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Tão importante quanto contratar bem é criar condições para que as 
pessoas sejam bem sucedidas em uma nova função. Uma das piores 
experiências que um gestor pode ter, sem dúvida, é a de desligar alguém. 
Independentemente do contexto, nunca é um processo fácil.   

Erro de contratação ou erro de liderança?
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Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular
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FINANCEIRO

Conteúdos que ensinem como melhorar a jornada do cliente é algo 
que não falta na Internet. Quem pesquisar vai encontrar uma grande 
variedade de tutoriais, dicas e explicações. Mas, para os consultores 
empresariais Marco Oliveira e Francisco Bezerra, sócios da O4B, em-
presa especializada em soluções corporativas, há um erro comum e 
difícil de corrigir: não colocar o cliente no centro das decisões.   

Empresas não aprenderam a colocar o 
cliente no centro das decisões

Acompanhado do rápido avanço tecnológico e mudanças sociais 
decorrentes do surgimento de ferramentas digitais que auxiliam em 
práticas cotidianas e profissionais, uma série de incidentes relacionados 
à Segurança da Informação, vieram à tona recentemente, resultando em 
vazamentos de dados em diversas organizações.   

A cibersegurança vem se tornando prioritária 
no plano de negócios das empresas

Atualmente, a tecnologia se faz presente em todos os setores de mer-
cado, e seu uso vem crescendo cada vez mais nos ambientes de trabalho 
e com usuários individuais, especialmente depois da pandemia.    

A importância do gerenciamento de serviços  
de TI para o setor educacional

Weedezign_CANVA

Utilize o WhatsApp para impulsionar  
as vendas do seu negócio

Presente na tela inicial de 54% 
dos smartphones, o WhatsApp 
é o aplicativo mais utilizado 
pelos brasileiros. A informação 
está de acordo com a pesquisa 
Panorama Mobile Time, 
produzida pela Opinion Box. 

Apesar do uso ser focado na troca de 
mensagens entre familiares e amigos, 

há um crescimento exponencial da utiliza-
ção da ferramenta por empresas que de-
sejam se conectar, engajar e reter clientes 
durante a jornada de compra. 

 
Entretanto, ao mesmo tempo que a ferra-

menta aproxima as empresas dos consumi-
dores, ela pode afastar. Estratégias que não 
forem bem pensadas pelas marcas podem ter 
o efeito oposto do proposto pelo aplicativo. 
Mas quais são as estratégias mais efetivas para 
criar relacionamentos fortes com os usuários 
por meio de conversas na rede social? 

Victor Paschoal, Head de Marketing Latam 
da CleverTap - plataforma líder mundial em 
retenção e engajamento de usuários - sepa-
rou cinco dicas de como fidelizar clientes 
pelo WhatsApp. Confira:

 
1. Conheça o aplicativo e instale a 

versão focada em negócios - Antes de 
tudo, é preciso instalar os aplicativos corretos 
e entender tudo o que a ferramenta tem ao 
seu alcance. Clicar nos botões e descobrir a 
plataforma é essencial para o seu manuseio. 

Dedicado para as pequenas, médias e 
grandes empresas, o WhatsApp Business 
possui recursos essenciais como mensa-
gens automáticas organizadas de acordo 
com as jornadas de cada cliente, função 
catálago e até a possibilidade de verificar 
as métricas do seu negócio. 

Há também a versão web do app, que 
permite que a ferramenta seja utilizada 
pelo navegador do seu desktop, diminuindo 
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os erros de digitação que podem ocorrem 
pelo celular. 

2. Capriche no design conversacio-
nal - Você já sabe tudo sobre o WhatsApp e 
está pronto para aplicá-lo na sua empresa. O 
primeiro passo a seguir é se colocar no lugar 
do usuário: quais mensagens você gostaria de 
receber das empresas? Como você gostaria de 
ser abordado? É preciso fazer um estudo da 
sua plataforma para saber quais informações 
sobre seus serviços e produtos são relevantes 
para utilizar com o seu público. 

Criar mensagens automáticas pessoais e 
objetivas aproximam muito mais o cliente 
da marca do que “chatbots” duros e impes-
soais. Apesar de estar utilizando um robô 
para automatizar o tempo, a ideia é deixar 
a conversa o mais natural possível, como 
se fosse um bate-papo real. 

 
3. Invista no atendimento perso-

nalizado ao cliente - Os recursos do 
WhatsApp facilitam a comunicação com 
os clientes, mas não substituem um fun-
cionário dedicado somente ao aplicativo. 

As pessoas estão evitando cada vez mais 
falar ao telefone, por isso, a utilização da 
conversa por mensagens agiliza e otimiza 
o atendimento aos consumidores. Micro, 

pequenas e médias empresas podem usar 
o canal como principal ferramenta de su-
porte aos usuários, por exemplo. 

 
4. Entenda os melhores horários e a 

frequência das mensagens - É necessá-
rio que o cliente saiba que sua empresa está 
ali, mas não torne isso um exagero. Todos 
nós sabemos o quanto é chato receber no-
tificações indesejadas seja em qual canal de 
comunicação que for, então, trabalhe com 
objetividade. Estude também os melhores 
horários que funcionam com o seu público. 

 
5. Divulgue seu WhatsApp e faça 

promoções - Para transportar novos 
e antigos clientes, é necessário divulgar 
o aplicativo. O WhatsApp disponibiliza 
um link que pode ser utilizado no próprio 
site da marca ou em outras redes sociais. 
Atualmente, e-mails e chamadas telefôni-
cas não são tão utilizados pela população 
como o WhatsApp. 

As pessoas estão conectadas o dia todo ao 
aplicativo e, por ser o meio de comunicação di-
gital mais usado no Brasil, é muito importante 
agregar clientes à plataforma. Por isso, dê um 
motivo para a pessoa estar conectada com a 
sua rede. Faça promoções ou dê “prêmios” a 
quem fizer contato pelo aplicativo.  - Fonte e 
outras informações: (https://clevertap.com/).

https://www.gccrc.unicamp.br/course-from-gene-to-trait/

Curso gratuito em biotecnologia vegetal

@O Centro de Pesquisa em Genômica para Mudanças Cli-
máticas – GCCRC, uma iniciativa entre a Embrapa e a 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), abre inscrições 
para a quarta edição do curso "From Gene to Trait", que volta 
ao seu formato presencial. O curso abrange desde as principais 
ferramentas de investigação da biotecnologia vegetal, como 
identificação de genes e microrganismos associados, até te-
mas como marcos regulatórios e propriedade intelectual. Ano 
passado, em decorrência da pandemia da COVID-19, o curso 
aconteceu entre agosto e dezembro, com aulas semanais e no 
formato online. Foram 450 inscritos de nove países, mas apenas 
250 participantes foram selecionados. Destes, 90 participantes 
atingiram os requisitos mínimos para receber o certificado. 
De volta ao formato presencial, os organizadores esperam que 
a interação entre os participantes volte a ser exitosa, ainda 
que isso represente um alcance menor em termos regionais 
(https://www.gccrc.unicamp.br/course-from-gene-to-trait/).    

  Leia a coluna completa na página 6
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Foto: Nella Airlines

Renovação de certificação e novos planos
A companhia boliviana Amaszonas by Nella acaba de receber, 

das autoridades bolivianas aeronáuticas, a renovação de seu 
certificado para voos regulares de passageiros e carga. A con-
quista representa um marco para a cia, que estava em processo 
pré-falimentar antes de ser adquirida pela Nella Airlines Group. 
Entre os novos planos: finalizar o processo de mudança de nome 
para Nella Airlines Bolivia, já em fase final; certificação do Boeing 
737-800NG e, até o início de 2023, iniciar a mudança da frota, 
saindo dos Embraer 190 com capacidade para 110 passageiros 
para o Boeing com capacidade para 189 passageiros. A Amaszonas 
by Nella opera na Bolívia, Chile e Paraguai e planeja retomar voos 
regulares para Rio de Janeiro, São Paulo e Foz do Iguaçu, além 
de Peru e Argentina – operações interrompidas pela pandemia.    

 Leia a coluna completa na página 5

Negócios em Pauta
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ICMs do etanol
O governo de São Paulo anun-

ciou ontem (18) a redução do 
ICMS do etanol de 13,3% para 
9,57%, o que resultará em um 
impacto de R$ 563 milhões na 
arrecadação até o final do ano. 
A renúncia de receita para o es-
tado está estimada em R$ 125,1 
milhões ao mês. A estimativa do 
governo é que ação reduza o va-
lor na bomba em R$ 0,17 (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/realidade-aumentada-fatos-mostram-por-que-o-comercio-imersivo-veio-para-ficar/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-07-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-19-07-2022/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/nao-somos-ainda-uma-nacao/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-ciberseguranca-vem-se-tornando-prioritaria-no-plano-de-negocios-das-empresas/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-importancia-do-gerenciamento-de-servicos-de-ti-para-o-setor-educacional/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/erro-de-contratacao-ou-erro-de-lideranca/?swcfpc=1
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empresas-nao-aprenderam-a-colocar-o-cliente-no-centro-das-decisoes/?swcfpc=1
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Estratégias de 
ESG minimizam o 

impacto da logística 
no meio ambiente

O desenvolvimento 
sustentável é uma 
prática cada vez mais 
exigida no mercado 
mundial

Isso chega a ganhar um 
peso de obrigatoriedade 
para as empresas que 

atuam no e-commerce. 
Em total alinhamento com 
isso, o ESG (sigla em inglês 
para Ambiental, Social e 
Governança) vem ganhando 
força, já que trata da adoção 
de soluções para melhorar 
as estratégias de logística, 
reduzindo os impactos no 
meio ambiente, enquanto 
o e-commerce continua em 
crescimento acelerado. 

O termo ESG é usado, 
portanto, para medir e 
incentivar as práticas am-
bientais, sociais e de go-
vernança de uma empresa 
e está totalmente alinhado 
à sustentabilidade. Na NRF 
Retail’s Big Show 2022, em 
Nova York, uma das maiores 
feiras de varejo do mundo 
para apresentar novidades 
e tendências, um dos temas 
mais discutidos foi o ESG. 

É fato que cada vez mais 
o consumidor vai levar em 
consideração essas práti-
cas e as empresas que as 
adotarem sairão na frente. 
Dentro desse contexto, 
olhando através das lentes 
ESG, existem desafios para 
as empresas do segmento do 
e-commerce, que, em março 
de 2022, representou 13,2% 
do comércio varejista restri-
to (exceto veículos, peças e 
materiais de construção). 

No acumulado dos últimos 
12 meses, a participação do 
e-commerce no comércio 
varejista corresponde a 
12,4%. Vale destacar que 
esse indicador foi feito a 
partir da última Pesquisa 
Mensal do Comércio do 
IBGE, divulgada no dia 10 
de maio. Os dados são do 
índice MCC-ENET, desen-
volvido pela Neotrust/Mo-
vimento Compre & Confie, 
em parceria com o Comitê 
de Métricas da Câmara Bra-
sileira da Economia Digital 

(camara-e.net). 
Ao comparar as vendas 

praticadas pela internet, 
em abril de 2022 (em rela-
ção ao mesmo mês do ano 
passado) teve uma leve alta 
de 1,52%. No acumulado do 
ano, o crescimento segue 
em 9,63%. A expectativa 
é que o e-commerce vai 
continuar em ascensão, mas 
só vai se beneficiar quem 
evoluir e conseguir manter 
os consumidores satisfeitos. 

Além disso, um dos gran-
des desafios do setor é ga-
rantir que a operação logís-
tica emita cada vez menos 
poluentes sem encarecer 
o processo, promovendo 
benefícios para as empre-
sas, para o meio ambiente 
e para a sociedade. Nesse 
sentido, a roteirização é uma 
tendência que surge como 
solução sustentável capaz 
de promover a otimização 
da cadeia logística. 

Roteirizar as entregas 
gera economia ao passo 
que evita que os produtos 
passem por lugares desne-
cessários ao longo da rota. 
O ESG é um tema que está 
em voga e, por isso, mere-
ce atenção por parte das 
empresas de logística. Para 
o e-commerce, a adoção 
de práticas sustentáveis 
dentro dos critérios ESG 
é, portanto, uma forma de 
minimizar os impactos da 
logística na natureza. 

Dessa forma, o mercado 
logístico não limita seu 
crescimento mas, ao mesmo 
tempo, garante soluções 
para o setor e para o meio 
ambiente. Seguindo essa li-
nha de raciocínio, avaliamos 
que o e-commerce tem o 
poder de ajudar na redução 
de carbono e promover um 
mundo mais verde. Sendo 
assim, implementar solu-
ções que promovam a me-
lhoria dos processos e ainda 
garantam a preservação 
dos recursos naturais são 
questões urgentes.

(*) - Presidente do Conselho de 
Administração da BBM Logística, 

Conselheiro da Pathfind, especialista 
em logística, é sócio da Awro 

Logística e Participações.

