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Mesmo com a queda na taxa de desemprego, o país ainda abriga 
milhões de desempregados e muitas pessoas têm enxergado no em-
preendedorismo uma forma de adquirir renda, é o famoso empreen-
dedorismo da necessidade.   

Três dicas importantes para quem  
deseja empreender
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Compreender o cenário de ameaças em evolução do seu contact center 
híbrido permite que você mantenha os dados de seus clientes seguros e 
proteja a propriedade intelectual e a marca de sua organização contra ata-
ques mal-intencionados. Situações em que ocorrem vazamentos de dados 
nos mostram que as empresas precisam proteger suas informações para 
não sofrerem consequências graves, além das penalidades legais. Os dados 
são ativos valiosos e os clientes esperam que eles estejam seguros.   

Protegendo seu contact center para uma 
força de trabalho híbrida

Diante do crescimento das ameaças às suas operações, especialmente 
cibernéticas, as instituições veem na migração de sistemas de segurança 
para nuvem híbrida uma boa opção para garantir a proteção de seus bens 
e dados, otimizar o uso de recursos e reduzir custos.    

Bancos podem aumentar segurança com 
adoção de infraestrutura de nuvem híbrida

Engajar a audiência é uma tarefa que traz muitos desafios, mas, 
investindo nas estratégias certas, é possível encantar os usuários e 
fidelizar clientes.    

Vantagens de combinar elementos  
multimídia para o marketing da empresa
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Biometria facial: o futuro dos meios de pagamento
As inovações tecnológicas, como a 
biometria facial, vocal ou por íris, além 
da impressão digital e a popularização 
do PIX, bancos digitais e open banking 
transformaram a rotina do consumidor, 
diminuindo progressivamente os 
atritos no momento da aquisição de um 
produto ou serviço. É inegável que, nos 
últimos anos, houve um imenso avanço 
tecnológico nos produtos e serviços 
financeiros. 

Há pouco tempo, para fazer uma compra, era 
necessário sempre ter a carteira em mãos. 

Em seguida, passamos a levar apenas o cartão 
de crédito ou débito, mais recentemente, o ce-
lular já era o suficiente para passar no caixa do 
supermercado, da farmácia ou de qualquer outro 
comércio. Hoje, em alguns estabelecimentos, 
só o rosto ou a palma da sua mão já bastam. 
Atualmente, alguns varejistas estão testando 
a biometria facial e a identificação da palma da 
mão como meios de pagamento. 

A primeira transação 100% touchless via re-
conhecimento facial foi feita no Brasil em 2021. 
Na China, por exemplo, a tecnologia é utilizada 
em estabelecimentos comerciais, como lojas, 
restaurantes e supermercados. Já na Rússia, os 
passageiros do metrô da capital do país contam 
com a opção de embarcar apontando o rosto 
para uma máquina nos guichês.

 
Em um futuro próximo, será possível realizar 

todas as suas compras sem ter o cartão ou o 
celular em mãos, como mostra um estudo da 
Juniper Research. De acordo com o material até 
2027, o valor dos pagamentos móveis remotos 
autenticados biometricamente deve atingir US$ 
1.2 trilhão globalmente. Para 2022, a estimativa é 
de US$ 322 bilhões. A segurança proporcionada 
por esse método de pagamento explica porque 
a tecnologia é uma grande aposta das empresas 
de cartão de crédito, startups e varejistas. 

 
O reconhecimento facial em lojas físicas 

funciona da seguinte maneira: através de um 
app, o usuário tira algumas fotos e cadastra um 
cartão de crédito e débito. Na hora do pagamen-
to, o rosto do cliente é reconhecido (na forma 
de um código criptografado) pelo sistema via 
um dispositivo móvel instalado junto ao caixa. 
Em seguida, é necessário validar o valor total 
do check-out para completar a transação. A 
quantia é creditada imediatamente na conta 
do varejista. 
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Além da comodidade de não precisar carregar 
nenhum objetivo para efetuar o pagamento, 
como dinheiro de papel, moedas, cartões de 
crédito, celulares e relógios, por exemplo, esse 
método de pagamento biométrico também 
permite experiências: 

•	 mais	higiênica	(isso	conta	muito	em	tempos	
de pandemia devido ao Coronavírus);  mais 
ágeis e menos estressantes para os clientes 
devido a rapidez de processamento; 

•	 mais	 conectadas	 com	 programas	 de	 re-
compensa e de fidelidade, uma vez que os 
sistemas já estão integrados; 

•	 mais	 inovadoras	 e	 contemporâneas,	 au-
xiliando e estimulando as empresas a se 
adaptarem aos novos tempos; 

•	 e	mais	segura	já	que	os	dados	que	os	clientes	
inserem em seu sistema são criptografados 
garantindo que sua privacidade não seja 
comprometida.

 
A tecnologia de pagamento via reconhe-

cimento facial não é perfeita, mas tem um 
nível de segurança alto se compararmos com 
outros meios de processamentos digitais. 
O recurso de biometria facial consegue 
diferenciar imagens gravadas do que é 
mostrado ao vivo, impedindo, por exemplo, 
que um terceiro realize um pagamento não 
autorizado utilizando um vídeo ou foto do 
usuário cadastrado. 

Além disso, o Bloqueador de Roubo de 
Identidade (anti-suplantação) e a Análise 
de Fraude são outras barreiras que garan-
tem a segurança do usuário ao optar por 
esse método de pagamento. Tecnologias de 
anti-suplantação bloqueiam e alertam contra 
tentativas de roubo de identidade quando 

detectam a presença real de uma pessoa e 
previne o spoofing biométrico. 

Já a análise de fraude envolve uma série de 
técnicas de prevenção de fraudes financeiras 
online através da análise de dados e detecção 
de comportamentos anômalos. Há uma de-
manda muito grande por soluções antifraudes 
e isso tem provocado um grande investimento 
das empresas de segurança da informação no 
desenvolvimento de soluções proprietárias ou 
parcerias. 

E para evoluir o nível de segurança, as 
companhias devem trabalhar com soluções 
de segurança certificadas. Um dos selos mais 
relevantes do mercado é o iBeta, que certifica 
a funcionalidade de softwares em diferentes 
níveis, incluindo funcionalidade, aceitação, 
acessibilidade, qualidade e, é claro, segurança. 
Outro selo importante do mercado é o Fido, que 
fornece protocolos de segurança para garantir 
a privacidade do usuário final.

 
Estas tecnologias ainda ganham destaque 

no desenvolvimento da infraestrutura de paga-
mento para o metaverso. Ainda que de forma 
mais distante da realidade atual, a tecnologia 
já está sendo testada por empresas do ramo. 
Não há como negar a comodidade oferecida 
por essa inovação tecnológica, pois ela permite 
que os pagamentos sejam feitos de uma forma 
mais simples do que nunca, com zero atritos e 
maior segurança. 

 
(Fonte: Gustavo de Camargo (*)É VP de Venda 

da VU, empresa líder em segurança cibernética 
especializada na prevenção de fraudes digitais  

e proteção da identidade do usuário  
(https://www.vusecurity.com/pt/)..

Reprodução/https://feiradoempreendedor.sebraerj.com.br/

Feira do Empreendedor

@Em setembro, a Feira do Empreendedor, do Sebrae Rio, 
está de volta ao estado do Rio. O maior evento voltado ao 

empreendedorismo acontecerá, de forma presencial, entre os 
dias 1 e 3 de setembro, no Centro de Convenções ExpoMag, 
na Cidade Nova. Em sua décima edição, mais de 120 pequenos 
negócios vão expor seus produtos e a expectativa é que mais de 
30 mil pessoas compareçam nos três dias de evento. As inscrições 
podem ser feitas pelo link: https://feiradoempreendedor.sebraerj.
com.br/. A Feira contará com palestras, oficinas, rodada e sessão 
de negócios, atendimento, consultorias individuais e 13 salas de 
capacitação.     Leia a coluna completa na página 6

News@TI

REVOLuçãO 
FINANCEIRA 
QuE VAI MuDAR 
A VIDA DAS 
PESSOAS PARA 
MELHOR     Leia na página 4

OPEN FINANCE

Foto: Stellantis medianews

Revelado mais detalhes do novo Fiat Fastback
Pouco mais de um mês após a revelação do nome do Fiat 

Fastback, agora é a hora de mostrar mais do design externo 
do novo SUV da marca. A imagem traz toda a imponência e 
musculatura do veículo em um projeto que consegue mes-
clar	sobriedade	e	força	com	esportividade	e	elegância.	Com	
dimensões equilibradas que revelam um modelo repleto de 
maturidade, ele conta com uma silhueta mais alongada, capô 
maior e traseira levemente levantada próxima ao porta-malas, 
além das lanternas e faróis que invadem as laterais com um 
design marcante. Projetado pelo Design Center South Ame-
rica, o modelo mantém em seu DNA suas origens e reforça 
o caráter ítalo-brasileiro da Fiat. Dessa forma, o Fastback 
será um dos protagonistas no reposicionamento da marca 
no mercado. Conforme o lançamento se aproxima, outros 
detalhes do novo SUV serão revelados.    Leia a coluna 
completa na página 5
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Bolsas da Capes
Terminam na próxima quarta-feira 

(27) as inscrições para as bolsas de 
estudo oferecidas pela Capes para 
projetos que busquem melhorar as 
condições de vida de quem passou 
por eventos extremos, como desastres 
relacionados a emergências climáticas 
e acidentes ambientais. São oferecidas 
60 bolsas de doutorado e pós-douto-
rado. As inscrições devem ser feitas 
por meio do Sistema de Inscrições 
da Capes: (https://sso.capes.gov.br/).
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Asas para os 
profissionais de 

marketing

Todos os dias, as 
equipes de marketing 
são pressionadas a 
apresentar novas 
ideias para atingir os 
objetivos de negócio de 
determinada empresa 

Os esforços são varia-
dos: novas campa-
nhas, landing pages 

inovadoras, novas áreas no 
canal digital, reestruturação 
de menus e layouts dos 
canais já existentes.E no 
final do dia, os times sabem 
que o timing é crítico para o 
sucesso. Muitas vezes, não 
há tempo para esperar a 
área de TI fazer as mudan-
ças necessárias e esperar o 
deploy no final da semana. 

Sendo assim, cada vez 
mais os times de marketing 
precisam adotar tecnologias 
que permitam velocidade 
nas transformações exigi-
das pelo mercado atual-
mente - soluções que ajam 
tempo real, sem a necessi-
dade da TI. Uma pesquisa 
realizada pela Adobe Ex-
perience Cloud, chamada 
Digital Trends Report 2022, 
posicionou a agilidade, a 
confiança e a personalização 
como fundamentais para o 
Marketing este ano. 

A pesquisa, realizada 
junto com a eConsultancy, 
entrevistou cerca de 10 mil 
profissionais, consultores e 
líderes de marketing e TI, 
para entender onde eles 
concentrarão esforços para 
se manterem competitivos 
em 2022. Dos executivos 
entrevistados, 87% acre-
ditam que as expectativas 
dos clientes foram refeitas 
digitalmente e que o sucesso 
da empresa é definido pela 
capacidade de resposta às 
mudanças. 

Isso pode ser comprovado 
pela nova forma de fazer 
negócios: 75% das empresas 
relatam um aumento no uso 
de canais digitais por clien-
tes. Isso reforça ainda mais a 
necessidade de contar com 
tecnologias implementadas 
na área de marketing digi-
tal - um setor ocupado por 
pessoas de perfil criativo, 
autêntico e sempre disposto 
a gerar insights voltados 
para a transformação. 

Por natureza, são mentes 
capazes de criar soluções 
originais, abertas à inovação 
e a novas possibilidades. Por 
isso, precisam de asas para 
voar e dar forma à imagina-
ção orientada ao negócio. 

Selecionar a tecnologia para 
atender a necessidade deste 
setor é uma das etapas mais 
difíceis. 

Em minha opinião, é im-
portante a liberdade que 
os times têm para fazer as 
mudanças necessárias e 
agilidade que está sendo 
oferecida para atender o 
tempo necessário para evo-
luções. Além disso, é preciso 
considerar a flexibilidade da 
plataforma; ela necessita 
garantir que a criatividade 
dos profissionais seja pre-
servada, acima de tudo. 
Outro ponto importante 
está relacionado à robustez 
da plataforma. Ela precisa 
dar suporte às mudanças 
realizadas pelo marketing, 
e não dificultá-las. 

Fundamental também é 
ter segurança para garantir 
que a solução não vai ser 
invadida, ao mesmo tempo 
em que mantém uma boa 
performance. De acordo 
com o mesmo estudo men-
cionado acima, Os entrevis-
tados classificaram a falta de 
integração entre sistemas 
de tecnologia, problemas de 
fluxo de trabalho e falta de 
habilidades digitais como as 
principais barreiras internas 
para oferecer excelentes 
experiências ao cliente. 

Cerca de 59% dos líderes 
digitais estão investindo em 
talentos e treinamento para 
tornar suas equipes mais 
produtivas. Outro dado inte-
ressante é que mais de 50% 
dos executivos aumentaram 
seus investimentos em pla-
taformas que capacitam as 
equipes para atender clien-
tes no complexo ambiente 
omnichannel de hoje. 

As tecnologias voltadas 
para a criação de melho-
res experiências para os 
usuários estão entre suas 
principais prioridades de 
gastos para 2022. Muitas das 
ideias apresentadas pelos 
times de marketing digital 
podem chegar a resultados 
excelentes, outras nem 
tanto. Mas o fato é que é 
fundamental experimentar 
constantemente para con-
seguir fazer das hipóteses 
nos canais digitais verdadei-
ros casos de sucesso. 

Só que a decisão de fazer 
algo que seja realmente po-
sitivo para o cliente depen-
de de escolhas assertivas 
que só podem ser baseadas 
em dados e tecnologia. Sem 
eles, tudo fica mais difícil.

(*) - É CEO da Lumis 
(https://www.lumis.com.br/).

Kishnan Nedungadi (*)

A tecnologia tornou-se grande aliada de diversos setores 
do dia a dia. Através de suas ferramentas inovadoras a 
educação encontrou a possibilidade de tornar a sala de 
aula mais interativa e dinâmica. Chamado de “Educação 
5.0”, o conceito ganha força no setor e tem como missão 
preparar os alunos para o mercado de trabalho e impul-
sionar o protagonismo, a comunicação e o relacionamento 
interpessoal, trabalho em equipe, empatia e resiliência 
aos alunos.

Para o empreendedor e CEO do aplicativo de reforço 
escolar TutorMundi, Raphael Coelho, o novo conceito vai 
além e apresenta uma proposta capaz de unir conhecimento 
digital às demais habilidades humanas. “A educação 5.0 
tem como objetivo criar pessoas inteligentes emocional-
mente e capazes de fazer da transformação digital uma 
ferramenta para a transformação social”, explica.

A partir dessa nova mentalidade, a expectativa é de 
que a escola se afaste um pouco da sua imagem recente 
de funcionar quase que exclusivamente como um curso 
preparatório para vestibulares e volte a ter a sua identifi-
cação voltada como um auxiliar importante na formação 
do indivíduo, através de um processo de aprendizagem 
mais humanizado. 

“Na era dos nativos digitais, é comum que cada vez mais 
a tecnologia faça parte da rotina escolar dos estudantes, 
não apenas pela melhora no processo de aprendizagem, 
mas também porque a capacidade de adaptação a essas 
ferramentas [tecnológicas] é mais rápida”, comenta Ra-
phael. O papel fundamental da tecnologia na educação 5.0 
coloca as edtechs como protagonistas nesse movimento. 

Responsáveis por conseguir implementar de maneira 
competente essas ferramentas tecnológicas ao ensino, 
as soluções desenvolvidas por essas startups são cruciais 
para a boa aplicação desse novo conceito, porque fornecem 
os instrumentos necessários para dinamizar e otimizar o 
ensino em sala de aula. Uma das edtechs que tem feito 
um trabalho importante nesse sentido é o TutorMundi. 

Pioneira no mercado nacional, a empresa possui uma 

Na era dos nativos digitais, é comum que cada vez mais a 
tecnologia faça parte da rotina escolar dos estudantes.

Quando falamos do 
mercado de proxi-
midade, que engloba 

os micromercados, lavan-
derias autônomas e tam-
bém vending machines, é 
muito importante conhecer 
o cliente e também as pre-
ferências dele. As empresas 
têm enviado pesquisas de 
satisfação para os clientes, 
que nem sempre levam essa 
oportunidade a sério. 

Luiz Silva, coordenador 
de Suporte Técnico da 
VMtecnologia, empresa que 
cria sistemas de autoaten-
dimento, explica porque 
é importante começar a 
responder as pesquisas que 
recebe e, também, aplicar 
uma com seus clientes. “A 
pesquisa de satisfação é 
muito importante para que 
possamos entender como 
os nossos clientes se sen-
tem em relação ao nosso 
atendimento, e quais são 
os pontos que precisamos 
melhorar continuamente. 
Só assim podemos garantir 
uma excelência em atendi-
mento e que ele realmente 
supra às necessidades de 
cada um”.

Inclusive, por meio das 
pesquisas de satisfação, 
é possível identificar com 
mais precisão se há gargalos 
no processo e implementar 
ações com mais agilidade 
para resolver os problemas 
levantados pelos clientes. 
Separamos alguns pontos 
importantes que você pode 

Como pesquisas de satisfação 
podem melhorar seu negócio?

A pesquisa de satisfação é uma forma de entender como o cliente se sente em relação ao atendimento, 
e quais são os pontos que precisam ser melhorados

aproveite para per-
guntar sobre aspectos 
que você não consegue 
acompanhar com faci-
lidade, por exemplo, se 
a limpeza está em dia, a 
disposição dos móveis 
ou até a frequência de 
abastecimento. Bus-
que dar abertura para 
que o consumidor con-
verse com você sobre 
melhorias.

 5) Como aplicar a pes-
quisa? - Não precisa 
se preocupar com pes-
quisas e metodologias 
complexas de pesqui-
sas de satisfação. O 
mais importante é abrir 
um canal de conversa 
com seu cliente, que 
pode ser, por exemplo, 
colocar um cartaz no 
PDV, com um QRcode 
que leve ao questio-
nário. Ou até disponi-
bilizar uma urna para 
as sugestões. Mais 
importante do que o 
método, é se compro-
meter com a opinião 
do consumidor.

De nada adianta receber 
feedback e não agir sobre 
ele. Seu cliente quer se 
sentir ouvido e depois ver 
as mudanças e melhorias 
que sugeriu. Quando ele se 
sente ouvido, percebe que é 
valorizado e isso faz toda a 
diferença. - Fonte e mais in-
formações, acesse: (https://
www.vmtecnologia.io/).

descobrir com uma pesquisa 
de satisfação: 
 1) O nível de satisfação 

do seu cliente - O 
segmento da sua em-
presa pode variar, mas 
uma coisa é sempre 
principal e essencial: 
o cliente. Entender o 
quão satisfeito o con-
sumidor está faz toda 
a diferença e pode 
dar pistas importan-
tes para identificar os 
pontos fortes e os de 
melhoria do seu negó-
cio. 

 2) Preferências de com-
pra e atendimento - 
Tendemos a acreditar 
que acertamos 100% 
nos métodos e proces-
sos que escolhemos 
para nossa empresa, 
mas as pesquisas exis-
tem justamente para 
validar nossas ideias e 

contribuir para que os 
processos sejam aper-
feiçoados. A pesquisa 
de satisfação é uma 
fonte de dados reais 
muito valiosa. 

 3) Imagine - Seu aten-
dimento é feito sem-
pre por telefone, mas 
com uma pesquisa, 
pode descobrir que o 
seu cliente prefere se 
comunicar por Whats-
App. Esse detalhe, de 
entender qual é o meio 
de comunicação que 
o cliente acredita ser 
mais eficaz, tem grande 
impacto no dia a dia 
dele.

 4) Manutenção do Pon-
to de venda - O au-
toatendimento deixa 
seu cliente comandar 
a jornada de compra, 
certo? Mas a ideia não é 
abandoná-lo. Por isso, 

A pesquisa permite entender como os nossos clientes se sentem 
em relação ao nosso atendimento.
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Edtechs são protagonistas 
na revolução da aprendizagem

plataforma de reforço escolar por meio de tutoria online, em 
que o aluno entra em contato com o tutor no momento em 
que surge uma dúvida ou dificuldade em algum exercício. 

A companhia contribui com o desenvolvimento pe-
dagógico de estudantes de todo o Brasil uma vez que é 
capaz de conectar em tempo real alunos dos anos finais 
do ensino fundamental, ensino médio e pré-vestibulares 
com os melhores universitários do país, para auxiliar em 
exercícios e tirar dúvidas de tarefas escolares.

“Por pautar-se nas metodologias ativas e com foco no 
ensino personalizado, o TutorMundi promove o desenvol-
vimento de cada aluno respeitando sua individualidade, 
ressaltando seu potencial e preenchendo as lacunas de 
aprendizagem, além de contribuir para o aumento de sua 
autoestima e confiança nos estudos.

Em suma, é necessário dizer ainda que esse novo mo-
delo de educação atua como complemento ao método 
“tradicional” e não o anula, mas sim potencializa as ca-
pacidades de cada aluno. “A educação 5.0 é considerada 
uma evolução, com o intuito de estimular os alunos para 
que tenham um aprendizado mais interativo, humanizado 
e com foco mais diversificado”, finaliza Raphael. - Outras 
informações: (https://tutormundi.com/).
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A falta de profissionais de TI 
no mercado brasileiro é uma 
realidade que preocupa todas 
as empresas do setor. De acordo 
com a Associação das Empresas 
de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) e de Tec-
nologias Digitais (Brascomm), 
o déficit desses profissionais 
deve chegar a 797 mil até 2025. 

Os números são surpreenden-
tes e trazem à tona um cenário 
que precisa de atenção para 
uma construção conjunta de 
soluções. Algumas empresas 
têm se movimentado nesse sen-

tido, buscando contribuir com a 
formação de mão de obra quali-
ficada, o que é bom para quem 
precisa contratar e também para 
quem busca aproveitar esse 
boom de oportunidades de tra-
balho no mercado de tecnologia.

A keeggo, parceira de empre-
sas e startups na transformação 
digital das organizações, levan-
do em conta valores fortemen-
te presentes em sua cultura, 
como diversidade e inclusão, 
está patrocinando uma dessas 
iniciativas: o Programadores 
do Amanhã. Em sua segunda 

edição, o programa é voltado 
a estudantes negros e pardos, 
prestes a terminar o ensino 
médio em escolas públicas.

Eles recebem a oportunidade 
de aprender programação e me-
todologias ágeis, com mentoria 
individual para desenvolver 
habilidades para o mercado de 
trabalho, além de acesso a curso 
de inglês e acompanhamento psi-
cológico. O patrocínio da keeggo 
é responsável por 25% dos 60 
alunos desta segunda edição.

“Quando saem do ensino mé-
dio, muitos estudantes ainda não 

sabem o que vão fazer depois, 
a nossa ação traz condições 
dessas pessoas ingressarem em 
uma melhor posição no mercado 
de trabalho. Ao impactar esse 
aluno, impactamos também a 
família dele e outras pessoas da 
comunidade”, destaca Amanda 
Diaz, Diretora de Cultura da 
keeggo. 

Amanda ressalta que o pro-
grama não tem como objetivo 
principal formar mão de obra 
para contratação na própria em-
presa, mas sim contribuir com 
a capacitação de profissionais 

para a sociedade e auxiliar no 
desenvolvimento e realização 
desses estudantes.

“O propósito principal é fazer 
a nossa parte, aquilo que está 
ao nosso alcance, dentro do que 
entendemos como responsabili-
dade social das empresas. Logi-
camente que, se identificarmos 
um estudante que tenha um fit 
com a keeggo, havendo vagas, 
a contratação é uma possibili-
dade, mas esse não é o intuito 
principal da ação”. - Fonte e 
outras informações: (https://
keeggo.com/).

Déficit de profissionais de TI leva empresa a investir em capacitação



Administração 
estratégica: desafios 

para o sucesso em seu 
escritório jurídico

Nos últimos 20 anos 
o mercado jurídico 
mudou. Os clientes, 
pessoas e empresas 
que contratam esses 
serviços, passaram 
a exigir maior 
eficiência e eficácia 
dos escritórios

Assim, o jeito ar-
tesanal de se fa-
zer advocacia foi 

dando lugar a métodos 
mais pensados de ges-
tão. Administrar é visto, 
cada vez mais, como uma 
ciência e, como tal, exige 
conhecimentos especia-
lizados. Conhecimentos 
que, infelizmente, não 
fazem parte do roll de 
disciplinas das faculdades 
de direito. Os riscos de 
não se reconhecer essa 
verdade é se deparar 
com sérios problemas na 
gestão da firma. 

Perda de clientes, fuga 
de talentos, baixos re-
sultados ou até mesmo 
a dissolução da banca. 
A advocacia moderna 
impõe inúmeros desafios 
que devem ser encarados 
com conhecimento e 
informação atualizados. 
São vários, mas vamos 
nos concentrar em três, 
que temos percebido 
como mais importantes 
para nossos clientes. O 
primeiro deles implica 
em que os sócios tenham 
uma visão empresarial do 
negócio em que estão. 

Aqui começam as re-
sistências. Para muitos 
deles, um escritório de 
advocacia tem caracte-
rísticas próprias e sofre 
restrições específicas que 
o tornam uma instituição 
à parte no mercado. Ora, 
uma indústria petrolífera 
também não sofre com 
restrições particulares? 
Por acaso, um hospital 
opera a bel prazer? O ar-
gumento não se sustenta.

Administrar um escri-
tório como uma empresa 
implica em estabelecer 
objetivos e metas claros 
e implantar métodos 
de gestão profissionais 
para alcançá-los. Infeliz-
mente, não raro vemos 
firmas com duzentas ou 
trezentas pessoas cujo 
departamento financeiro 
é gerido pela matriarca da 
família, preocupada com 
os gastos de almoço ou 
traslado dos estagiários 
ao fórum. 

Nada contra as mães ou 
mesmo a gestão familiar, 
mas o departamento 
financeiro deve prover 
informações confiáveis 
que dêem sustentação 
às decisões estratégicas 
do negócio. O segundo 
desafio, mais elaborado, 
significa que os sócios de-
vem enxergar a firma não 

com um olhar particular 
(normalmente jurídico), 
mas como algo integra-
do. Na administração, 
diríamos que eles devem 
ter uma visão sistêmica 
para os problemas que a 
acometem. 

Isso significa, na prá-
tica, que eles devem 
compreender que, ao 
atuarem sob uma função 
da empresa jurídica, isso 
altera todas as outras e, 
por consequência, seus 
resultados presentes e 
futuros. Vejamos na prá-
tica. Ao se construir uma 
política de remuneração 
variável, os sócios devem 
definir indicadores de 
desempenho (KPI’s – Key 
Performance Indicators, 
na sigla em inglês) que, 
por exemplo, instiguem 
a captação de negócios. 

Esses, por sua vez, 
implicam que a banca 
destine tempo e recursos 
para preparar os advoga-
dos quanto às habilidades 
de prospecção, algo que 
não lhes é familiar. E, por 
último, claro, isso impacta 
o orçamento financeiro do 
escritório. Tudo está inte-
grado e somente quando 
visto assim, pode gerar os 
resultados que se espera.

Chegamos ao terceiro 
desafio. É preciso que os 
sócios vejam a adminis-
tração da empresa como 
uma tarefa diária, não 
eventual. Não se balança 
uma varinha de condão 
e ela acontece. Também 
não é algo que se faça por 
decreto. Gerir é realizar 
uma série de atos cotidia-
nos orientados para um 
fim pré-definido, calcados 
em princípios pensados e 
funcionais. 

Faço questão de re-
gistrar esta afirmação, 
porque, para você sócio 
que lê este artigo, gerir 
pode soar como algo um 
tanto enfadonho. Se o que 
você realmente gosta é de 
advogar, talvez realmente 
seja. Sendo esse seu caso, 
é importante refletir so-
bre algumas perguntas: 
gerir a empresa jurídica 
deveria ser função sua? 
Em caso positivo, qual a 
estrutura de apoio para 
ajudá-lo nesta gestão? 
Uma gerência administra-
tiva financeira? Um CEO? 
Um comitê gestor? 

Essa definição depende, 
claro, do tamanho e está-
gio de desenvolvimento 
de seu escritório. Mas não 
a ignore. Busque conhe-
cer as diversas funções 
importantes para sua fir-
ma e relacionar os pontos 
que estão impedindo o 
desenvolvimento de sua 
empresa. 

(*) - É consultor e autor do livro 
Gestão Jurídica, perguntas e 

respostas que levarão seu escritório 
a um desempenho superior.

Sebastião Oliveira Campos Filho (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Diversos países ao redor do mundo 
têm aderido à campanha ‘4 Day Week’, 
que incentiva a redução da jornada 
de trabalho semanal para 32h - são 
quatro dias da semana trabalhados, 
sem redução de salário. O Reino Uni-
do é o principal protagonista desta 
campanha, mas projetos similares têm 
sido realizados em países como EUA, 
Irlanda, Canadá, Austrália e Israel. O 
intuito é de que, com trabalhadores 
mais descansados, a produtividade 
aumente. 

Mas no Brasil, a proposta precisa ser 
analisada com atenção, como aponta o 
escritor Uranio Bonoldi, especialista em 
tomada de decisão, carreira e negócios.

“Simplesmente reduzir de 5 para 4 
dias a jornada de trabalho, sem que 
exceda as 8h trabalhadas, pode trazer 
um problema econômico, e alguém vai 
pagar essa conta”, pondera. É difícil 
que se mantenha o mesmo nível de 
produtividade com tamanha redução 
de carga horária, o que faz com que o 
custo de produção e execução de ser-

viços aumente, e isso se voltar contra 
o trabalhador.

 “O mercado começa a se autorregular, 
demitindo o funcionário e recontratan-
do outro, que esteja desempregado, por 
um valor menor, que compense a redu-
ção da jornada”.  A pressão inflacionária 
que se vive no Brasil, considerando 
tanto aspectos da economia e da política 
nacional quanto o cenário pós-Covid e 
guerra na Ucrânia, dificultam a adoção 
desse tipo de projeto.

“Não acho que o momento é adequa-
do, precisa ser algo bem pensado para 
que não se reverta contra o trabalhador. 
Creio que a medida não viria eventual-
mente a atender um objetivo de melho-
ria de qualidade de vida, mas sim trazer 
o risco de se perder empregos”, diz. 
Uma alternativa possível seria reduzir 
para 4 dias da semana trabalhados com 
expediente de 10h por dia. 

“Assim é possível uma compensação 
sem perda de produtividade, os custos 
de prestação de serviço não se altera-
riam”. No entanto, a legislação limita 

até 8h de trabalho por dia, então cada 
contratante precisaria fazer uma nego-
ciação direta com seus colaboradores. 
“Precisa de mudança de legislação para 
haver flexibilização no número de horas 
trabalhadas sem que haja aumento de 
custo. Porque se houver aumento, vai 
ter repasse de preço”, opina.

Atualmente o Reino Unido conta com 
cerca de 3 mil trabalhadores de mais 
de 30 setores da economia seguindo 
esse modelo. O projeto piloto envolve 
parceria entre empresas e governo, com 
mais 70 instituições envolvidas, e deve 
seguir até dezembro. 

Outros países implantaram esse 
modelo, mas são lugares com uma eco-
nomia muito mais forte, baixo nível de 
desemprego e que tiveram mudanças 
de legislação e regulação, de forma que 
a coisa se equalize, sem aumento de 
custo para empresários que, no futuro, 
podem se voltar contra o próprio tra-
balhador. No Brasil, a proposta precisa 
ser estudada com mais atenção. Fonte: 
(www.uraniobonoldi.com.br).

Redução da jornada de trabalho 
deve ser planejada para evitar prejuízos

Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas
CNPJ nº 61.407.060/0001-18

Ata da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas realizada em 28/03/2022
Aos 28/03/2022, às 10:30 horas, em sua sede social sita na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alpha-
ville, CEP 06465-100, no município de Barueri, Estado de São Paulo, reuniram-se os acionistas da 
Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas, representando a maioria do capital social, em Assembleia 
Geral Extraordinária, convocados por editais publicados no jornal Empresas & Negócios nos dias 26 
de fevereiro de 2022, 03 de março de 2022, e 04 de março de 2022,, com a observância do artigo 
124, §1º, inciso I da Lei nº 6.404/76. Por aclamação unânime dos acionistas assumiu a presidência 
dos trabalhos a Sra. Patrícia Beltran Fernandes, que convidou a mim Nelson Fernandes, para servir 
como Secretário, ficando assim composta a mesa dirigente dos trabalhos. A seguir, a Sra. Presidente 
verificando pelas assinaturas lançadas no livro registro de presença de acionistas, o comparecimento 
de acionistas representando a maioria do capital social, declarou aberta a sessão e determinou a 
leitura da pauta que consubstancia a ordem do dia, a fim de discutirem e deliberarem sobre o seguinte: 
(a) Exame, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, do balanço patrimonial e respectivas 
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.020; (b) Aprovação 
das contas que compõem as demonstrações financeiras de 31/12/2.020; (c) Fixação do valor que 
será objeto da distribuição aos acionistas a título de dividendos; (d) Destinação do resultado daquele 
exercício; e, (e) Outros assuntos de interesse da sociedade. Encerrada a leitura e, de acordo com a 
ordem do dia, a Sra. Presidente apresentou à deliberação e votação dos acionistas o primeiro item da 
pauta, letra “a”, consistente no exame, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, do balanço 
patrimonial e respectivas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2.020, informando ainda que os referidos documentos foram plenamente disponibilizados para consulta 
de todos os acionistas na sede da empresa ao longo do ano de 2021. Examinados, discutidos e a se-
guir submetidos à votação, foram os referidos documentos aprovados à unanimidade, sem restrições. 
Dando sequência, referente a aprovação das contas que compõem as demonstrações financeiras de 
31/12/2.020, submetida a matéria a votação, por unanimidade foram as referidas contas, previamente 
auditadas por auditores independentes, aprovadas sem qualquer ressalva. Passado ao tema do item “c” 
da pauta, relativo a fixação do valor que será objeto da distribuição aos acionistas a título de dividendos, 
os acionistas deliberaram por unanimidade de acordo aliás com deliberação anterior, autorizar a distri-
buição de dividendos no montante de no mínimo R$ 3.000.000,00 na data de 31 12 2021. Dessa forma, 
reconhecem que a deliberação na data de 31 12 2021 foi necessária para que a empresa não fique 
com adiantamento de dividendos em contas correntes, ajustando dessa forma a posição contábil com 
a DIRF. Prosseguindo, quanto ao item “d” da pauta, relativamente a destinação do resultado daquele 
exercício de 2020, a Sra. Presidente propôs aos acionistas a distribuição de dividendos, mediante a 
utilização de parte da conta de “Reserva de Lucros Acumulados”, do grupo patrimonial “Patrimônio 
Líquido” constante do Balanço Patrimonial relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.020, e 
outra parte da conta resultado do exercício, cuja proposta foi aprovada por unanimidade, ficando autori-
zada a diretoria a proceder o crédito da quantia de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), na data de 
31/12/2021, a título de dividendos aos acionistas em até 12 (doze) parcelas mensais. Encerrando-se 
os assuntos a serem tratados, a senhora Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso e, como ninguém se manifestasse deu por encerrados os trabalhos, sendo que decorrido o tempo 
necessário, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada foi assinada pelos acionistas e membros da 
mesa diretiva. Mesa diretiva: Patrícia Beltran Fernandes - Presidente. Nelson Fernandes - Secretário. 
Declaramos estar conforme o original. (a) Patrícia Beltran Fernandes - Presidente; (b) Nelson Fer-
nandes - Secretário. Visto do advogado para os efeitos do artigo 1º da Lei 8.906/94. Alexandre Rohlf 
de Morais - Advogado OAB.SP nº 184.573. JUCESP nº 253.700/22-0 em 19/05/2022.

Osvaldo, Fernandes S/A. Artes Gráficas
CNPJ nº 61.407.060/0001-18

Ata da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas realizada em 28/03/2022
Aos 28/03/2022, às 11:30 horas, em sua sede social sita na Estrada da Aldeinha, nº 421, em Alphaville, 
CEP 06465-100, no município de Barueri, Estado de São Paulo, reuniram-se os acionistas da Osvaldo, 
Fernandes S/A. Artes Gráficas, representando a maioria do capital social, em Assembleia Geral 
Ordinária, convocados por editais publicados no jornal Empresas & Negócios nos dias 26 de fevereiro 
de 2022, 03 de março de 2022, e 04 de março de 2022,, com a observância do artigo 124, §1º, inciso 
I da Lei nº 6.404/76. Por aclamação unânime dos acionistas assumiu a presidência dos trabalhos a 
Sra. Patrícia Beltran Fernandes, que convidou a mim Nelson Fernandes, para servir como Secretário, 
ficando assim composta a mesa dirigente dos trabalhos. A seguir, a Sra. Presidente verificando pelas 
assinaturas lançadas no livro registro de presença de acionistas, o comparecimento de acionistas re-
presentando a maioria do capital social, declarou aberta a sessão e determinou a leitura da pauta que 
consubstancia a ordem do dia, a fim de discutirem e deliberarem sobre o seguinte: (a) O adiamento 
até o mês de dezembro de 2.022, do exame, leitura, discussão e votação do relatório da diretoria, do 
balanço patrimonial e respectivas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2.021; (b) Eleição dos Diretores e a fixação de seus honorários, para mandato de 3 (três) 
anos, contados de 1º de maio de 2.022 até 30 de abril de 2.025; e, (c) Outros assuntos de interesse da 
sociedade. Encerrada a leitura e, de acordo com a ordem do dia, a Sra. Presidente apresentou à delibe-
ração e votação dos acionistas o primeiro item da pauta, letra “a”, restando aprovado por unanimidade 
o adiamento até o mês de dezembro de 2.022, do exame, leitura, discussão e votação do relatório da 
diretoria, do balanço patrimonial e respectivas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2.021; Dando sequência, quanto ao item “b” da pauta, eleição dos Diretores e a 
fixação de seus honorários, para mandato de 3 (três) anos, contados de 1º de maio de 2.022 até 30 de 
abril de 2.025, a Sra Presidente da mesa informou a todos os acionistas presentes que a assembleia 
tem por objetivo também eleger os membros das diretorias para o mandato estatutário de 3 (três) anos, 
ou seja, para os exercício de 2022, 2023 e 2024. Procedida a escolha e apurados os votos, verificou-se 
que foram reeleitos por unanimidade para compor a diretoria os seguintes acionistas: Diretor Presi-
dente: PATRÍCIA BELTRAN FERNANDES, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora 
da cédula de identidade RG nº 15.676.012-5-SSP-SP e inscrita no CPF.MF. sob nº 282.042.568-25, 
residente e domiciliada na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 1.110, Apto 52, bloco “c”, Vila Leopoldina, 
CEP 05305-001 na Capital de São Paulo; Diretor Vice -Presidente: NELSON FERNANDES, brasileiro, 
casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. nº 2.871.660-7, SSP-SP- e inscrito no CPF.MF. 
sob nº 101.014.038-87, residente e domiciliado na Rua Vitorino de Carvalho, nº 131, Alto de Pinheiros, 
CEP 05447-140, na Capital de São Paulo; Diretor Financeiro: FLÁVIO TADEU BARBOSA brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 8.926.326-1-SSP-SP e 
inscrito no CPF.MF. sob nº 118.464.278-86, residente e domiciliado na Alameda das Violetas nº 262, 
Morada das Flores, CEP 06519-490 no Município de Santana do Parnaiba, Estado de São Paulo; Dire-
tor Técnico Industrial: CARLOS FRANCISCO FERNANDES JUNIOR, brasileiro, solteiro, administra-
dor de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 12.748.249-0-SSP-SP e inscrito no CPF.MF. 
sob nº 177.977.008-18, residente e domiciliado na Alameda dos Cravos, nº 41, Aldeia da Serra, CEP, 
06519-500, no Município de Santana de Panaíba, Estado de São Paulo; Diretor Adjunto: CORACI 
GALLO BARBOSA, brasileira, viúva, industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 5.233.651-SS-
P-SP e inscrita no CPF.MF. sob nº 118.870.598-90, residente e domiciliada na Alameda dos Manacás, 
nº 298, Morada das Flores, CEP. 06519-480, Município de Santana do Paranaíba, Estado de São Paulo 
e, por fim, Diretor Comercial: ODILA DE CAMARGO FERNANDES, brasileira, viúva, industrial, por-
tadora da cédula de identidade RG nº 5.873.702-SSP-SP e inscrita no CPF.MF. sob nº 667.864.288-
00, residente e domiciliada na Rua Desembargador do Vale, nº 1.055, apto 83, Vila Pompéia; CEP, 
05010-040, na Capital de São Paulo, estendendo-se o mandato até 30 de abril de 2024. Em seguida a 
Assembleia deliberou que os diretores da sociedade terão seus honorários globais fixados no montante 
de até R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), na forma a que alude o artigo 152, da Lei nº 6.404, 
de 15/12/1976, a serem distribuídos entre si, de comum acordo, no curso do triênio que compõe o seu 
mandato. Foram referendados todos os atos praticados pela diretoria no seu extinto mandato. Outros-
sim, os diretores ora reeleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei 
que os impeçam de exercer a atividade mercantil. Os diretores reeleitos já estão devidamente empos-
sados e possuem o domicílio retro identificado. Encerrando-se os assuntos a serem tratados, a senhora 
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse deu 
por encerrados os trabalhos, sendo que decorrido o tempo necessário, foi lavrada a presente ata que, 
lida e aprovada foi assinada pelos acionistas e membros da mesa diretiva. Mesa diretiva: Patrícia Bel-
tran Fernandes - Presidente. Nelson Fernandes - Secretário. Declaramos estar conforme o original. (a) 
Patrícia Beltran Fernandes - Presidente; (b) Nelson Fernandes - Secretário. Visto do advogado para 
os efeitos do artigo 1º da Lei 8.906/94. Alexandre Rohlf de Morais - Advogado OAB.SP nº 184.573. 
JUCESP nº 229 251/22-5 em 05/05/2022.

Hotel Majestic S/A
CNPJ 43.121.946/0001-19 - NIRE 35300033493

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Prezado Senhor(a) Com fundamento no artigo 123, da Lei das S.A., a pedido dos acionistas Edgar 
José Bernardi, Olivia Faria Bernardi, HP Bernardi Participações Ltda e Ercy B. Bernardi Alencastro 
ficam os Senhores Acionistas do Hotel Majestic S/A. (“Companhia”) convidados a se reunir em As-
sembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de agosto de 2022, às 11:00 hs no endereço 
da sede da Companhia, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, nesta Cidade de Águas de Lindóia, Estado 
de São Paulo, para deliberar sobre a instituição do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. 

Águas de Lindóia, 22 de julho de 2022. José Artur Bernardi - Diretor Presidente

Na prática, assim como 
o consumidor está 
habituado a acessar 

as plataformas dos grandes 
marketplaces do varejo para 
comprar roupas e qualquer 
outro tipo de produto, en-
contrando em um único site 
diversas opções de loja, pode 
fazer o mesmo para contra-
tar um empréstimo. 

Correspondentes bancá-
rios digitais podem atuar 
como marketplaces e, em 
um único ambiente virtual, 
como um site ou aplicativo, 
o consumidor pode rece-
ber ofertas e cotações de 
crédito e financiamento de 
diferentes instituições. Em 
princípio, são permitidas 
nos marketplaces apenas 
propostas de crédito sem 
consignação ou garantia. A 
resolução do BC prevê ainda 
alguns requisitos para as pro-
postas, como assertividade e 
personalização, entre outras 
orientações que buscam 
manter um nível elevado de 
qualidade nos serviços.

“Sem dúvida, os market-
places de crédito trarão 
uma experiência facilitada 
e vantajosa para os clientes. 
Em uma única interface, o 
consumidor pode comparar 
diversas propostas, taxas 

Marketplace de crédito: novas regras 
devem baratear os empréstimos

Recentemente, o Banco Central (BC) atualizou as regras do Open Finance para permitir a criação de 
“marketplaces de crédito”

instituições. O que deve 
determinar quem vai se so-
bressair nesse novo cenário 
é a inteligência de dados. 

Essa lógica também se 
aplica aos marketplaces de 
crédito. “Dentro desse mer-
cado competitivo, a proba-
bilidade dos custos ficarem 
mais baratos e as taxas de 
juros mais baixas são gran-
des. A relação crédito/PIB 
deve aumentar ainda mais 
e vencerá quem ‘calibrar’ 
melhor sua inteligência de 
dados, obtendo vantagem 
competitiva em suas taxas ou 
até mesmo tendo um prisma 
diferente, direcionando suas 
ofertas para os negativados, 
por exemplo. 

Outro fator a ser conside-
rado é que a necessidade 
de análises de risco mais 
apuradas será ainda maior. 
Sob diferentes aspectos, a 
inteligência de dados será o 
grande diferencial”, aponta 
Lorain. “Além da facilidade, 
são soluções que garantem 
maior eficiência e segurança 
nas transações envolvendo 
dados, assegurando também 
total cumprimento dos re-
quisitos legais estabelecidos 
pelo BC”, finaliza o executi-
vo. Saiba mais em: (https://
www.fcamara.com.br/).
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Correspondentes 
bancários digitais 
podem atuar como 
marketplaces e, em 
um único ambiente 

virtual, como um site ou 
aplicativo.

aplicadas e contratar a so-
lução que se mostrar mais 
conveniente, de acordo com 
suas necessidades e de for-
ma prática”, comenta Lorain 
Pazzetto, Head do Open 
Finance no Grupo FCamara, 
ecossistema de tecnologia e 
inovação que potencializa a 
transformação dos negócios.
	 •	Inteligência de dados 

X competitividade - 
Toda a lógica do Open 
Finance e Open Insuran-
ce se baseia no compar-
tilhamento de dados. Ou 
seja, os dados do cliente 
não pertencem mais à 
instituição da qual ele 
contrata serviços. Assim, 
os concorrentes podem 
ter acesso a esses dados 
e planejar uma oferta 
muito melhor.

O consumidor precisa 
autorizar esse compartilha-
mento e, em contrapartida, 
tem acesso a produtos e 
serviços mais personalizados 
e aderentes às suas neces-
sidades. 

Segundo um estudo da 
consultoria Accenture, 6 
em cada 10 consumidores 
no mundo estão dispostos 
a dividir dados pessoais em 
troca de benefícios. No Bra-
sil, 67% dos entrevistados 
esperam que seus dados 
sejam utilizados para prever 
necessidades. Contudo, a 
disponibilidade de dados, 
por si só, não é garantia de 
uma atuação estratégica 
e bem sucedida para as 
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Quando mencionamos a palavra inovação, automaticamente associamos esse conceito ao futuro, rapidez, praticidade e todas 
as facilidades que ele agrega à vida das pessoas. Uma transformação tecnológica na área financeira  

que está em pleno curso vai demonstrar, na prática, o que é inovação. 

Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 22 de julho de 20224

lionvision_CANVA

Com o Open Finance, esse cenário vai mudar para 
melhor em benefício de todos os componentes do 
sistema financeiro, pois é possível reduzir significa-
tivamente os custos da obtenção de dados na gestão 
do relacionamento com os clientes. Essa evolução 
possibilitará mais opções de escolha aos cidadãos, que 
tomarão suas decisões em ambientes regulamentados, 
seguros e integrados. 

A complexidade de tratamento dos dados também 
será gerida de forma mais eficiente: no processo de 
originação de contas e produtos, as etapas mais intrin-
cadas e burocráticas serão amenizadas pelo Onboarding 
(tecnologia de automação de processo de cadastros), 
tanto digital ou físico, eliminando a etapa de preen-
chimento de formulários pelas pessoas. 

Outra evolução é que a portabilidade ficará ainda 
mais dinâmica, uma vez que os consumidores poderão 
facilmente transferir contas de uma instituição para 

Jorge Iglesias e Flavio Gaspar (*)

O Open Finance (Sistema Financeiro Aberto) 
é o compartilhamento padronizado de dados 
e serviços por meio de abertura e integração 

de sistemas. Em conjunto com as transformações 
culturais que vivemos, o sistema é uma evolução do 
Open Banking e surge como uma grande quebra de 
paradigma que promoverá atualizações definitivas 
no ecossistema financeiro. 

Esse movimento inclui a necessidade dos bancos 
conhecerem cada vez mais seu cliente, seu contexto 
de vida, objetivos, o que gosta, o que consome, curte 
e compartilha nas mídias sociais. Com base nessa 
somatória complementar de referências sobre seus 
consumidores, a instituição consegue propor ações, 
ofertas de produtos e recomendações para gerar me-
lhorias para sua vida de forma global. 

Os benefícios para os usuários são vários: maior a 
diversidade de oferta para cada perfil e cada momento 
da vida financeira; maior conexão com parceiros para 
desenvolver soluções personalizadas aos consumi-
dores; mais engajamento e fidelização na solução de 
problemas; a instituição mais centrada no cliente para 
resolver suas demandas particulares de forma mais 
ágil e eficiente e, ainda, inclusão de mais pessoas no 
sistema financeiro, uma vez que a multiplicação de 
produtos novos atingirá as necessidades um número 
maior de novos correntistas e investidores. 

O potencial do Open Finance é grandioso: a projeção é 
a de que R$ 760 bilhões sejam injetados no mercado de 
crédito nos próximos anos; 4,6 milhões de pessoas sejam 
incluídas nesse mercado e mais 10 milhões de cidadãos 
poderão ser bancarizados. De acordo com a Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban), 50% do crédito hipo-
tecário depende de informações compradas e 20% da 
receita é gasta com aquisição desses itens cadastrais. 

outra para receber uma remuneração mais alta por seus 
depósitos e podem, ainda, comparar taxas de crédito 
de vários bancos sem precisar consultar corretoras ou 
especialistas que cobram comissões por esse serviço. O 
Open Finance deve eliminar os atravessadores e sim-
plificar as relações entre consumidores e instituições. 

A segurança dos dados e prevenção de fraudes são 
preocupações constantes e, erroneamente em alguns 
casos, vistas como áreas que inibem os negócios. Mas 
a segurança deve ser vista como um grande facilitador 
para a transformação dos negócios. Soluções como 
Implantação de Cloud (inclusive na modalidade SaaS - 
Software as a Service, com a da Topaz), crescimento de 
APIs, parceiros e ecossistemas integrados aumentam 
a complexidade e vieram para ficar. 

Além de ampliar as soluções para os clientes que são 
ativos no sistema financeiro, projeta-se a inclusão de 
mais consumidores por meio da Educação Financeira, 
com soluções de agregação de contas e PFM (Personal 
Finance Manager), que são excelentes ferramentas 
para não só criar experiências satisfatórias, mas para 
ampliar a educação financeira da sociedade, reduzin-
do inadimplência, gerando inclusão e ativando ainda 
mais a economia. 

Em última instância, esse agregado de transforma-
ções que está em andamento com o Open Finance 
contribuirá para o crescimento do PIB nacional. Outro 
acréscimo é o de novas ofertas para as áreas de con-
tabilidade, gestão, folha de pagamento e plataformas 
para gerenciamento de fluxo de caixa, que podem ser 
obtidas com a parceria entre bancos, fintechs e outras 
empresas. Microempreendedores Individuais (MEIs) 
e Pessoas Jurídicas (PJs) devem ter, em geral, maior 
facilidade para comprovar capacidade de pagamento. 

Soluções tecnológicas recentes também devem 
contribuir muito para o potencial de ampliação do 
Open Finance. Cada vez mais, o uso de Widgets Per-
sonalizados vai permitir conectar funcionalidades 
inovadoras, criando verdadeiros centros comerciais 
digitais (marketplaces). Os sistemas Data Integration & 
Cleaning, por sua vez, serão capazes de remover silos 
e transformar dados brutos em informações legíveis, 
padronizando e categorizando as informações. 

Já o KYC (Know Your Costumer) e Data Analytics 
conectam, extraem, processam e enriquecem dados 
de qualquer fonte, criando perfis atualizados dos 
indivíduos. Com Governança e Segurança é possível 
garantir cumprimento regulatório, identificar padrões 
de consentimento e explorar esse mercado com pro-
teção jurídica da LGPD. 

Se o ano de 2021 foi marcado pela consolidação das 
fintechs, aceleração do e-commerce e início da ope-
ração do Open Banking no Brasil, impulsionando as 
indústrias financeira e de varejo, essa nova fronteira 
entre banco e varejo que está quase invisível seguirá 
ainda mais forte para os próximos anos com a moder-
nização tecnológica.  

(*) Jorge Iglesias e Flavio Gaspar são, respectivamente, CEO e  
Diretor de Produtos da Topaz (https://www.topaz.com.uy/pt-br).
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RCS no varejo: qual 
sua importância para o 
aumento das vendas?

Inovar na comunicação 
ao cliente é uma forte 
demanda do setor 
varejista

Em meio a consumidores 
cada vez mais exigentes 
e seletivos, investir em 

um canal que traga agilidade, 
segurança e facilidade, é a 
peça-chave para uma maior 
satisfação e fidelização com 
a marca. Atingindo todos 
esses aspectos, o RCS (Rich 
Communication Service) é 
a mais nova e promissora 
aposta no mercado – capaz 
de contribuir fortemente para 
o aumento de vendas deste 
segmento. 

Considerado como uma 
evolução do SMS, esse siste-
ma permite que as marcas se 
relacionem com seus clientes 
de forma muito mais otimizada 
e personalizada, por meio de 
mensagens que incorporem 
recursos multimídias em seu 
conteúdo. Um conjunto de 
imagens, vídeos e gifs podem 
ser anexados ao texto envia-
do, tornando a comunicação 
muito mais leve e atrativa para 
os clientes.

Quais os benefícios do RCS 
no varejo? - Quando com-
parado com diversos outros 
canais de comunicação, o RCS 
é um dos que oferece maior 
segurança para todos os en-
volvidos. Por ser protocolado 
ao Google, as empresas que 
implementarem este sistema 
devem submeter todas as 
suas informações não apenas 
à organização, como também 
às telefonias móveis nacionais 
– podendo apenas utilizá-lo 
quando todos aprovarem os 
dados compartilhados. 

Assegurados de que estão se 
comunicando com a empresa, 
o poder de interação com os 
consumidores é potencial-
mente elevado, com muito 
mais chance de retornarem 
as mensagens recebidas. 
Para o varejo, essa caracte-
rística abre grandes janelas 
de oportunidades de negócios, 
pautadas no desenvolvimento 
de campanhas interativas que 
facilitem a aquisição dos ser-
viços ou produtos oferecidos 
diretamente pelo sistema.

Ao invés de terem que na-
vegar pelo site da companhia 
ou, se direcionar presencial-
mente à loja, o RCS facilita a 
jornada de compra do cliente 
no varejo. 

Todo processo pode ser con-

cluído diretamente no sistema, 
por meio de uma interface 
que direcione o usuário ao 
item desejado e ao método 
de pagamento escolhido para 
finalizar a compra. Tudo isso, 
em apenas poucos cliques em 
opções pré-programadas, de 
forma automatizada, sem a 
necessidade de um atendente 
humano na outra ponta.

Para os varejistas que dese-
jarem algo mais simples, o pró-
prio Google desenvolveu uma 
versão básica deste sistema, 
na qual as empresas poderão 
apenas enviar mensagens de 
texto sem a inclusão de outros 
recursos multimídias. Mesmo 
nessa opção, a confiabilidade 
dos clientes permanecerá 
igual, uma vez que em toda 
mensagem recebida, verão a 
logo da companhia anexada e 
verificada.

Como implementar o RCS 
no varejo? - Cerca de 29% dos 
usuários brasileiros já recebe-
ram mensagens multimídias 
provenientes deste recurso, 
segundo uma pesquisa feita 
pelo Panorama Mobile Time 
Opinion Box. Com a chegada 
do 5G, as perspectivas do RCS 
estão ainda maiores em todo o 
país, com chances elevadas de 
criar ações muito mais asserti-
vas para as vendas no varejo. 

Mas, a única forma de con-
quistar tais resultados é com o 
apoio irrestrito de um broker 
renomado no mercado. A im-
plementação do sistema por 
uma empresa especializada no 
ramo fará toda a diferença para 
que o pedido seja aprovado 
pelo Google e pelas operadoras 
móveis. Afinal, apenas com 
todos esses consentimentos, 
será possível criar campanhas 
personalizadas para cada ne-
gócio, de acordo com sua área 
e perfil de seu público-alvo. 

Mesmo ainda em fase inicial, 
o RCS já é considerado como 
uma das maiores revoluções 
do mercado de mensageria. 
Em um novo padrão de comu-
nicação digital, sua proposta 
trará um poder de interação 
enorme ao setor varejista, per-
mitindo não apenas com que 
satisfaçam muito mais clientes 
em sua jornada de compra, 
como também potencializar 
suas vendas em níveis mar-
cantes e, assim, se destacar 
imensamente perante seus 
concorrentes.

(*) - É Diretor de Produtos e 
Tecnologia na Pontaltech, 

especializada em soluções integradas 
de voz, SMS, e-mail, chatbots e RCS 

(www.pontaltech.com.br).

Igor Castro (*)

D - Pescador Amador
A Secretaria de Aquicultura e Pesca atualizou o Sistema de Reque-
rimento e Emissão das Licenças de Pescador Amador ou Esportivo. 
Entre as novidades está a implementação do QR Code dinâmico nas 
carteirinhas, que vai permitir que qualquer agente fiscalizador possa 
confirmar a autenticidade das licenças emitidas. Também foi implan-
tada a automatização na liberação das licenças para os pescadores 
amadores ou esportivo que optarem pelos pagamentos via PIX ou 
cartão de crédito. No período de maio a junho, a Secretaria recebeu 
mais de 70 mil requerimentos para emissão de Licenças de Pescador 
Amador ou Esportivo. As licenças se referem às categorias de pesca 
embarcada e desembarcada. 

E - Criação de Conteúdo
Produzir conteúdo na internet não é tão simples. Exige conhecimento, 
dedicação e a atualização constante do criador. Para alavancar o perfil 
e a monetização, a Privacy (https://privacy.com.br/v2), plataforma de 
venda de conteúdo, lançou o curso gratuito denominado de “Privacy 
Creator School”, com objetivo de ajudar cada vez mais os criadores a 
conquistar a liberdade financeira. A expectativa é que, completando o 
curso inteiro, o criador tenha conhecimento suficiente nas áreas ligadas 
à criação de conteúdo para entender como sua performance funciona e 
como pode melhorar. Os vídeos estão disponíveis na página do YouTube 
da plataforma, com acesso aberto a todas as pessoas (https://www.
youtube.com/playlist?list=PLJEV5gF0ce-1cZ1aRJVveK7woj8iD0vzd).

F - Agente Territorial 
O Sebrae Minas está com inscrições abertas para o credenciamento de 
empresas prestadoras de serviços de assessoria e acompanhamento 
de estratégias de desenvolvimento econômico, políticas públicas e ar-
ticulação de uma rede de agentes de fomento ao empreendedorismo, 
nas diversas regiões do estado. As empresas selecionadas vão compor 
o Cadastro de Prestadores de Serviços do Sebrae, como Agente Ter-
ritorial Sebrae (ATS). Elas atuarão, em regime de não exclusividade, 
com o objetivo de fortalecer um relacionamento continuado com os 
atores locais de desenvolvimento econômico, conforme as estratégias 
definidas pelo Sebrae Minas. Mais informações no site (www.sebrae.
com.br/minasgerais).

A - Comportamento no Século XXI
O Centro Universitário FAAP oferece de 1 a 5 de agosto o curso 
gratuito ‘O Caos Contemporâneo’. Cinco aulas online destinadas 
à compreensão do comportamento contemporâneo, seus desafios, 
tendências e transformações nas esferas social, política e tecnológi-
ca. O curso marca o lançamento da pós “Comportamento no Século 
XXI”, uma criação de Luiz Felipe Pondé, que dará aulas e lives em 
todas as disciplinas. O projeto objetiva ajudar a entender as prin-
cipais tendências comportamentais contemporâneas, bem como a 
importância de compreender o comportamento no sécúlo XXI para 
o sucesso profissional e pessoal. Inscrições: (https://lp.pos.faap.br/
caos-contemporaneo/).

B - Cinturão da Soja
O Grupo Pereira, sétimo maior supermercadista do Brasil de acordo 
com o ranking da Abras, prepara-se para investir R$ 600 milhões 
ainda este ano na expansão de suas redes de supermercados Com-
per e Fort Atacadista e farmácias, além de ingressar em novos 
negócios, como no setor de shopping center. A maior parte desses 
investimentos será na região Centro-Oeste, no Cinturão da Soja. 
O Grupo será parceiro de um projeto de um shopping center em 
Rondonópolis (MT), onde adquiriu um terreno de R$ 150 milhões 
e instalará ao lado uma loja do Fort Atacadista. Também expandirá 
os seus negócios para o Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, 
onde vai construir uma loja da bandeira Fort Atacadista com inves-
timento de R$ 100 milhões.

C - Dia dos Avós 
O prefeito Ricardo Nunes sancionou o projeto de lei apresentado pelo 
vereador Eli Corrêa (União) para inclusão do Dia dos Avós, 26 de julho, 
no calendário oficial do município. “O objetivo da iniciativa parlamentar 
é promover cada vez mais a valorização e reconhecimento daqueles 
que vieram antes de nós e nos ajudaram a chegar até aqui”, explica o 
autor. Nessa data, também é celebrado o Dia de São Joaquim e Santa 
Ana que, segundo a tradição católica, foram avós de Jesus Cristo. O 
vereador deseja que a inserção da data no calendário oficial de eventos 
do município fomente ações em diversos setores que contribuam para 
que os idosos sejam cada vez mais integrados e cuidados. 

G - Águas Subterrâneas
A programação do Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas de 2022 
já  está mobilizando o Brasil.  Após dois anos  com atividades virtuais em  
função da pandemia, o evento que  deverá reunir no Espaço Arca em São 
Paulo,  mais de 1500 pessoas entre os dias 2 a 5 de agosto,  apresenta  
uma programação intensa e  da maior importância  para a sobrevivência 
do país e do planeta. O tema central “Águas Subterrâneas: invisível, 
indivisível e indispensável” está em ressonância com as diretrizes  pro-
postas  pelo Relatório Unesco sobre o desenvolvimento dos Recursos 
Hídricos 2022, divulgado em  março, por ocasião das comemorações do 
Dia Mundial da  Água. A programação, inscrições e lista de trabalhos 
inscritos  você pode acionar em (https://xxiicongressoabas.abas.org/).

H - Postos de Serviços
Entre os próximos dias 26 e 28, acontece a 15º edição da Feira e Fórum 
Internacional de Postos de Serviços, Equipamentos, Lojas de Conveniência 
e Food Service, no São Paulo Expo. O evento é considerado o principal 
da América Latina, no segmento, e deve reunir mais de 200 expositores e 
mais de 23 mil visitantes, como executivos de distribuidoras, revendedores, 
fornecedores e lojistas. É a única feira que abrange toda a distribuição de 
combustíveis, desde a importação até o abastecimento. É neste encontro 
que distribuidores e revendedores de combustíveis, equipamentos e lojas de 
conveniência apresentam produtos, equipamentos, serviços, tecnologias e 
soluções voltados ao setor. Mais informações: (https://expopostos.com.br/).

I - Circuito das Águas 
No próximo dia 4 de agosto, o município de Jaguariúna será palco do 
Fórum de Líderes do Circuito das Águas Paulista, encontro com o 
objetivo de apresentar uma agenda de ações estratégicas para a região 
ao entender o cenário atual, reconhecer os desafios e oportunidades 
para auxiliar no desenvolvimento econômico, social e ambiental dos 
nove municípios. O evento acontece no Teatro Dona Zenaide, a partir 
das 18h e foram convidados empresários, empreendedores, prefeitos, 
vice-prefeitos, presidentes das câmaras de vereadores, autoridades e 
lideranças regionais.

J - Cooperativismo Financeiro
Maior evento do Cooperativismo Financeiro da América Latina, o 14º 
Concred, reunirá mais de 5.000 líderes cooperativistas, dirigentes, con-
selheiros, gestores e estudiosos do Cooperativismo Financeiro de todo 
o país em Recife, de 10 a 12 de agosto. Na programação, renomados 
conferencistas e palestrantes, nacionais e internacionais, que discutirão 
regulação, sustentabilidade, liderança, estratégia, governança, tendências 
globais, compromisso social, inovação, diversidade, perspectivas e opor-
tunidades no ecossistema do Cooperativismo, em especial, o de Crédito. 
Saiba mais em: (https://www.confebrasdigital.coop.br/congresso).

www.netjen.com.br
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Em junho, o STJ decidiu 
que as operadoras não 
são obrigadas a cobrir 

procedimentos médicos que 
não estão previstos na lista 
da ANS. A Segunda Seção 
do STJ entendeu que o rol 
de procedimentos definidos 
pela agência é taxativo, ou 
seja, os usuários não têm di-
reito a exames e tratamentos 
que estão fora da lista.

Após a decisão, diversos 
partidos políticos e entida-
des recorreram ao Supremo 
para derrubar a decisão. 
Para os recorrentes, o en-
tendimento do STJ prejudica 
os pacientes, que podem 
ter tratamentos suspensos. 
Na manifestação enviada ao 
Supremo, a ANS afirmou que 
o eventual sucesso das ações 
terá efeito na mudança de 

Usuários não têm direito a exames e tratamentos que estão fora 
da lista da ANS.
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BC Europeu 
aumenta juros 
pela 1ª vez em 
uma década

O Banco Central Europeu 
(BCE) aumentou ontem 
(21), em Frankfurt, suas 
taxas de juros pela primeira 
vez desde 2011 e apresentou 
um novo programa de com-
pra de títulos para manter 
os custos dos empréstimos 
sob controle para os países 
mais endividados da zona do 
euro. A instituição aumentou 
sua taxa de depósito em 0,50 
ponto percentual (pp) para 
zero, ou duas vezes mais do 
que havia indicado após sua 
reunião anterior, em um es-
forço para conter a inflação 
recorde na zona do euro.

Também foi elevada a taxa 
sobre seus leilões semanais e 
diários em 0,50 ponto, para 
0,50% e 0,75%, respectiva-
mente. Novos aumentos em 
suas três taxas provavel-
mente virão este ano. “Nas 
próximas reuniões do Con-
selho [do banco], uma maior 
normalização das taxas de 
juros será apropriada”, disse 
o BCE. “A antecipação hoje 
da saída dos juros negativos 
permite que o Conselho faça 
uma transição para uma 
abordagem reunião por reu-
nião em relação às decisões 
sobre as taxas de juros”, 
informou o banco (ABr).

A Agência Nacional 
de Águas e Saneamento 
Básico (ANA) e Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) aprovaram 
uma resolução conjunta 
atualizando os critérios 
para a instalação, ope-
ração e manutenção de 
estações hidrológicas 
em usinas hidrelétricas. 
A medida foi necessária 
em razão de mudanças na 
legislação do setor. A nova 
resolução substituirá, a 
partir de janeiro de 2023, 
uma normativa anterior 
das duas agências sobre 
o tema.

As estações hidroló-
gicas servem para mo-
nitorar quantidade de 
chuvas, variações do nível 
da superfície da água, 
transporte de sedimen-
tos, defluência e medição 
de níveis d’água, além 
de velocidades e vazões 
nos rios e lagos onde as 
usinas se instalaram. As 
informações coletadas 
servem para aumentar o 
conhecimento hidrológi-
co nacional e são enviadas 
para a Rede Hidrometeo-
rológica Nacional. 

Normativa se aplica à operação 
dessas estações em usinas hidrelétricas.
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ANS envia ao STF manifestação 
sobre planos de saúde

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma manifestação 
sobre o rol taxativo de procedimentos de planos de saúde

potenciais consumidores”, 
diz a manifestação.

Nos dias 26 e 27 de setem-
bro, o STF fará uma audiên-
cia pública para debater a 
questão. