: MAIARA STEPHANIE FOGAÇA 
DA SILVA, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 30/03/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ilton Ozorio da Silva e de Zelia Aparecida Pereira Fogaça.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS FRANÇA, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 26/02/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Cicero Alves de 
França e de Nubia Martins dos Santos França. A pretendente: CLEICIANE DO MAR 
LOPES, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Capanema, PA, 
data-nascimento: 12/11/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Gabriel Lopes e de Maria Iraneide Aviz do Mar.

O pretendente: CAIO LAURINDO ISIDORO FERREIRA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Ferreira e de Adriana 
Aparecida Isidoro. A pretendente: LETICIA DE ALMEIDA GREGÓRIO, profissão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
César Gregório e de Edna Maria de Almeida Gregório.

O pretendente: wESLLEy ARAUJO GOMES, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 30/06/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oseas Nascimento 
Caetano e de Rita de Cassia Bispo de Araujo. A pretendente: EDILANDIA MARIA 
DA SILVA, profissão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: Moreno, SP, 
data-nascimento: 03/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jose Helio da Silva e de Severina Maria Batista da Silva.

O pretendente: BRUCE wILLIANS FERREIRA SANTOS, profissão: cozinheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Fernando dos 
Santos e de Maide Ferreira de Lima. A pretendente: ELANA SILVA VIEIRA, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Chagas Vieira e de Elisangela Lucia Ferreira Silva.

O pretendente: MOISéS PEREIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1963, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Pereira da Silva e de Tereza 
Portacio da Silva. A pretendente: ANA PAULA BARAUNA DOS SANTOS, profissão: 
faxineira, estado civil: divorciada, naturalidade: Nova Iguatu, RJ, data-nascimento: 
25/06/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Renato 
Lucio dos Santos e de Erivalda Barauna dos Santos.

O pretendente: THIAGO RODRIGUES ALVES, profissão: desenvolvedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Luiz Gonzaga Silva Alves e de Angela Cristina 
Rodrigues Alves. A pretendente: NáTHALy PEDROSA DE SOUzA, profissão: jorna-
lista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joel de Souza e de 
Francisca Valda Pedrosa.

O pretendente: DAVI BENTO CAzAES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manuelito dos Santos Cazaes e de Maricel 
Bento Taicico. A pretendente: NAIARA CRISTINA ARCANJO SOARES, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-
nascimento: 25/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Odilon Soares Leite e de Fabiana Arcanjo Neves.

O pretendente: ANTONIEL PEREIRA DOS SANTOS, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Castro Alves, BA, data-nascimento: 25/06/1966, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Pereira dos Santos e 
de Edith Alves de França. A pretendente: IVANEIDE DE SOUSA RODRIGUES, 
profissão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 
19/08/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaci 
Rodrigues e de Antonia Maria de Sousa.

O pretendente: wALDEMAR DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oswaldo de Oliveira e de Joana 
Dalça de Oliveira. A pretendente: APARECIDA CRISTINA VIEIRA DE MORAES, 
profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 
06/06/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cândido 
Vieira de Moraes e de Helena Leite de Moraes.

O pretendente: GABRIEL SENA SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilvanio da Silva Santos e de Alexsandra 
Aparecida Sena Santos. A pretendente: MARyANA DE FREITAS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/2005, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Risoklebia Katia de Freitas.

O pretendente: ADRIANO ALVES COUTINHO, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Eva Alves Coutinho. A pretendente: 
VERÔNICE FERREIRA DOS SANTOS, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 11/10/1992, residente e domiciliada em 
Francisco Morato, SP, filha de José Vicente Ferreira Filho e de Verônica dos Santos 
Francelino.

O pretendente: wESLEy BATISTA DE SOUzA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Rodrigues de Souza e de 
Maria Helena Batista de Souza. A pretendente: NEILDES DOS SANTOS SILVA, 
profissão: copeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Buerarema, BA, data-nas-
cimento: 14/08/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sebastião Manoel da Silva e de Dilza Alves dos Santos Silva.

O pretendente: NILSON OLIVEIRA SANTOS, profissão: técnico de transporte, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Jitaúna, BA, data-nascimento: 24/10/1959, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo Oliveira Santos e de 
Alaides Gomes Oliveira. A pretendente: MARIA INÊS DE Sá BORGES, profissão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Codo, MA, data-nascimento: 
05/01/1970, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Antonio Borges e de 
Palmira de Sá Borges.

O pretendente: LIRIO LEONEL LOURENCO, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Angola, data-nascimento: 18/06/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Edite Agostinho Lourenco. A pretendente: 
ALINE BARBOSA DE SOUzA JESUS, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/2001, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aguinaldo de Jesus e de Katia Barbosa de 
Souza Jesus.

O pretendente: LUIz FELIPE ALVES CORREIA NUNES, profissão: operador de 
máquinas, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/05/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Zacarias 
Nunes Alves e de Ivanice Alves Correia Nunes. A pretendente: LIDIANE ARAUJO DA 
SILVA FERREIRA, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Nascimento da Silva e de Lenilda 
Ferreira de Araujo da Silva.

O pretendente: KELLER FERREIRA CORREA, profissão: técnico de enfermagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Nilópolis, RJ, data-nascimento: 14/07/1974, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaac Lima Correa e de 
Jurema Ferreira Correa. A pretendente: PATRICIA DA SILVA BATISTA, profissão: 
gestora financeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/12/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivonaldo 
de Jesus Batista e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: EVANDRO MESqUITA DO NASCIMENTO, profissão: cozinheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ipu, CE, data-nascimento: 11/08/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Braz do Nascimento e 
de Rosa Mesquita do Nascimetio. A pretendente: VERÔNICA OLIVEIRA DE LIMA, 
profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo 
André, SP, data-nascimento: 16/06/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Eleno Rodrigues de Lima e de Maria da Gloria Oliveira de Lima.

O pretendente: MANOEL ESTEVãO DA SILVA, profissão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 16/06/1983, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Estevão da Silva e de Maria das 
Dores da Silva. A pretendente: MARIA BARBOSA DA SILVA, profissão: cuidadora 
de idosos, estado civil: divorciada, naturalidade: Terra Roxa, PR, data-nascimento: 
21/03/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Audálio 
Barbosa da Silva e de Augustina Batista Pereira da Silva.

O pretendente: HELIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO, profissão: técnico de 
telecomunicação, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
10/11/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio Fer-
nandes de Oliveira e de Fidelcina Maria de Oliveira. A pretendente: MARLEI ALVES 
FonSeCa, profissão: auxiliar de arquivo, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Ademi Alves Fonseca e de Neuza Alves dos Santos.

O pretendente: wAGNER MARqUES DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1970, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gelcir Marques da Silva e de 
Maria Lucas Ferreira da Silva. A pretendente: SIMONE NASCIMENTO ROCATO 
Santana, profissão: monitora, estado civil: viúva, naturalidade: São João do Ivaí, 
PR, data-nascimento: 15/10/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Luis Rocato e de Cleusa do Nascimento Rocato.

O pretendente: DOUGLAS NUNES OLIVEIRA, profissão: analista de treinamento, 
estado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1985, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dirceu Vieira da Silva e 
de Edna Nunes Oliveira da Silva. A pretendente: JARDILENE PEREIRA VIANA, 
profissão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 14/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Julio da Silva Viana e de Jardelina Pereira Viana.

O pretendente: PEDRO HENRIqUE TEIXEIRA ALVES, profissão: analista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Florial Alves e de Claudineia 
Teixeira. A pretendente: NAyARA HERNANDES SCHUEIDER, profissão: operadora 
de atendimente, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, 
data-nascimento: 23/09/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Lindomar de Brito Schueider e de Aparecida Maria Hernandes Schueider.

O pretendente: LAUDINEI COSME DAMIãO DE JESUS, profissão: taxista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 29/11/1972, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laurindo de Jesus e 
de Maria Aparecida Ribeiro de Jesus. A pretendente: ALICE CORRÊA, profissão: 
cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo Antônio da Platina, PR, data-
nascimento: 22/07/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Onório Corrêa e de Antonia Novais.

O pretendente: THIAGO PINHEIRO DA NÓBIA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/10/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Benicio da Nóbia e de Francisca 
Ionêda Pinheiro da Nóbia. A pretendente: REGIANE HELENA DE JESUS, profis-
são: psicóloga, estado civil: divorciada, naturalidade: Lorena, SP, data-nascimento: 
26/11/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
Aparecida de Jesus.

O pretendente: GABRIEL FILIPE DE LIMA SILVA, profissão: controlador de aces-
so, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Solano da Silva e de 
Rosineide Alves de Lima Silva. A pretendente: ALINE DOS SANTOS MORAIS, 
profissão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Antonio de Morais e de Hélem Rosa dos Santos Morais.
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