Antonio Wrobleski (*)

A tecnologia 5G começou a 
funcionar no Brasil no último dia 
6. Brasília foi a primeira cidade a 
receber a faixa de 3,5 gigahertz, 
que oferece a maior velocidade. 
A expectativa é que brevemente 
o sinal esteja disponível em todas 
as capitais do país. Empresas e 
indústrias serão altamente impac-
tadas pela tecnologia, e o varejo 
não ficará de fora.

A grande aposta é que o 5G ace-
lere as soluções em omnichannel, 
que envolve a convergência entre 
o online e o físico, como o caminho 

mais promissor para os resultados 
do varejo. “O omnichannel permi-
te que o varejista esteja presente 
em mais de um canal de venda 
e proporcione uma experiência 
diferenciada para o consumidor, 
explorando as tecnologias dispo-
níveis e planejando estratégias 
multicanais. 

Além de fazer o atendimento 
tradicional daquele cliente que 
prefere a compra presencial, o 
lojista também opera de outras 
formas, dentro dos conceitos do 
varejo moderno, com opções de 

entrega, estoque local para aten-
der pedidos online, compra online 
com retirada na loja e vendas 
pelo Whatsapp, por exemplo”, 
explica Juliano Mortari, CEO da 
VarejOnline, ERP para gestão de 
lojas, franquias e pontos de venda.

O especialista cita como exem-
plo o aplicativo VO Closer, da 
própria VarejOnline, usado para 
vendas pelo WhatsApp. Pelo 
aplicativo, é possível divulgar 
produtos, fazer compras, realizar 
pagamentos online e retirar o 
produto em uma loja física. 

“As vendas por Whatsapp já 
deveriam ser uma realidade do 
varejo, e a pandemia só reforçou 
essa necessidade, afinal, muitos 
consumidores investiram mais em 
compras online. Com a chegada 
gradual do 5G, o momento é de 
unir forças e apostar no atendi-
mento multicanal”.

Segundo dados da consultoria 
Ebit/Nielsen, em 2020, durante a 
pandemia, as lojas online tiveram 
aumento de 41% no faturamento 
em comparação aos últimos 13 
anos. Já no primeiro trimestre 

de 2021, a pesquisa Neotrust 
apontou alta de 57,4% em com-
paração ao mesmo período do 
ano anterior. 

Com a chegada do 5G, será 
preciso ir além e ter um bom 
aproveitamento de todas as pla-
taformas disponíveis, explorando 
as oportunidades do omnichannel 
para poder manter o crescimen-
to. A expectativa é alavancar as 
vendas, e aumentar o número 
de transações em vendas físicas 
e online. - Fonte e mais informa-
ções: (www.varejonline.com.br).

A desatenção após uma viagem internacional pode custar 
caro. Contribuintes que não declaram corretamente os bens ao 
retornarem ao Brasil são multados e podem até sofrer sanções 
administrativas e penais se tentarem entrar no país com bens 
acima do valor permitido ou com itens proibidos. 

A Receita elaborou o Guia do Viajante, que serve de fonte 
de consulta a viajantes que tiverem dúvidas (https://www.gov.
br/receitafederal/pt-br/assuntos/aduana-e-comercio-exterior/
viagens-internacionais/guia-do-viajante/entrada-no-brasil). A 
omissão ou declaração falsa ou inexata de bens enquadrados 
como bagagem resultará em multa de 50% do valor excedente 
à cota de isenção.

Os bens que não se enquadrarem como de uso pessoal são su-
jeitos ao pagamento do Imposto de Importação, mas existe uma 
cota de isenção. Para viagens aéreas ou marítimas, o limite é de 
US$ 1 mil. Para chegadas por lagos, rios ou por fronteiras terres-
tres, a cota corresponde a US$ 500 por pessoa. O contribuinte 
tem direito a uma cota adicional de US$ 1 mil sobre as compras 
feitas em lojas free shops em aeroportos (ABr).

Toda essa movimen-
tação também refor-
ça a atenção para a 

segurança dos clientes no 
ambiente digital e requer 
um olhar minucioso dos 
varejistas para que seus 
consumidores possam na-
vegar com tranquilidade. 
“É cada vez mais essencial 
buscar meios de proteção 
que tragam segurança aos 
usuários e às lojas. 

Proporcionar uma experi-
ência de consumo positiva 
também passa pela seguran-
ça e esse quesito também é 
fundamental para a susten-
tabilidade dos negócios em 
um meio tão competitivo”, 
destaca Rodrigo Schiavini, 
Diretor de Negócios da 
SmartHint - sistema de busca 
inteligente e recomendação 
para e-commerce, empresa 
pertencente ao grupo Maga-
zine Luiza.

E traz dicas para que lo-
jistas possam trabalhar de 
forma segura e conquistar a 
confiança dos clientes:

As vendas do e-commerce no Brasil devem avançar 95% até 2025.

A iniciativa privada expande sua participação em uma 
das áreas mais importantes da infraestrutura urbana: a 
iluminação pública. Atualmente, 70 municípios brasileiros 
já firmaram contratos com concessionárias privadas para 
a modernização e expansão dos seus parques de ilumi-
nação pública. Outros 400 projetos estão em andamento. 
A expectativa do setor é que esses números dobrem nos 
próximos três anos, chegando a até 150 contratos assinados 
(incluindo os atuais). 

Os números fazem parte de pesquisa realizada pela 
Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação 
Pública (ABCIP) e EY, divulgada em junho. Foram ouvidos 
representantes de empresas ligadas ao setor, fornecedores 
e consultores.    

O interesse das empresas investirem, porém, está ligado 
à segurança jurídica dos contratos com a administração 
pública e das fontes de financiamento, como a cobrança, 
por parte dos municípios, da Contribuição Sobre Ilumi-
nação Pública (Cosip).  

Segundo o levantamento, caso a Cosip não existisse e 
a PPP dependesse do orçamento público sem vinculação 
em lei, 94% dos acionistas e empreendedores ouvidos 
afirmaram que sua empresa não teria interesse em par-
ticipar do projeto. 

Mesmo em um cenário com vinculação de outra fonte 
orçamentária em lei ao contrato de PPP, o interesse dos 
acionistas e empreendedores também é baixo: 50% deles 
não teriam interesse em participar. “Essas respostas refor-
çam a relevância da Cosip para a atratividade do setor”, 
diz trecho do estudo. 

“A PPP praticamente se torna inviável sem a existência 
da Cosip no município. Isso se justifica tanto pela falta de 
interesse da iniciativa privada em um projeto sem esta 
estrutura de garantia, como pela dificuldade da munici-
palidade em prover o projeto de outra fonte orçamentária 
segura para fazer frente às garantias necessárias”, explica 
o engenheiro eletricista Antonio Alvarenga, gerente sênior 
de consultoria na área de Estratégia e Transações para o 
setor de Governo e Infraestrutura da EY Brasil. 

De acordo com Alvarenga, a iluminação pública é, atu-
almente, um dos setores mais ativos na infraestrutura, 
principalmente nos municípios. “Há uma expansão cada 
vez mais acentuada de parcerias público-privadas neste 
setor, demonstrando um interesse de ambas as partes: a 
Prefeitura desejando melhoria nos serviços para a popu-
lação e as concessionárias buscando projetos com bom 
retorno e garantias orçamentárias seguras”, explica.  

Há uma expansão cada vez mais acentuada de parcerias 
público-privadas neste setor.

E-commerce: confira cinco 
dicas para tornar 

o seu negócio mais seguro
Uma pesquisa da Global Payments Report, divulgado pela Worldpay from FIS revelou que o comércio 
eletrônico mundial deve crescer 55,3% nos próximos três anos. Segundo o levantamento, as vendas do 
e-commerce no Brasil, por sua vez, devem avançar 95% até 2025

 4) Invista em Block-
chain - Essa tecno-
logia é uma espécie 
de banco de dados 
descentralizado con-
tendo as transações 
ou interações reali-
zadas entre as par-
tes envolvidas. Esse 
recurso distribui as 
informações em blo-
cos de registro que 
são ligados uns aos 
outros, criando um 
banco de dados per-
manente e à prova de 
violações;

 5) Escolha uma plata-
forma segura - Os 
sistemas disponíveis 
possuem diferentes 
graus de estabilidade 
no que se refere à se-
gurança. Esse quesito 
deve ser avaliado de 
forma criteriosa na 
escolha da plataforma 
a ser adotada. - Fonte 
e outras informações: 
(https://www.smar-
thint.co/).

 1) Mantenha seus sis-
temas atualizados 
- Isso inclui todos os 
softwares utilizados no 
negócio e assim você 
preserva sua loja con-
tra possíveis invasões 
digitais;

 2) Utilize senhas fortes 
- Lembre-se sempre 
de incluir caracteres 
diversificados entre 
números, letras ou 

símbolos. Isso pode 
dificultar o acesso de 
invasores;

 3) Adote certificados 
de segurança - Eles 
são fundamentais para 
proteger a comunica-
ção entre o cliente e 
o servidor, garantindo 
que a transação ocorra 
sem riscos. Entre os 
mais usados, estão o 
SSL;
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País tem mais de 400 projetos de 
PPPs em iluminação pública

O parque de iluminação pública também é a porta de 
entrada para soluções de cidades inteligentes nos muni-
cípios brasileiros, pelos seguintes fatores: a capilaridade 
da rede de iluminação pública abrange toda a extensão 
territorial dos municípios, em especial na área urbana. 
Isso permite o uso da sua infraestrutura, como os postes, 
para instalação de outros equipamentos, como câmeras 
de vigilância. Segundo consultores, a estruturação de 
projetos que busquem o equilíbrio entre a necessidade do 
município e o interesse da iniciativa privada é importante 
para o sucesso do projeto. 

A atuação dos bancos nacionais (BNDES e Caixa), afirma 
o consultor, está sendo fundamental para o desenvolvimen-
to das parcerias em iluminação pública. “De forma clara 
podemos ver que PPPs modeladas por agentes indepen-
dentes, como Caixa e BNDES, trazem maior segurança 
para o mercado, o que diretamente resulta em um maior 
número de interessados nestes projetos, trazendo maior 
concorrência ao processo e um preço mais vantajoso para 
a municipalidade”, explica Alvarenga. 

Nos últimos anos, diversos projetos estruturados foram a 
leilão em cidades como Porto Alegre, Teresina, Vila Velha, 
Petrolina, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Aracaju, 
Feira de Santana, Franco da Rocha, Belém, Sapucaia do 
Sul, Campinas, Patos de Minas, Cachoeiro de Itapemirim 
e Toledo. “É importante destacar que os projetos estão 
contemplando municípios dos mais diversos portes, des-
de capitais, como Belém, com população superior a 1,5 
milhões habitantes, até municípios menores do interior, 
como Sapucaia do Sul, com menos de 150 mil habitantes”, 
diz Alvarenga. - Fonte: Agência EY.
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Receita orienta sobre 
compras no exterior

5G acelera soluções em omnichannel no varejo



Um mundo interconectado: 
a evolução digital na 

América Latina

A transformação 
digital foi acelerada 
por conta da 
pandemia, o que 
provocou mudanças 
profundas na região 
da América Latina

Segundo o relatório 
Latin American Di-
gital Transformation 

Report 2021, a tendência 
é que a evolução digital al-
cance patamares ainda mais 
altos nos próximos anos e 
que tenhamos um amadu-
recimento do ecossistema. 
Hoje, temas como block-
chain, inteligência artificial 
e metaverso se tornaram 
pauta de discussões do dia 
a dia das empresas 

Com os avanços do 5G, a 
introdução de infraestru-
turas de computação de 
borda e a implementação de 
sistemas na nuvem, tornou-
se fundamental investir no 
aumento de conectividade e 
espaço para armazenamen-
to de dados, assim como na 
otimização de plataformas 
de gerenciamento de data 
centers.  

Atualmente, com a di-
gitalização da economia, 
todas as novas tecnologias, 
como Internet das Coisas 
(IoT), metaverso, realidade 
virtual e aumentada ou Big 
Data, utilizam um massivo 
aumento de dados que pre-
cisam ser processados de 
forma eficiente. Por isso, os 
centros de processamento 
de dados atuam na eco-
nomia digital, fornecendo 
um “lar” não apenas para 
as informações, mas tam-
bém para as plataformas e 
aplicações que se tornaram 
tão onipresentes no mundo 
moderno. 

Por sua vez, o fio condu-
tor para o funcionamento 
contínuo desses sistemas 
e para a entrega de con-
teúdo é a conectividade. 
A evolução digital avança 
a passos largos e promete 
se acentuar nos próximos 
anos, mas ainda há muito 
a evoluir. 

Ainda de acordo com 
o Latin American Digital 
Transformation, onde é 
medida a velocidade das 
mudanças das tecnologias 
na América Latina, levan-
do em conta itens como 
introdução da internet e 
aplicativos, aumento do 
número de empresas de 
tecnologia e o crescimento 
do ecossistema de inova-

ção, o índice cresceu de 
2,3% em 2020 para 3,4% 
em 2021. É um aumento 
considerável para a região, 
mas ainda longe dos 69,8% 
dos Estados Unidos.  

Ainda há um longo cami-
nho a percorrer para alcan-
çar o patamar de nações 
mais desenvolvidas tecno-
logicamente. As empresas 
brasileiras e latinas ainda 
precisam enfrentar alguns 
desafios, como a escassez 
de profissionais de Tecno-
logia da Informação, por 
exemplo. Há um aumento 
na procura por cursos vol-
tados à tecnologia, mas o 
crescimento não é rápido 
o suficiente para atender à 
demanda acelerada. 

Já no mercado de data 
centers, que está no centro 
da evolução digitação em 
regiões como a América 
Latina, as infraestruturas 
já veem um crescimento 
substancial para suportar 
suas demandas de evolução 
digital. E isso, por sua vez, 
tem levado as empresas 
a optar por soluções mais 
modernas para gerenciar 
os crescentes requisitos 
de dados. 

Um avanço nesta área é a 
migração da infraestrutura 
de TI, visando a redução de 
custos e o aprimoramento 
de desempenho da opera-
ção. Muitas empresas estão 
optando por soluções mais 
versáteis e escaláveis, como 
o Colocation e a nuvem.  

Entre o data center, a 
nuvem e a edge computing, 
nosso mundo tornou-se ver-
dadeiramente ‘always-on’ e 
interconectado, de forma 
irreversível. 

Portanto, companhias 
com altos níveis de maturi-
dade digital alcançam uma 
vantagem competit iva 
em diversos indicadores 
de desempenho, como 
crescimento de receita, 
tempo de lançamento 
no mercado, eficiência 
de custos, qualidade do 
produto e satisfação do 
cliente. Para a evolução 
digital realmente avançar 
na América Latina é neces-
sário construir uma base 
digital robusta. 

Somente com um meca-
nismo digital maduro e bem 
alinhado, as empresas esta-
rão preparadas para parti-
cipar de novos ambientes 
e de um mundo totalmente 
interconectado.  

(*) - É Diretor de Expansão LATAM da 
Odata (http://odatacolocation.com).

Vitor Caram (*)

www.netjen.com.br São Paulo, terça-feira 19 de julho de 2022
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ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40 -  NIRE 35.300.492.897

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 29 de abril de 2022, às 14h30, na sede social Ultracargo Logística S.A. (“Com-
panhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São
Paulo. Presença: Compareceram à Assembleia: (i) acionista titular de mais de ¾ (três quartos) das
ações do capital social; (ii) Diretores da Companhia; e (iii) Sr. Marcio Serpejante Peppe, inscrito no
CRC sob o n.º 1SP233011/O-8, representando a KPMG Auditores Independentes, auditores indepen-
dentes da Companhia. Publicações: Aviso aos Acionistas: Publicado no jornal “Empresas e Negóci-
os” em sua edição de 30 de março de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 133 c/c artigo 289
da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Edital de Convocação: Publicado no jornal “Empresas e Negó-
cios” nos dias 20, 22 e 25 de abril de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 124 c/c artigo 289 da
Lei nº 6.404/76, conforme alterada. Mesa: Décio de Sampaio Amaral - Presidente. Pedro Guedes
Rabelo – Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto das
acionistas presentes da Companhia, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorri-
dos nos termos do § 1° do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar, com a abstenção dos legalmente
impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sem emendas ou ressalvas, o
relatório e as contas dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras e suas notas
explicativas, o balanço patrimonial, além do parecer dos auditores independentes relativos ao exercí-
cio social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, cujo montante foi de R$ 180.910.829,87 (cento e oitenta
milhões, novecentos e dez mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos), nos seguintes
termos: a) R$ 9.045.541,49 (nove milhões, quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e
quarenta e nove centavos), destinados a reserva legal; b) R$ 27.385.638,46 (vinte e setes milhões,
trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), destina-
dos à reserva de incentivos fiscais; c) R$ 84.479.649,92 (oitenta e quatro milhões, quatrocentos e
setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), destinados à re-
serva de lucros; d) R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), foram destinados ao pagamento
de dividendos propostos sobre o lucro do exercício, cabendo aos acionistas detentores de ações
ordinárias o valor de R$ 0,829441682 por ação e aos acionistas detentores de ações preferenciais o
valor de R$ 0,650019290 por ação, sem atualização ou correção monetária. 4. Ratificar a distribui-
ção de dividendos intermediários já pagos aos acionistas detentores de ações ordinárias, no valor de
R$ 97.064.030,48 (noventa e sete milhões, sessenta e quatro mil e trinta reais e quarenta e oito cen-
tavos), mediante recursos obtidos através da conta de reserva de lucros, conforme aprovado em
Reunião de Diretoria realizada em 16 de agosto de 2021. 5. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, o
limite máximo global anual para a remuneração dos administradores de até R$ 17.000.000,00
(dezessete milhões de reais). Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada
a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes e pela Mesa. aa)
Ultracargo Operações Logísticas e Participações Ltda., na qualidade de acionista; Décio de
Sampaio Amaral, na qualidade de Presidente e Presidente da Mesa; Pedro Guedes Rabelo, na qua-
lidade de Diretor e Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. Pedro Guedes Rabelo - Secretário. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP.
Cerifico o registro sob nº 345.646/22-8 em 11.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ABANDONO DE EMPREGO
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do Distrito de
Guaianases, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 45.592.771/0001-53, presentado por Maurício Ronaldo
Carvalho Novaes, com sede à Rua Evaldo Calabrez, 120 - CEP: 08410-070 - Vila Princesa Isabel -
São Paulo - SP, comunicamos a Levi Ferreira de Sousa Junior, CTPS nº 00095194, Série 139/SP,
aplicação da justa causa para encerramento do seu contrato de labor face em sua ausência desde
01/06/2022 sem qualquer justificativa legal, ensejando a aplicação desta medida gravosa, nos termos
do artigo 482, alíneas “i” e “e” da CLT, configurando abandono de emprego e desídia.

Mas, nem todas estão 
preparadas para se 
manter ou até mes-

mo sobreviver nos dias de 
hoje. Pensando nesse cená-
rio, a Fisher, empresa líder 
e referência em Venture 
Building no país, separou 
algumas dicas para você que 
quer iniciar ou até mesmo 
manter a sua startup em pé.

Quais são os motivos? - 
Segundo o estudo realizado 
pela CB Insights, 38% das 
startups faliram por conta 
de falta de dinheiro ou 
dificuldade de conseguir 
investimentos; 35% não 
têm product market-fit; 20% 
não conseguiram competir 
com a concorrência; 19% 
não acertaram no modelo 
de negócio; 18% tiveram 
dificuldade com desafios 
regulatórios e 15% tiveram 
problemas de preços, den-
tre outros. Para Pietro Bon-
figlioli, fundador da Fisher, 
os dados mostram que entra 
ano e sai ano, os motivos 
pelos quais as empresas 
acabam tendo problemas 
ou até mesmo fechando 
são: Dinheiro, Governança, 
Produto e Time. 

Dividindo esses quatro 
pilares, podemos dizer que 
os problemas entre sócios e a 
escolha do time certo é uma 
das principais causas e dores 
das startups. Outra questão 
é sobre a não necessidade 

Os problemas entre sócios e a escolha do time certo são causas e 
dores das startups.

Danilo Veloso (*)

Cada vez mais brasileiros estão desbravando as terras irlan-
desas. Em seis anos, o total de brasileiros no país chegou a 
quintuplicar – alcançando a marca dos 70 mil, segundo dados 
da Embaixada de Dublin. Cerca de 75% dos intercambistas do 
país são dessa nacionalidade, seguidos pelos mexicanos, com 
apenas 10% do total. Mas, o que torna este país tão atrativo, 
diante de tantos destinos internacionais?

Fora suas belezas naturais incontestáveis e a facilidade em 
conhecer muitas outras regiões europeias, aqueles que decidem 
vivenciar essa experiência no território poderão conquistar 
imensas oportunidades profissionais – estimulados, ainda, por 
benefícios que, muito dificilmente, encontrarão em outros países. 
Muitas vantagens aguardam a todos que decidirem vivenciar 
essa experiência na Irlanda. Dentre tantas, veja as que mais 
brilham os olhos dos futuros intercambistas:
 1) Aprendizado da língua estrangeira - Existem cerca 

de 88 escolas de inglês na Irlanda, espalhadas nas prin-
cipais cidades do país. Fora esse amplo leque, todas as 
instituições recebem alunos dos mais diversos lugares do 
mundo, permitindo uma convivência e práticas de conver-
sação entre diferentes sotaques. Para aqueles cujo foco 
é adquirir a fluência no inglês, o país é o destino ideal.

 2) Oportunidades de emprego - A Irlanda é muito bus-
cada por intercambistas que desejam conquistar uma 
oportunidade de emprego na região ou, ainda, adquirir a 
experiência e fluência necessária para melhores cargos 
no Brasil. Como incentivo, o país é um dos que oferece 
um dos maiores salários-mínimos de toda a Europa – 
permitindo que os estudantes consigam juntar uma boa 
reserva financeira ao longo de sua estadia.

 3) Possibilidade de trabalho e estudo juntos - Bancar 
um intercâmbio nem sempre é fácil. Mas, na Irlanda, os 
estudantes podem conciliar seus cursos com inúmeras 
oportunidades de trabalho, de forma que consigam, em 
pouco tempo, recuperar todo o valor gasto e começar a 
juntar uma boa quantia. Existem vagas disponíveis tanto 
para meio período (20 horas semanais), quanto em perío-

Por que tantos brasileiros estão indo 
estudar e trabalhar na Irlanda?

Dinheiro, governança, produto e time: 
desafios das startups early stage

A cada dia nasce uma startup em nosso país. Atualmente, de acordo com a Associação Brasileira de 
Startups, existem mais de 14 mil startups no Brasil

muito tempo identifican-
do, analisando o merca-
do, antes de começar 
a construir o produto / 
serviço. É evidente que 
se não houver uma ne-
cessidade é muito difícil 
que a solução proposta 
se sustente.

	 •	Time: escolha muito 
bem os sócios da empre-
sa primeiro, consequen-
temente, saiba escolher 
os colaboradores neces-
sários e procure dedicar 
tempo montando o squad 
ideal, no futuro isso fará 
diferença.

E o mercado de Venture 
Builder?As dicas são as mes-
mas? No mercado de Venture 
Builder, o lado positivo é 
que o mesmo processo já foi 
realizado várias vezes, então 
já é possível antecipar todos 
esses desafios e começar a 
tratá-los desde o dia zero, 
para que eles não virem 
problemas. 

A metodologia de venture 
building conta com uma rede 
e um processo de captação 
contínuo, uma definição de 
produto / serviço muito bem 
estabelecida para conse-
guir entender de fato a dor 
(necessidade) do mercado, 
resultado em uma solução 
assertiva. Fonte e outras 
informações: (https://www.
fishervb.com/).
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daquele produto/serviço no 
mercado, o resultado acaba 
sendo frustrante e nenhuma 
dor (necessidade) é solu-
cionada. 

Como atuar nos quatro pi-
lares (dinheiro, governança, 
produto e time)? Confira as 
dicas segundo o fundador 
da Fisher, empresa que já 
co-fundou sete startups ao 
longo de sua história, cons-
truindo um portfólio de mais 
de R$ 300 milhões:
	 •	Dinheiro: entenda que 

startup é um business 
de captações contínuas 
e que elas vão acontecer 
a cada 18 ou 24 meses, 
ou às vezes menos. Mas, 
é importante saber e ficar 
atento à queima de caixa, 
começar as captações 

com antecedência e en-
tender que isso demora, 
porque senão a startup 
vai acabar ficando sem 
dinheiro. 

	 •	Governança: cuide mui-
to bem do cap table, tome 
cuidado com os direitos 
que vão ser concedidos 
aos investidores, direito 
de voto, direito de prefe-
rência, pois tudo isso lá 
no futuro pode se voltar 
contra o empreendedor, 
ou pode simplesmente 
amarrar a startup. Ter 
uma governança muito 
bem definida desde o 
começo é necessário.

	 •	Produto: o empreende-
dor precisa se apaixonar 
pela dor e não pelo 
produto, procure gastar 

Monkey Business Images_CANVA

Muitas vantagens aguardam todos que decidirem vivenciar 
essa experiência na Irlanda.

do integral (40 horas semanais) na época de férias. Tudo 
isso, ganhando em euro!

 4) Custo-benefício e duração do curso - Escolher a 
Irlanda como seu país de intercâmbio trará um enorme 
custo-benefício. Afinal, além da possibilidade de trabalhar 
durante os estudos, existem diversos tipos de programas 
disponíveis para os alunos – desde os mais curtos, de um 
mês ou seis meses, aos mais extensos, de dois anos. Basta 
escolher aquele que mais se encaixe em suas condições 
financeiras e objetivos.

 5) Facilidade de viagem para a Europa - Por integrar a 
União Europeia, fica muito mais fácil viajar para qualquer 
país do continente ao estudar na famosa Ilha Esmeralda, 
enquanto o visto estiver válido. É possível encontrar muitas 
passagens por preços baixos e promoções constantemen-
te – quem sabe, até mesmo para fazer um mochilão pelo 
território. - Fonte e mais informações: (https://promo.
sedacollege.com.br/mentoria-exclusiva/).

Encontrar bons profissionais em busca 
do time ideal não tem sido uma tarefa fácil, 
mesmo com muitas opções no mercado. E 
isso independe do segmento em que de-
terminada empresa atua. Para se ter uma 
ideia, no Paraná, segundo a Associação 
das Empresas Brasileiras de Tecnologia da 
Informação (Assespro-PR), há um déficit 
de 4 mil profissionais, somente no setor de 
TI (Tecnologia da Informação).

Para o especialista Leonardo Matt, 
CEO da BXBsoft, empresa curitibana que 
desenvolve software de Business Intelli-
gence (BI), um dos caminhos para que as 
empresas possam solucionar esse problema 
é investir na formação de novos profissio-
nais de acordo com as suas necessidades 
específicas. Porém, muitas precisam de 
resultados “pra ontem” e esse processo é 
árduo e o resultado prático não é imediato.

Outro caminho, mais rápido, seria apos-
tar na otimização de processos. Recursos 
tecnológicos podem automatizar tarefas 
e ajudar a organizar o fluxo de trabalho, 

gerando praticidade e agilidade, além de 
levar mais assertividade às atividades 
diárias, auxiliando, ainda, na tomada de 
decisões estratégicas.

“Muitas tarefas operacionais podem ser 
delegadas a softwares, desde o mais básico 
até o que embute algoritmos de inteligência 
artificial (IA). A transformação digital tem 
avançado de forma acelerada nos últimos 
anos e vem permeando todas as camadas 
da gestão das empresas e das organizações 
de forma geral”, explica Matt.

O CEO reforça que não só no âmbito 
operacional, mas também os gerentes e 
diretores podem contar com a ajuda da 
tecnologia para serem mais produtivos em 
suas ações e acertar mais em suas resolu-
ções. O primeiro passo para empresas que 
ainda não se beneficiam desses recursos é 
fazer uma avaliação sobre quais ferramen-
tas podem ser mais bem aproveitadas para 
otimizar a parte de gestão.

 Entre os recursos de grande impacto nos 
processos e que muitas vezes até delimitam 

o crescimento e a sobrevivência de uma em-
presa estão os softwares de BI. “A principal 
vantagem do uso de recursos de BI está na 
tomada de decisões de forma mais segura, 
baseada em dados concisos, resultando na 
melhoria da lucratividade e na maior susten-
tabilidade dos negócios”, diz Matt.

Isso é possível porque o BI apresenta 
todos os indicadores e dados históricos 
atualizados diariamente e disponíveis 
para consulta em formato sintetizado e de 
fácil análise. Assim, o gestor não precisa 
esperar o fechamento do mês para saber se 
algo está fora do esperado e pode sugerir 
redirecionamentos on the fly. 

“Em outras palavras, pode-se antecipar 
em semanas a decisão e a ação que preci-
sam ser tomadas em função de algo que 
está fugindo do planejado, com base nos 
dados que o software de gestão já coleta 
e armazena, com ganho de tempo e sem 
desperdício para o cliente”, explica o CEO 
da BXBsoft. - Fonte e outras informações: 
(https://www.bxbsoft.com.br/).

Tecnologias ajudam empresas a manter metas de crescimento
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A Realidade aumentada está revolucionando as compras online, transformando-as em uma experiência imersiva. A melhor 
parte? Você pode tentar você mesmo, usando a câmera do seu smartphone. Estudo recente do Snapchat revela que  
a geração Z está na vanguarda desse salto tecnológico, em busca de recomendações interativas e personalizadas.

Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 19 de julho de 20224

eternalcreative_CANVA

Qualquer pessoa com acesso a um smartphone pode 
interagir, experimentar e comprar produtos usando uma 
lente simples. O relatório do Snapchat revela que 90% dos 
Gen Z'ers estão interessados em usar lentes de realidade 
aumentada para experimentar maquiagem ou roupas de 
seus smartphones. 

Um dos exemplos mais bem-sucedidos dos últimos tempos 
foi a Christian Dior lançar seus novos modelos de tênis B27 
e permitir que Snapchatters os experimentassem a partir 
de suas câmeras de celular usando realidade aumentada. 
Essa lente gerou 2,3 milhões de visualizações orgânicas, 
impulsionando as vendas para o site da Dior.

3Criar uma conexão direta entre a marca e seu 
público - Mas não se trata apenas de vendas; não há limite 
para o que a realidade aumentada pode fazer. Desenvolve-
dores e marcas estão cada vez mais criativos para interagir 
com seus públicos de forma única, inspiradora e divertida. 

A tendência já foi adotada por marcas no Brasil como 
Magazine Luiza, Adidas, L'oreal, Estee Lauder, 
Renner, Calzedonia, e Jacob & Co. O relatório do 

Snapchat "Geração Z em 2022: Cultura, comércio e conver-
sas no Brasil", mostra que existem alguns aspectos-chave 
do boom de compras de realidade aumentada.

1Uma tendência global para as novas gerações 
- As medidas de distanciamento social durante a pande-
mia aceleraram o crescimento do e-commerce, e a falta 
de acesso aos produtos nas lojas físicas levou as marcas a 
implementarem soluções tecnológicas, como experiências 
de provador virtual usando realidade aumentada. 

Hoje, o alcance é impressionante: mais de 100 milhões de 
pessoas no mundo atualmente fazem compras usando reali-
dade aumentada, segundo dados da Deloitte. Na vanguarda 
estão os adolescentes e jovens entre 13 e 24 anos - nativos 
digitais que nasceram e cresceram com a tecnologia à mão, 
conectados à internet. O estudo do Snapchat mostra que 
93% está interessado em usar realidade aumentada para 
suas compras. 

Além disso, 80% dos entrevistados acreditam que a re-
alidade aumentada facilitará suas vidas. Isso sugere que 
há amplas oportunidades para o comércio de realidade 
aumentada crescer no Brasil nos próximos anos. A geração 
Z já está dando o salto para a idade adulta e se juntando à 
população economicamente ativa. Segundo o IBGE, 24% 
da população brasileira é formada por GenZs.

2Não apenas lentes, mas experiências interativas 
- Realidade aumentada permite que as marcas ofereçam 
experiências de compra online nunca antes vistas e essa 
tecnologia coloca o consumidor de volta no centro da ex-
periência de compra. 

Para você ter uma ideia do alcance, o estudo do Snap-
chat relata que 72% da Geração Z interage com as marcas 
digitalmente mais agora do que antes da pandemia. Para 
Max Rivera Global Commercial Expansion at Snap Inc., a 
realidade aumentada tem o poder de melhorar o ambiente 
ao nosso redor e mudar a maneira como o experimentamos.

“O que estamos vendo é que o que começou como uma 
forma divertida de se comunicar e compartilhar, se tornou 
uma das ferramentas mais inovadoras que as marcas têm 
hoje à sua disposição para se conectar com seus públicos. 
É um novo mercado para negócios e as empresas que ex-
perimentam isso estão na vanguarda”, explica. 

A capacidade de criar conexões é uma qualidade alta-
mente valorizada pelos consumidores modernos. 65% dos 
adolescentes e jovens adultos dizem que usar lentes ou 
filtros de realidade aumentada permite que eles se sintam 
mais conectados às marcas.

4Uma personalizada experiência de compra - 
Uma das aplicações mais surpreendentes da realidade 
aumentada no comércio vem das marcas de maquiagem. 
Existe experiência de compra mais personalizada do que 
experimentar batom usando o celular no modo selfie? 

Esse uso de realidade aumentada já está sendo adotado 
por marcas como MAC, Kaja e Dior. O relatório mais re-
cente do Snapchat destaca um traço característico entre 
os jovens da Geração Z: eles não têm medo de mudanças 
e estão dispostos a experimentar, alterar suas tradições e 
modificar aspectos de sua aparência ou aparência. 

Para esse fim, eles são 2,6 vezes mais propensos a comprar 
de marcas que oferecem experiências de compra imersivas 
(por exemplo, usando AR). Além disso, eles são 1,4 vezes 
mais propensos do que os Millennials e a Geração X a usar 
AR em aplicativos sociais para ajudá-los a comprar. Isso 
ocorre porque 65% dos entrevistados pelo Snapchat dizem 
que as experiências de realidade aumentada parecem mais 
pessoais. 

Em outras palavras: um “provador” virtual de um produto 
pode deixar os consumidores confiantes o suficiente para 
comprá-lo. É fato que o comércio está mudando, pois a 
Geração Z busca experiências sociais e divertidas, mesmo 
na hora de fazer compras! 71% dos jovens dizem que são 
mais propensos a prestar atenção a um anúncio que incor-
pora realidade aumentada. 

Entre as principais marcas que aderiram a essa tendência 
em todo o mundo estão Nike, Gucci, Prada, Fendi, The 
North Face, Ralph Lauren e até McDonald's. Um exemplo 
de alta interação foi a “pop-up store” da American Eagle, 
que digitalizou várias peças de seu catálogo, criando lite-
ralmente uma loja virtual que gerou 2 milhões de dólares 
em vendas. 

Os dados do Snapchat revelam o alcance real das mar-
cas hoje: o uso de lentes de realidade aumentada em seu 
aplicativo continua aumentando, com mais de 6 bilhões 
de interações diárias e 200 milhões de Snapchatters em 
todo o mundo. - Fonte e outras informações: (https://www.
snapchat.com/pt-BR).
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Aumento da taxa 
de juros nos Estados 

Unidos cria incertezas

O aumento na taxa 
de juros estipulado 
pelo Federal Reserve 
Bank - FED, tem 
como principal 
finalidade o controle 
da inflação

Historicamente, os 
Estados Unidos tem 
uma inflação estável 

e uma baixa taxa de juros, 
que se manteve quase a 
0% também por conta da 
pandemia, até mesmo para 
incentivar o consumo. O 
caos gerado pelo vírus 
afetou o fornecimento de 
suprimentos, interrompen-
do as cadeias de produção 
e por todos esses motivos, 
hoje há uma mudança de 
cenário, impossibilitando 
atender a demanda gerada 
no país, causando falta de 
abastecimento e aumento 
nos preços. 

E agora, colhemos o refle-
xo de uma inflação. Os auxí-
lios monetários oferecidos 
pelo governo americano 
também contribuíram para 
esse cenário. Muitas pes-
soas se sustentaram com 
esse dinheiro e deixaram 
de trabalhar, gerando falta 
de mão de obra em diversos 
segmentos. 

Na área da construção, 
por exemplo, os atrasos 
decorrentes desse perí-
odo acontecem até hoje 
e, como consequência do 
excesso de demanda atu-
al, os valores aumentam 
exponencialmente. Em-
bora o movimento pareça 
arriscado, pode gerar a di-
minuição de demanda que 
as instituições planejam 
para controlar os números 
da inflação. 

Com a escolha de tirar 
o apetite de investimento 
ao aumentar os juros você 
inibe o consumo de forma 
geral, o dinheiro fica mais 
caro e essa é, justamente, 
a intenção deles nesse 
momento. Vai existir uma 
recessão que vai impactar 

diversos países, já que os 
Estados Unidos é um dos 
indicadores da economia 
mundial. 

No entanto, após uma 
estagnação, a economia 
e a demanda de consumo 
reprimida voltarão com 
força total, e é nisso que os 
investidores estão apostan-
do. A taxa de juros ameri-
cana está na faixa de 1,5% 
a 1,75% – uma alta de 0,75 
pontos percentuais desde 
a última decisão de juros, 
em maio, e as previsões são 
de aumento constante até o 
final de 2022. Os números 
atuais estão dentro da nor-
malidade em uma realidade 
pré-pandemia. 

Nesse momento, o país 
está retornando à normali-
dade, refletindo momentos 
em que a economia e o 
varejo estavam aquecidos. 
As previsões são de que a 
taxa de juros chegue a 3,5% 
ao final do ano, algo acima 
do normal para padrões 
americanos, mas que são 
considerados bons núme-
ros se comparados a países 
emergentes como o próprio 
Brasil, que apresenta uma 
taxa superior a 13%.

As empresas brasileiras 
devem estar atentas com 
os reflexos do movimento 
econômico americano, 
mantendo ou até mesmo 
aumentando a qualidade 
em seus produtos e servi-
ços. O empreendedor não 
pode viver com medo de 
uma recessão e, como con-
sequência, deixar de inovar, 
motivar e treinar sua equipe 
e de manter uma estrutura 
organizada e que desperte 
o desejo de consumo. 

Esse é o momento em que 
os empresários precisam 
buscar formas de serem 
mais atrativos que a concor-
rência, se estabelecendo e 
mantendo a tranquilidade 
em um momento de crise.

(*) - Graduado em Direito e morando 
nos EUA, conseguiu adaptar seu 

modelo de trabalho a uma empresa 
de investimentos e incorporadora de 

imóveis (www.raiseinvestor.com). 

Leandro Sobrinho (*)

Club de Fútbol e Manuel Terroba, Presidente Executivo do BMW Group 
Espanha e Portugal, bem como membros do comitê de direção de 
ambas as empresas. Superando os limites de uma parceria comum, a 
BMW Espanha e o Real Madrid criarão um centro de colaboração, um 
“hub para a sustentabilidade”, no qual, por meio de sessões de traba-
lho com outros colaboradores oficiais do clube, serão partilhadas boas 
práticas para alcançar uma aprendizagem comum. As marcas também 
realizarão trabalhos sobre iniciativas específicas que contribuam para 
o desenvolvimento sustentável do novo estádio Santiago Bernabéu: o 
‘NEXT Sustainability Trophy’. 

E - Jornalistas de Redação
O Centro Universitário FAAP abre as inscrições para o ‘UE Debriefing’, um 
curso gratuito voltado a jornalistas de redação que cobrem ou queiram 
entender mais sobre a União Europeia. Serão seis encontros presenciais, 
a cada 15 dias, a partir de 21/9. As inscrições para o processo seletivo 
devem ser feitas pelo link (https://lp.faap.br/uedebriefing). Após preen-
cher o formulário, o jornalista deve enviar até 5 de agosto uma carta de 
recomendação assinada pelo seu superior direto e um currículo resumido 
para (fabiana@oboecomunicacao.com.br) e (priscila@oboecomunica-
cao.com.br). A iniciativa é resultado de uma parceria da FAAP com o 
Centro Jean Monnet para Formação de Jornalistas e Decisores Políticos, 
cofinanciado pela União Europeia, por meio do Programa Erasmus+. 

F - Mercado Adulto
Estima-se que, até 2026, o mercado adulto e erótico movimente algo 
em torno de 125 bilhões de dólares, segundo o relatório “(R)evolução 
Sexual”, da spark:off. E, para debater sobre os negócios, tecnologia, 
possibilidades e inovações no segmento, a maior rede social de sexo 
liberal da América Latina, o Sexlog, realiza, entre os dias 2 e 4 de agosto, 
a segunda edição do Sex Summit. O objetivo é fazer a ponte entre o 
conhecimento de empreendedores experientes e quem está começando 
ou quer faturar alto nesse segmento. De forma gratuita e 100% online, 
terá a presença de grandes nomes do mercado adulto entre empreen-
dedores, jornalistas, cientistas de dados e experts em marketing digital, 
com alguns nomes como Mayumi Sato, Marcela Mc Gowan, Monique dos 
Anjos, Facundo Guerra e Camile Gentile. Inscrições e mais informações: 
(https://sexsummit.com.br/#).

G - Escriturações Contábeis 
A Receita prorrogou até o dia 31 de agosto o prazo para que as empresas 
que estejam obrigadas a entregar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 
apresentem sua declaração, referente ao ano-calendário de 2021. De 

A - Projetos Sociais
A Fundação Salvador Arena anuncia a abertura do edital Programa de 
Apoio a Projetos Sociais, destinando entre R$ 70 mil e R$ 380 mil para 
projetos sociais de OSCs de todo o Brasil. Para concorrer ao edital, as 
interessadas devem participar da consultoria gratuita “Elaboração de 
Projetos Sociais”, uma formação online que visa colaborar com os pro-
ponentes no seu processo de elaboração da proposta que será inscrita 
no edital. O programa contemplará propostas que demonstrem resul-
tado social de impacto direto a crianças, adolescentes, jovens, adultos 
ou idosos atendidos pela organização, nas áreas de assistência social, 
educação e saúde. As propostas devem ter um prazo para execução 
entre 12 e 14 meses. Mais informações e inscrições: (www.fundacao-
salvadorarena.org.br).

B - Tecnologia e Software 
A Stellantis, que detém as marcas Fiat, Jeep, Ram, Peugeot, Citroën e 
Abarth, entre outras, está com 75 oportunidades disponíveis nas áreas de 
tecnologia e software. No processo de transformação da empresa em uma 
Tech Car Company, a Stellantis busca atrair novos talentos nessas áreas e 
poderá expandir seu quadro em até 400 profissionais nos próximos dois 
anos. As vagas são para trabalho remoto, o que permite que os candida-
tos sejam de qualquer região brasileira. Os profissionais contratados vão 
trabalhar de modo integrado e de maneira virtual, em parceria com times 
globais no desenvolvimento de soluções de software a serem aplicadas 
às diversas marcas do grupo. Mais informações: (https://bit.ly/3zvBhMl).

C - Globes Awards 
O Ampro Globes Awards, a maior premiação do Live Marketing no Brasil, 
já está com inscrições abertas. Agências de todo o país podem inscrever 
seus cases em 19 categorias, que estarão divididas em cinco verticais: 
Business, Consumer, Content, Responsible e Trade. O propósito do festival 
é cada vez mais reconhecer a criatividade do mercado, celebrando ideias 
ousadas, cativantes e, principalmente, relevantes. Os trabalhos serão 
avaliados nacionalmente e, se aprovados, poderão também concorrer 
à etapa internacional da premiação, que acontece sob a organização da 
MAA Worldwide. As inscrições do Ampro Globes Awards 2022 já podem 
ser feitas pelo site: (www.amproglobesawards.com.br).

D - Desenvolvimento Sustentável
O campeão nos campos, o Real Madrid fechou um acordo com a campeã 
premium das ruas. A BMW Espanha se tornou a mais nova patrocina-
dora do grande time. A aliança foi materializada no complexo esportivo 
do Club, na presença de Florentino Pérez, Presidente do Real Madrid 

acordo com o sócio-líder de Impostos Diretos da KPMG no Brasil, Fábio 
Maranesi, é fundamental que as empresas adotem os procedimentos 
adequados para o correto preenchimento das informações e sejam 
muito cuidadosas na apresentação de suas apurações tributárias. A 
Escrituração Contábil Fiscal refere-se a uma obrigação tributária aces-
sória que abrange as informações relacionadas à apuração do IRPJ e da 
CSLL de todo o ano-calendário, além de outras informações contábeis 
e econômicas, e deve ser transmitida por meio do Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED).

H - Ecossistema de Tecnologia 
O TDC Business, 16ª edição do The Developer’s Conference, maior 
evento de profissionais de tecnologia do Brasil, está confirmado para os 
dias 22 a 24 de agosto. Com o tema central: “Tecnologia para negócios 
transformadores”, o evento será híbrido ocorrendo presencialmente 
no espaço Pro Magno, em São Paulo, e com transmissão simultânea 
pela plataforma Hopin. A  expectativa da organização é receber cerca 
de 4500 mil pessoas presencialmente durante os três dias de evento e 
mais de 15000 participantes interagindo na plataforma digital. O even-
to terá cerca de 33 Trilhas Premium - cada uma composta por várias 
trilhas ainda mais especializadas, com foco em temas que impactam 
diretamente a carreira dos profissionais e podem gerar resultados 
diretos para as empresas. Mais informações: (https://thedevconf.com/
tdc/2022/business/?).    

I - Integração e Colaboração
A Camicado, rede de lojas especializada em casa e decoração da Lojas 
Renner S.A., reinaugurou sua sede administrativa, localizada na zona 
Sul de São Paulo. O prédio de 1.336 m² conta com três andares, além de 
subsolo, térreo e cobertura, e foi transformado em um grande coworking, 
com estações de trabalho volantes e espaços colaborativos para reuniões 
e atividades de brainstorm. Além disso, a sede ganhou uma loja interna e 
um novo estúdio para a produção de fotos e vídeos para as redes sociais 
da marca. Nesse processo de mudança, a Camicado realizou a doação 
de itens de casa e decoração, utilizados nas produções audiovisuais da 
marca, para a Tucca - Associação para Crianças e Adolescentes com 
Câncer. A instituição realizará um bazar beneficente para comercializar 
as peças e arrecadar verba. 

J - Aplicações Balísticas
A DuPont inaugurou o seu novo laboratório de proteção balística Du-
Pont™ Kevlar® na América Latina. Localizado em Barueri/SP, figura entre 
os três centros de excelência em proteção balística pessoal e veicular 
da multinacional no mundo. Com um investimento da ordem de R$ 2,2 
milhões, o novo laboratório, chamado de Kevlar® Experience, tem uma 
área de 306,2 m². Além de promover ensaios com equipamentos que 
simulam ataques balísticos, o centro de excelência também conta com 
uma área de prototipagem completa para suportar o desenvolvimento 
de blindagens flexíveis e rígidas. O Kevlar® é uma fibra de aramida 
descoberta pela DuPont na década de 60 e, desde então, vem recebendo 
inúmeras inovações, como uma tecnologia de vanguarda (https://www.
dupont.com/).
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Itália multa Google 
em 100 mi de euros 

A Justiça Administrativa da 
Itália confirmou ontem (18) a 
multa de pouco mais de 100 
milhões de euros imposta ao 
Google no ano passado pelo 
órgão antitruste do país por 
abuso de posição dominante. 
A multinacional americana é 
acusada de dificultar o uso 
do aplicativo JuicePass na 
plataforma Android Auto para 
beneficiar o Google Maps. 

Desenvolvido pela empresa 
italiana de energia Enel X, o 
app é usado por motoristas 
de carros elétricos para pro-
curar pontos de recarga. As 
empresas recorreram, mas o 
Tribunal Administrativo Re-
gional do Lazio rejeitou a ação 
ontem e manteve a sanção.

“É indubitável seja a parcial 
sobreposição existente hoje 
entre os dois apps [JuicePass 
e Google Maps], seja a inten-
ção do Google de ampliar as 
funcionalidades do Google 
Maps para compreender ati-
vidades atualmente possíveis 
apenas graças aos aplicativos 
relacionados à recarga de car-
ros elétricos”, diz a sentença 
(ANSA).

O mercado financeiro re-
duziu, pela terceira semana 
consecutiva, a expectativa 
para os índices inflacionários 
projetados para 2022. De 
acordo com o Boletim Focus, 
divulgado ontem, em Brasília, 
pelo Banco Central, o ano deve 
fechar com o IPCA em 7,54%. 
O IPCA é a inflação oficial do 
país. Na semana passada, a 
previsão era de uma inflação 
de 7,67%; e há quatro sema-
nas, as projeções estavam em 
8,27%. Para 2023, a previsão 
de inflação aumentou agora 
de 5,09% para 5,20%. 

O Boletim Focus é uma 
publicação semanal que re-
úne a projeção de cerca de 
100 instituições do mercado 
financeiro para os principais 
indicadores econômicos do 
país. Pela terceira semana 
seguida, as estimativas para o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
apresentam alta. Na semana 
passada, a estimativa era de 
um crescimento de 1,59% em 
2022, índice que subiu para 
1,75% nesta semana. 

A expectativa é de que, em 2023, taxa caia para 5,2%.
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Um levantamento da 
FecomercioSP, com 
base nos dados do 

IPCA, do IBGE, demons-
trou que os serviços ligados 
ao turismo estão 41,39% 
mais caros do que há um 
ano – quando comparada à 
inflação para o setor no mês 
de junho. 

A passagem aérea é a 
que mais contribui para 
essa carestia, com alta de 
122,40% em 12 meses. 
Embora o momento seja de 
alta temporada, em função 
do próprio recesso – que 
tradicionalmente contribui 
para o aumento do valor dos 
bilhetes –, há outros fatores 
influenciando os números. 
Dentre eles, a escalada do 
querosene de aviação e do 
dólar, além da limitação 
do aumento da oferta de 
assentos e da dificuldade 
de recomposição de mão 
de obra.

A elevação é reflexo da inflação nos custos das empresas, após 
dois anos de dificuldades e falta de apoio governamental.

Inflação do turismo elevou custos 
das viagens nas férias de julho

Os consumidores estão se deparando com preços mais elevados na hora de escolher viagens ou 
atividades de lazer para aproveitar as férias de julho
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mitindo o aquecimento da 
economia em destinos me-
nores – acaba ficando ainda 
mais concentrada, levando 
à retração e ao desemprego 
nas regiões onde o turismo 
mais faz diferença”.

Embora já esperada, a 
alta das passagens é um 
sinal muito negativo para a 
cadeia do turismo, já que o 
transporte aéreo é um gran-
de impulsionador dos meios 
de hospedagens, alimen-
tação, locação de veículos 
etc. Com a inflação do setor 
superando a média geral, os 
consumidores estão sentin-
do a disparada nos preços e 
repensando a programação 
das viagens. Até o momen-
to, há uma retomada sólida 
da ocupação dos assentos, 
porém, é questionável se 
continuará desta forma ao 
longo do segundo semestre. 
Fonte: (AI/FecomercioSP).

Mariana Aldrigui, pre-
sidente do Conselho de 
Turismo da FecomerioSP, 
ressalta que, embora ainda 
exista uma demanda re-
primida que pressiona os 
preços em função da tem-
porada de férias, a elevação 
é reflexo, principalmente, 
da inflação nos custos das 

empresas, após dois anos de 
dificuldades e falta de apoio 
governamental.

“A ausência de políticas 
claras para evitar a elevação 
das tarifas aéreas, por exem-
plo, cria um outro problema 
sério: parte dos recursos 
movimentados pelos turistas 
– saindo das regiões de maior 

Mercado financeiro reduz índices 
inflacionários projetados para 2022

O mercado financeiro mante-
ve estável, pela quarta semana 
consecutiva, as projeções para 
a taxa básica de juros (Selic) 
de 2022, que deve fechar o 
ano em 13,75%. Para 2023, são 
previstos 10,75%, percentual 
acima do projetado há uma se-
mana (10,5%). O cálculo para a 
cotação do dólar ao fim do ano 
apresentou estabilidade na com-
paração com a semana passada, 
com a moeda norte-americana 
fechando o ano a R$ 5,13. 

Há quatro semanas, o cálculo 
era que a moeda norte-ame-

ricana fecharia em R$ 5,06. 
Para 2023, fechará 2023 em 
R$ 5,10 - o mesmo valor da 
semana anterior. Há quatro 
semanas, a expectativa era 
de que a moeda custaria R$ 
5,10 ao final do próximo ano. 
Para 2024, a expectativa de 
cotação é ligeiramente abai-
xo da projetada na semana 
passada, passando de R$ 5,06 
para R$ 5,05. É a terceira se-
mana seguida que se registra 
previsão de recuo do valor da 
moeda norte-americana na 
comparação com o real (ABr).
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Não somos  
ainda uma Nação

Cooptar eleitor 
com a sopa do 
assistencialismo é 
crime. 

A imensa maré de lama 
que envolve políticos 
na recém aprovada 

PEC dos Benefícios, a vio-
lência policial estampada 
pelas telas de TV, a partir 
do horripilante estupro de 
parturientes vulneráveis, 
as negociações que jogam 
candidatos em negociações 
escandalosas, a gestão sem 
rumo, a administração fede-
ral entregue à volúpia dos 
donos do poder, fazem parte 
do mesmo tecido institucio-
nal: o do Brasil das trevas, o 
Brasil sob máscara, o Brasil 
das milícias.

A PEC dos Benefícios 
contém um estratagema: 
a aprovação de estado de 
emergência. Em outras 
palavras, será permitido ao 
governante adotar medi-
das extremas para ajudar 
as massas carentes, signi-
ficando isso orçamentos 
extraordinários, inserção de 
milhões de famílias nos pa-
cotes assistenciais, estouro 
das contas públicas. 

Não se pode deixar à 
mingua populações famin-
tas, hoje somando quase 
50 milhões de brasileiros. 
Mas, por que só agora a 
pouco menos de três meses 
das eleições? Daí a neces-
sidade de se aprovar uma 
PEC para driblar a ordem 
constitucional.

Desse modo, realizaremos 
uma eleição com artifícios 
e ferramentas de pressão. 
O Brasil mascarado irá às 
urnas. E em sua caminhada, 
carregará, a par de gente 
séria (temos de admitir 
que ainda dispomos des-
sa espécie), usurpadores, 
criminosos, pilantras, cíni-
cos, vivaldinos e laranjas, 
categoria em expansão, 
essa gente que fornece o 
óleo para lubrificação dos 
esquemas de apropriação 
ilícita do dinheiro público.

O poder invisível está es-
tocando seus arsenais. Mais 
de 40 bilhões de reais enche-
rão os dutos eleitorais. Mas 
a estratégia de combate aos 
poderes invisíveis, voltados 
para a arbitrariedade e a 
rapinagem, requer a força 
da pressão coletiva, mais 
que simples castigos aos 
criminosos. Pois toda mu-
dança de cultura se ampara 
na vontade geral. E sabemos 
que para limpar a cara do 
Brasil que dá vergonha, é 
preciso que os sentimentos 
do povo se irmanem aos 
poderes normativos. 

Sob esse prisma, vemos a 
sociedade ainda estagnada, 
observando a paisagem, 
mesmo com organizações 

fazendo questionamentos. 
O Judiciário, por sua vez, 
é questionado. Jogam su-
jeira em sua imagem. No 
campo do Brasil Arbitrário 
e Violento, o campeonato é 
disputado, entre outros, por 
contingentes das extremi-
dades do arco ideológico, 
que inserem o país numa 
disputa de cabo de guerra. 

O que um lado fará se 
ganhar a eleição? Pôr le-
nha na fogueira? Convocar 
militares para reverter os 
resultados do pleito? O fato 
é que um véu de incerteza 
teima em cobrir o espírito 
nacional, adensando as 
expectativas, aumentando 
as angústias e diminuindo 
a crença nas instituições 
políticas e sociais. Em quase 
todos os aspectos da vida 
nacional, impera a dúvida. 
Não sabemos até onde irão 
os limites da Constituição ou 
como serão as formas para 
se chegar ao consenso sobre 
questões centrais. 

Ignoramos o intrincado 
jogo de poder. O que se 
sabe é que a desconfiança 
no processo eleitoral está 
disseminada. Um dano à 
democracia. Vive-se em 
um ambiente de caos. Nin-
guém sabe, mas todos se 
aventuram a garantir suas 
verdades. Versões e fofocas 
se espalham. As Forças Ar-
madas parecem ter tomado 
gosto pelo poder. 

Foram embora o respeito, 
a disciplina, a ordem, a ética, 
a força do compromisso, a 
dignidade. A improvisação 
campeia. Poucos se lem-
bram dos hinos pátrios. 
Desprezamos ou não damos 
o devido valor ao conceito 
de Nação. O que nos importa 
é um pedaço de terra, uma 
propina, um alto salário, 
um feudo na área pública. 
Felizmente, na área priva-
da, os empreendedores se 
dedicam ao labor.

Ora, Nação é um conjunto 
de valores, que reúne amor 
ao espaço físico e espiritual, 
solidariedade, orgulho pelo 
país, civismo e atavismo. 
Onde estão as bandeiras 
brasileiras nas portas das ca-
sas? Onde e quando se canta 
o hino nacional? Quem sabe 
contar histórias sobre os 
nossos antepassados?

Só é notícia o que é deslize. 
O torto, o errado, o inusitado 
vence a coisa certa. A vio-
lência nivela a cultura por 
baixo. Sem rumo, o povo 
banaliza a criminalidade. 
Morreu fulano, beltrano? 
Ah, uma briga de rua. 

É triste. Não somos, ainda, 
uma Nação.

 
(*) - É jornalista, escritor, professor 

titular da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

A Wikipedia não  
é à prova de fraudes

As redes sociais e plataformas assemelhadas são ferramentas muito eficientes para a divulgação de 
mentiras, calúnias e inutilidades.

Vivaldo José Breternitz (*)

Por sua facilidade de uso, ignoran-
tes podem, ao compartilhar esse 
lixo eletrônico, terem a sensação 

de serem importantes, de estarem par-
ticipando da vida comunitária e acabam 
gerando enormes prejuízos à sociedade.

Uma dessas plataformas, a Wikipe-
dia, uma enciclopédia virtual, goza de 
boa reputação, pois os textos que a 
compõem são previamente analisados 
por especialistas, o que a torna uma 
ferramenta de trabalho bastante útil, 
especialmente para estudantes. 

Mas mesmo ela não é à prova de frau-
des: a edição chinesa da Wikipedia tra-
zia um grande conjunto de informações 
sobre a Rússia   medieval, escritos por 
uma mulher que se identificava como 
Zhemao, doutora em história e filha de 
um diplomata chinês que trabalhara na 
Rússia, tendo vivido nesse país. 

Zhemao escreveu para a Wikipedia a 
partir de 2019, e o material que publicou 
era ilustrado com imagens de mapas 
e moedas antigas, que segundo ela, 
haviam sido descobertos por arque-
ólogos. Seus textos eram muito bem 
escritos e populares entre os usuários 
da Wikipedia, até que a romancista 
chinesa   Nancy Yi Fan descobriu que 
eram uma fraude. 

Yi Fan fazia pesquisas para escrever 
um novo livro quando encontrou um 

produzir a base de seus textos e usou 
a imaginação para completá-los.  

Esse não é o único caso de fraude na 
Wikipedia; ficou famoso um fato ocorri-
do em 2007, quando se descobriu que 
um americano, também apenas com 
ensino médio, afirmava ser professor 
de uma importante universidade e 
publicava textos na plataforma. 

Com relação a Zhemao, fica uma dúvi-
da: já que publicações na Wikipedia não 
geram resultados financeiros, não teria 
sido melhor escrever um romance e 
tentado iniciar uma carreira nessa área?   

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

Brasileiro de Internet das Coisas

texto de Zhemao na Wikipedia em que 
era descrita   uma mina   russa que 
produziu muita prata nos séculos XIV 
e XV. O texto era tão detalhado que 
incluía até informações sobre a com-
posição do solo, a estrutura da mina e 
os processos de refino ali usados  . 

Mas quando Yi Fan foi cruzar as infor-
mações com peritos russos, descobriu 
que praticamente nada do que Zhemao 
escrevera era verdadeiro. 

Desmascarada, a chinesa   admitiu 
a fraude, tendo confessado que   não 
morara na Rússia, que não tem dou-
torado e que é uma dona de casa que 
cursou apenas o ensino médio. Ao que 
parece, utilizou tradutores online para 
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1.300 bolsas de estudos em cursos  
de tecnologia

Este é o número de bolsas de es-
tudos que a +praTi, iniciativa não 
governamental que reúne mais de 40 
empresas do RS e algumas do Brasil, 
está ofertando a jovens e adultos que 
desejam se qualificar para ingressar 
no mercado de TI ou ampliar seus 
conhecimentos na área. São quatro 
trilhas gratuitas de formação inicial:

Desenvolvimento Front-End: Do 
Zero ao Primeiro Site - destinada 
àqueles que desejam aprender a fazer 
sua própria página na web;

Informática profissional - para quem 
tem pouco conhecimento e deseja 
aprimorar as habilidades e o currículo;

Introdução à programação - voltada 
aos talentos que têm interesse em 
aprender mais sobre os códigos e 
ingressar em profissões de Tecnologia 
da Informação (obrigatório para quem 
deseja cursar a trilha de Java);

Desenvolvedor Java - destinada a 
quem gosta de programação e quer 
fazer parte do mercado que mais 
cresce e gera empregos do mundo. 

Os talentos participam também de 

tenedoras, podendo ser contratados 
de acordo com suas habilidades.

As inscrições estão abertas em www.
maisprati.com.br.

webinários temáticos para ampliar seus 
conhecimentos e os formados são in-
dicados a participar dos processos  de 
seleção de emprego das empresas man-
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News@TI
previsão para entrar em funcionamento no próximo mês e será usada, 
inicialmente, para acompanhar os pacientes com tromboembolismo ve-
noso (TEV) e àqueles submetidos à cirurgia bariátrica. A nova assistente 
virtual é uma iniciativa conduzida da BP em parceria com a Ptech MedTech 
Solutions e chega com um diferencial no mercado: o acompanhamento 
pós-alta dos pacientes. Por meio da tecnologia, todas as áreas envolvidas 
no atendimento poderão orientar melhor os pacientes, oferecendo mais 
informações para o seu processo de autocuidado. Outro ponto é a possi-
bilidade do acompanhamento pós alta de um maior número de clientes 
(https://www.bp.org.br/).

Escola canadense oferece bolsas de  
R$ 50 mil em cursos de tecnologia

@A CCTB, Canadian College of Tecnology and Business, uma escola refe-
rência em tecnologia em Vancouver, na província de British Columbia, 

no Canadá, está oferecendo bolsas de aproximadamente R$ 50 mil, ou seja, 
CAD$ 12 mil, em cursos de tecnologia. A promoção está sendo realizada no 
Brasil pela SEDA Intercâmbios, que vai realizar um evento online gratuito no 
dia 28 de julho, a partir das 19h, para tirar todas as dúvidas dos interessados. 
O governo canadense espera atrair mais de um milhão de estrangeiros nos 
próximos anos (https://bit.ly/cursos-de-tecnologia-canada).

Boa Vista abre 19 vagas para seu Programa 
de Formação para Pessoas com Deficiência

@A Boa Vista, empresa brasileira que aplica inteligência analítica de 
ponta na transformação de informações em soluções para decisões 

de riscos e crédito, abriu 19 vagas para o seu Programa de Formação 
para Pessoas com Deficiência. A iniciativa pretende não apenas contra-
tar, mas também auxiliar na formação desses profissionais e apoiá-los 
na construção de suas carreiras. As vagas são destinadas às áreas de 
tecnologia da informação, marketing, people, jurídica, contábil, entre 
outras, e são exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados 
podem se candidatar até dia 22 de julho. As inscrições podem ser feitas 
pelo link: https://maisdiversidade.gupy.io/jobs/2292075.

Assistente virtual para acompanhar  
pacientes no pós-alta

@A BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo começará a operar 
sua própria assistente virtual no acompanhamento de pacientes no 

pós-alta, com o intuito de otimizar e ampliar o trabalho das equipes far-
macêuticas e do Serviço de Controle de Infecção da instituição. O projeto, 
que usa tecnologia de inteligência artificial e interação via WhatsApp, tem 

ricardosouza@netjen.com.br

One7 leva executivos ao Vale do Silício, na 
StartSe University

A One7 - www.one7.com.vc 
- empresa especializada no mer-
cado de crédito PJ, proporciona a 
um grupo de executivos, missões 
internacionais ao Vale do Silício, 
no estado da Califórnia, Estados 
Unidos, para que desenvolvam um 
espírito inovador e empreendedor 
em todas as suas áreas de atuação. 
A experiência será no campus da 
StartSe University – a primeira 
Escola Internacional de negócios 
criada para preparar líderes para 

um mundo em constante dis-
rupção, com a qual a companhia 
brasileira fechou parceria em 2020.

A inciativa faz parte do “Member-
ship” da startup de educação que 
apoia executivos brasileiros a aces-
sarem um ecossistema de inovação 
com conteúdo de educação conti-
nuada e imersões internacionais. 
Além da One7, apenas mais duas 
empresas têm posições de trabalho 
fixas na StartSe University, no Vale 
do Silício/Califórnia.
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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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: BEYMER SANTILLAN VELA, profissão: estudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Peru, data-nascimento: 02/04/1993, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Nemecio Santillan Poquioma e de Margarita Vela Gomez. A 
pretendente: FANNY BORDA PERALTA, profissão: estudante, estado civil: solteira, na-
turalidade: Peru, data-nascimento: 06/05/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, filho de Eduardo Borda Apaza e de Maura Peralta Curo. R$ 15,99

O pretendente: JEFFERSON MIRANDA OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Gandu - BA, data-nascimento: 06/11/1996, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, filho de Jorge Miranda Silva e de Josilene de Jesus Oliveira. A 
pretendente: RUBIA ELAINE SILVA BENTO, profissão: vendedora, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/07/2000, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, filha de Jose Alves Bento e de Maria Ivonete da Silva. R$ 15,99

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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: MARCOS BARBERINO GOUVEIA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão empresário / taxista, estado civil solteiro, nascido em Vitória da Conquista - BA, 
no dia (14/10/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Manoel dos Santos Gouveia e de Helena Barberino Gouveia. A pretendente: CLÁUDIA 
APARECIDA BORGES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão empresária / 
confeiteira, estado civil solteira, nascida em Campinas - SP, no dia (11/07/1971), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José de Souza Sobrinho e de 
Eliza Borges de Souza.

O pretendente: RENATO SARNO PASQUINI, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador, divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/11/1981), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valter Pasquini e de Lucia Regina 
Sarno Pasquini. A pretendente: JULIANA PERES FRANÇA, de nacionalidade brasi-
leira, profissão administradora, estado civil solteira, nascida em Uberaba - MG, no dia 
(20/11/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edwaldo 
de Oliveira França e de Laudelina Rita Peres França.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE XAVIER RESINA, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/01/1997), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Ladislau Reis Resina e de 
Eloisa Xavier Resina. A pretendente: PRISCILA CERQUEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão auxiliar administrativa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(28/06/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos 
Cerqueira e de Susani Rufino Cerqueira. Obs.: Em razã 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 publicidade ao cartório de residência 
do pretendente.

O pretendente: FILIPE BAREISIS SERGIO, de nacionalidade brasileira, profissão enge-
nheiro civil, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/08/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Milton Sergio Junior e de Sonia 
Regina Bareisis Sergio. A pretendente: DÉBORA VIEIRA DE FREITAS OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, profissão gastrônoma / sommelier, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (15/02/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Hélio Oliveira Junio e de Fatima Maria Vieira de Freitas Oliveira.

O pretendente: RICARDO RODRIGUES VIGENA, de nacionalidade brasileira, profissão 
gerente de loja, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/11/1986), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdir Vigena e de Rosemari 
Rodrigues Vigena. A pretendente: NAYANE APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profissão professora de educação infantil, estado civil solteira, nascida em São 
Sebastião do Paraiso - MG, no dia (12/09/1989) residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Antonio Donizete da Silva e de Terezinha Marcia da Costa e Silva.

O pretendente: LUÍS CARLOS SEIDI NACAMOTO, de nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia (07/10/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alfredo Nacamoto e de Lindaura Mioko Uehara 
Nacamoto. A pretendente: TUIANE WEBER RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, 
profissão agente de viagens, estado civil solteira, nascida em Vacaria - RS, no dia 
(08/10/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo 
Roberto Alves Rodrigues e de Dionéia de Fátima Weber Rodrigues.

O pretendente: SANTINHO VIRGINO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão metalúrgico, estado civil divorciado, nascido em Carira - SE, no dia (30/10/1970), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cosme Virgino de 
Carvalho e de Maria Grigorio de Carvalho. A pretendente: MARIA JUVELENE DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil viúva, nascida em 
Pombos - PE, no dia (07/06/1965), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Benedito Amaro dos Santos e de Rita Maria dos Santos.

O pretendente: EDSON MOREIRA NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão vende-
dor, estado civil solteiro, nascido em Novo Cruzeiro - MG, no dia (27/10/1974), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria Evangelina Moreira Nunes. A 
pretendente: MONIQUE MACIEL FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profissão 
administradora, estado solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (09/08/1979), residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Humberto Augusto da Conceição 
Fernandes e de Dulcineia Maciel Fernandes. Obs.: Em razão da revogação do parágrafo 
4º do Art. 67 da Lei 6015/77, pelo Art. 20, item III, alínea "b" da Lei 14.382/22, deixo de 
encaminhar edital de proclamas ao cartório de residência da pretendente.

O convivente: RENAN NARCISO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão super-
visor operacional, estado civil solteiro, nascido em São Vicente - SP, no dia (03/06/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vicente de Paula da 
Silva e de Marina Narciso da Silva. convivente: ALINE FERNANDES LOPES MARTINS, 
de nacionalidade brasileira, profissão manicure / nail designer, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (09/01/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Anderson Martins e de Giselle Fernandes Lopes.

Neste contexto, o Busi-
ness Agility torna-se 
essencial para garan-

tir o desenvolvimento e o 
crescimento dos negócios. 

Trata-se de um método 
que visa aumentar a ca-
pacidade de uma empresa 
adaptar-se às constantes 
transformações do merca-
do, mantendo-a competi-
tiva e capaz de servir seus 
clientes, independente das 
mudanças no ambiente 
externo. O objetivo da 
metodologia é aumentar a 
agilidade em todos os pro-
cessos, otimizando as práti-
cas necessárias e buscando 
implementar mudanças que 
façam a diferença interna-
mente e externamente. 

“Apesar de ser uma ferra-
menta tão importante, ainda 
existe muita dificuldade 
para a sua implementação 
por conta da falta de co-
nhecimento especializado 
além da complexidade de 
viabilização do processo”, 
explica Matheus Duarte, 
Business Agility & Perfor-
mance Manager da Labsit. 
O principal entrave na 
sistematização do business 
agility é não saber como e 
por onde começar. 

De acordo com Matheus, 
para implementar um pro-
cesso de Business Agility 
que permita o desenvol-
vimento da empresa, é 
importante:
	 •	Organizar	os	processos	

de trabalho antes de 
começar a medi-los, 
pois iniciar um proces-
so de mensuração de 
resultado sem minima-
mente organizá-los pode 
resultar em dados não 
confiáveis e consequen-
temente desengajar a 
avaliação deles.

	 •	Integração	 das	 áreas	
para a construção de um 
processo único. Um dos 
momentos mais impor-
tantes durante qualquer 
implementação de pro-
cessos é a comunicação 
com todos os envolvidos 
e impactados. É neces-
sário entender quais 
informações e processos 
são relevantes para cada 
uma das áreas - produ-

to, design, engenharia, 
entre outras.

	 •	Desenvolver	 a	 organi-
zação e a informação 
em camadas, isto é, 
reformular processos, 
medir e organizar dados 
são ações importantes 
para todas as camadas 
de uma organização, 
mas é importante que o 
início seja realizado com 
os grupos operacionais, 
como delivery e enge-
nharia.

	 •	Aproxime	 os	 dados	
das pessoas, pois o 
entendimento sobre as 
informações geradas 
deve ser a missão do 
time de Business Agility. 
Para isso é necessário 
desenvolver dashboards 
acessíveis e interati-
vos, que proporcionam 
insights para os times. 
Tudo precisa ser legível 
e de fácil compreensão 
para qualquer nível de 
conhecimento.

	 •	Acompanhamento,	trei-
namento e mentoria, 
são as bases necessárias 
para o bom desenvolvi-
mento da metodologia, 
pois um dos maiores 
riscos de um modelo 
organizacional de Busi-
ness Agility é as pessoas 
não compreenderem os 
dados, dada a comple-
xidade. A melhor forma 
de mitigar esse risco 
é treinar todo o time 
periodicamente, de-
senvolver uma base de 
conhecimento consis-
tente e abrir um canal de 
mentoria e atendimento 
para os times.

O benefício de Business 
Agility é mais do que possuir 
um processo de desenvol-
vimento estabilizado ou 
métricas de performance, 
é a criação de um ecossis-
tema de informações orga-
nizadas e relevantes que 
criam a possibilidade para 
a tomada de decisões mais 
rápidas e com confiança. 
Trata-se de um modelo de 
transparência e eficiência 
baseado em dados. - Fonte 
e mais informações, acesse: 
(https://labsit.io/).

O objetivo da metodologia é aumentar 
a agilidade em todos os processos.

Business Agility: 
cinco passos para sua 

implementação
Hoje, é cada vez mais difícil uma empresa 
prosperar em um mercado tão volátil e 
competitivo de maneira que seja vista e se 
posicione de forma inovadora
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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:

RAMON DE BRITO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/137.FLS.225 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de agosto de mil novecentos e noventa e seis (02/08/1996), residente e domiciliado 
Rua Cristóvão Salamanca, 206, bloco B, apartamento 23, CEP: 08253700, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aldemir Ferreira So-
brinho e de Fatima Aparecida de Brito Ferreira. JULIANE NATALLY DE SOUZA VALIM 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Presidente Pru-
dente, neste Estado (CN:LV.A/173.FLS.297-PRESIDENTE PRUDENTE/SP), Presiden-
te Prudente, SP no dia sete de março de dois mil (07/03/2000), residente e domiciliada 
Rua Cristóvão Salamanca, 206, bloco B, apartamento 23, CEP: 08253700, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo de Souza 
Valim de Oliveira e de Iolanda de Souza Noia.

WILSON CARLOS DE CAMPOS, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/137.FLS.138-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de janei-
ro de mil novecentos e noventa e um (14/01/1991), residente e domiciliado Rua Inácio 
Jacometti, 141, bloco A, apartamento 121, CEP:08255-080, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Afonso Carlos de Campos e de Solange 
Aparecida dos Santos Campos. STHEFANY RAMOS COELHO, estado civil solteira, pro-
fissão enfermeira, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/083.FLS.157 
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e no-
venta e dois (27/11/1992), residente e domiciliada Rua Inácio Jacometti, 141, bloco A, 
apartamento 121, CEP:08255-080, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alexandre Ramos Coelho e de Rosana de Souza.

DANIEL DA SILVA SIMÃO, estado civil solteiro, profissão auxiliar de compras, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/346.FLS.018 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de agosto de mil novecentos e noventa e oito (04/08/1998), residente e domiciliado 
Rua Jardim Tamoio, 1711, CEP: 08253445, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaldo Simão e de Maria Helena da Silva Simão. ALINE 
MATHIAS ALVES, estado civil solteira, profissão desenhista técnica de mecânica, nasci-
da em São Paulo - Capital (CN:LV.A/343.FLS.246 CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e um (14/10/1991), residente 
e domiciliada Rua Almadina, 22, CEP: 08215440, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Bento Mathias Alves e de Maria das Graças do Nascimento Alves.

ANDRÉ SALVINO TROVÃO ROSSA, estado civil solteiro, profissão desenhista técnico, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/272.FLS.072-JABAQUARA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (25/12/1994), 
residente e domiciliado Avenida Senador Ricardo Batista, 951, bloco 03, apto 32, CEP 
09812-510, Assunção, São Bernardo do Campo, neste Estado, SP, filho de Edson Tro-
vão Rossa e de Solange Aparecida Leite Salvino. FRANCYELLEN DOS SANTOS NO-
GUEIRA CARVALHO, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida neste Dis-
trito (CN:LV.A/301.FLS.136V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e oito (18/02/1998), residente e domiciliada Rua Arraial de 
São Bartolomeu, 735, CEP 08290-190, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Franklin Costa Carvalho e de Luciana dos Santos Nogueira Carvalho.

ANDREWS BENEDITO CARVALHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão pe-
dreiro, nascido neste Distrito (CN:LV.A/068.FLS.208-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de abril de mil novecentos e oitenta e três (12/04/1983), residente e domiciliado 
Rua Professor Brito Machado, 1615, casa 01, CEP 08215-405, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de Oliveiro Sene dos Santos e de Vera Maria Carvalho dos Santos. CARLA 
MARIA DA SILVA DE JESUS, estado civil divorciada, profissão auxiliar técnica, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e oito 
de maio de mil novecentos e oitenta e um (28/05/1981), residente e domiciliada Rua 
Jiparaná, 68, CEP 08246-050, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Carlos Alberto de Jesus e de Maria Aparecida da Silva.

VALENTIM DE PAULA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão analista de negócios, 
nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/302.FLS.292V-CER-
QUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e 
oitenta e oito (28/10/1988), residente e domiciliado Rua Subragi, 125, bloco 07-A, apto 
54, CEP 08223-365, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valentim de Paula e de Mo-
nica Borges Malta. EVELISE RIBEIRO GABRIEL, estado civil solteira, profissão den-
tista, nascida em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/061.FLS.163V-MOGI DAS 
CRUZES/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e nove (24/02/1989), residente e domiciliada Rua Monte Horebe, 172, CEP 
08230-110, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Gabriel e de 
Marilda Ribeiro Gabriel.

GASPAR DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profissão apontador de obras, 
nascido em Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará (CN:LV.A/007.FLS.017-TABULEIRO 
DO NORTE/CE), Tabuleiro do Norte, CE no dia nove de novembro de mil novecentos 
e noventa (09/11/1990), residente e domiciliado Rua Nova Vida, 1616, casa 01, CEP 
08226-008, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Francisco Lima Marciel e de Maria da Saúde Nonata Oliveira. IZADORA DE OLIVEIRA 
DA COSTA, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida em Tabuleiro do Nor-
te, Estado do Ceará (CN:LV.A/007.FLS.073-DISTRITO DE OLHO D'ÁGUA DA BICA/
TABULEIRO DO NORTE/CE), Tabuleiro do Norte, CE no dia dezessete de outubro de 
mil novecentos e noventa e dois (17/10/1992), residente e domiciliada Rua Nova Vida, 
1616, casa 01, CEP 08226-008, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Albertino da Costa e de Luciene Maria de Oliveira.

RUAN ALVES LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão técnico de qualifi-
cação, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/161.FLS.284 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de fevereiro de dois mil (11/02/2000), residente e domiciliado Rua 
Mariano Moro, 324, CEP 08225 060, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Eduardo Lopes dos Santos e de Mariana Denise Alves Bastos. TIFFANY FARIA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/001.
FLS.021-SÃO MATEUS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de dois mil 
(22/05/2000), residente e domiciliada Rua Mariano Moro, 324, CEP 08225-060, Vila 
Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Kelison Nagipe da Silva e de Maria Apa-
recida de Faria Leite.

MATHEUS CRESTONI FERREIRA, estado civil solteiro, profissão entregador, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/401.FLS.163-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos e noventa e cinco (21/03/1995), 
residente e domiciliado Rua Joaquim Marra, 955, CEP: 03514000, Vila Matilde, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Everaldo Pedro Ferreira e de Cristiane Crestoni. KARINA 
MARQUES DE JESUS, estado civil solteira, profissão securitária, nascida no Subdistrito 
Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/196.FLS.260-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (14/02/1996), residente e 
domiciliada Avenida Campanella, 1210, CEP: 08220830, Jardim Itapemirim, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Anastacio Marques de Jesus e de Selma Batista Guimarães.

SÉRGIO PAULO SANTOS SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em Canavieiras, Estado da Bahia (CN:LV.A/087.FLS.159 CANAVIEIRAS/BA), 
Canavieiras, BA no dia vinte de junho de mil novecentos e oitenta e oito (20/06/1988), 
residente e domiciliado Rua Leopoldo Delisle, 65, CEP 08245-510, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sérgio Paulo Santos Silva e de Selma 
Santos de Santana. PALOMA PASSOS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão re-
visadeira, nascida em Canavieiras, Estado da Bahia ((CN:LV.A/091.FLS.119 CANAVIEI-
RAS/BA), Canavieiras, BA no dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e três 
(18/05/1993), residente e domiciliada Rua Leopoldo Delisle, 65, CEP 08245-510, Para-
da XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo Santana de 
Souza e de Lilia Freitas Passos.

APARECIDO TIBURCIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão oficial de mo-
delagem, nascido no Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/024.FLS.195-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e 
cinquenta e seis (22/09/1956), residente e domiciliado Rua Nerópolis, 30, casa 02, CEP 
03691-120, Jardim Nordeste, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Francisco Tiburcio 
dos Santos e de Nair Luiza Tiburcio. PAULA LILIANA DE BRITO VERONICO, estado ci-
vil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/137.
FLS.054-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil 
novecentos e sessenta e seis (14/08/1966), residente e domiciliada Rua Silvianópolis, 
70, apto 52-A, CEP 08255 415, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Veronico e de Maria Aparecida Veronico.

JAILSON LEMOS SOUSA, estado civil solteiro, profissão montador de andaime, nasci-
do em Guadalupe, Estado do Piauí (CN:LV-A-007,FLS.214 GUADALUPE/PI, Guadalu-
pe, PI no dia cinco de março de mil novecentos e noventa e um (05/03/1991), residente 
e domiciliado Rua França Velho, 22, A CEP:08290-120, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Nilson Sousa e de Vanda Maria Lemos Sousa. MARIA DA 
CONCEIÇÃO LOPES DAS CHAGAS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Zé Doca, Estado do Maranhão (CN:LV-A-053,FLS.235 BATALHA/PI), Zé Doca, MA no 
dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (09/12/1992), residente e do-
miciliada Rua França Velho, 22, A CEP:08290-120, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Francisco Ana das Chagas e de Maria Antônia Lopes.

RODRIGO DA SILVA RAMIRO, estado civil divorciado, profissão técnico de segurança 
do trabalho, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no 
dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (01/12/1982), residente e 
domiciliado Avenida Pires do Rio, 4711, torre A, apartamento 302, CEP: 08230023, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudinei Ramiro e de Irani De Lourdes 
da Silva Ramiro. MARIANE ALVES CARDOSO, estado civil divorciada, profissão mani-
cure, nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de dezembro de mil novecentos e noventa (24/12/1990), residente e domiciliada Ave-
nida Pires do Rio, 4711, torre A, apartamento 302, CEP: 08230023, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Alves Cardoso e de Maria Aparecida Cardoso.

RAUL AZEVEDO FRANQUELLA, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido 
no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/199.FLS.047-SUBDISTRITO VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa 
e seis (01/04/1996), residente e domiciliado Rua Arturo Vital, 230, apartamento 42-A 
CEP:08250-540, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Célio Aparecido Franquella e de Fabiana de Souza Azevedo Franquella. BIANCA 
VICTORIA FERREIRA CAMARDO, estado civil solteira, profissão assistente adminis-
trativa, nascida no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/204.fls.266V-SUB-
DISTRITO VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e 
noventa e seis (10/06/1996), residente e domiciliada Rua Arturo Vital, 230, apartamento 
42-A CEP:08250-540, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Juliano Antonio Camardo e de Patricia Fernandes Ferreira.

EDER LOPES RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/052.FLS.180-PARI/SP), São Paulo, SP no dia deze-
nove de setembro de mil novecentos e noventa e seis (19/09/1996), residente e domi-
ciliado Rua Leoneta Ricceli, 133, casa 01, CEP 03570-320, Parque Savoy City, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filho de Elder Manoel Rodrigues e de Lucineia Lopes Guedes 
Rodrigues. JULIANA DA SILVA JACINTHO, estado civil solteira, profissão assistente 
administrativa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/393.FLS.133V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de abril de dois mil e um (04/04/2001), residente e 
domiciliada Rua Serrana, 320, CEP 08285-010, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marcos Jacintho e de Helenice da Silva Paixão Jacintho.

GABRIEL YURI ALMEIDA CORRÊA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/418.FLS.174-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
setembro de dois mil e dois (18/09/2002), residente e domiciliado Rua Chão de Giz, 19, 
CEP 08225 590, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Claudinei Correa da Silva e de Rute Almeida Silva. BRUNA HIOLY FREIRE DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica de farmácia, nascida em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/153.FLS042V-ITAIM PAULISTA/SP), Guarulhos, SP no dia oito 
de outubro de dois mil e dois (08/10/2002), residente e domiciliada Rua Arreio de Prata, 
15, CEP 08225-540, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Cristiano Souza dos Santos e de Iris Freire Filgueira.

IFEANYI BASIL ANUMBA, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido em 
Aba - Nigéria, Aba - Nigéria no dia onze de novembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (11/11/1982), residente e domiciliado Avenida das Alamandas, 252, casa 02, CEP: 
08225310, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Godwin Anumba e de Elizabath Anumba. DENISE ALVES CARRILHO, estado civil 
divorciada, profissão manicure, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
três de maio de mil novecentos e setenta e nove (03/05/1979), residente e domiciliada 
Avenida das Alamandas, 252, casa 02, CEP: 08225310, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José de Souza Carrilho e de Maria 
Lúcia Alves Carrilho.

CLAUDIO RANDOLI JUNIOR, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/411.FLS.074V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de abril de dois mil e dois (14/04/2002), residente e domiciliado Rua Nicolino 
Mastrocola, 403, CEP: 08210-380, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Claudio Randoli e de Eleine Janaina Avença. ANDREIA ROSÁRIO DE JESUS, estado 
civil solteira, profissão gerente, nascida em São Miguel das Matas, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/020.FLS.053 ELISIO MEDRADO/BA), São Miguel das Matas, BA no dia de-
zessete de agosto de mil novecentos e noventa e seis (17/08/1996), residente e domici-
liada Rua Torquato Ponte Lima, 36, B, CEP: 08270-445, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Silvino Santos de Jesus e de Maria Eliza Rosário de Jesus.

EMERSON SOUZA TELES, estado civil solteiro, profissão analista de projetos, nasci-
do no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/102.FLS.170-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa (05/12/1990), 
residente e domiciliado Rua Paricatuba, 03, A, CEP: 03666030, Vila Ré, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de Arnaldo Souza Teles e de Sandra Patricia de Medeiros Teles. 
DAIANE SALLES VACCARI, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/112.FLS.172-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de março de 
mil novecentos e oitenta e nove (30/03/1989), residente e domiciliada Rua Lebon Régis, 
54, CEP: 08210680, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Guerino 
Vaccari e de Ivanete Salles Vaccari.

JULIO CESAR CAETANO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nas-
cido em Rancharia, neste Estado, Rancharia, SP no dia vinte e nove de setembro de mil 
novecentos e setenta e um (29/09/1971), residente e domiciliado Rua Alfredo Catalani, 
182, CEP: 08260220, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abel Caetano 
da Silva e de Maria Godinho da Silva. AMANDA DE OLIVEIRA FREIRE, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar de creche, nascida em Suzano, neste Estado, Suzano, SP 
no dia doze de abril de mil novecentos e oitenta (12/04/1980), residente e domiciliada 
Rua Alfredo Catalani, 182, CEP: 08260220, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luzia de Oliveira Freire.

WELLINGTON TADEU ALVES ROMUALDO, estado civil solteiro, profissão líder de 
serviços, nascido neste Distrito (CN:LV.A/051.FLS.232 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia nove de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (09/02/1981), residente e 
domiciliado Rua Cana de Açúcar, 206, CEP: 08280-235, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Tadeu Romualdo e de Eulália Alves Romualdo. LUCIENE 
ROSA MAZANARES, estado civil solteira, profissão assistente fiscal pleno, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/154.FLS.082 SUBDISTRITO IBIRAPUERA/SP), São Pau-
lo, SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (13/02/1988), residente 
e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 604, CEP: 08255-000, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Mazanares e de Nadir 
Aparecida Rosa Mazanares.
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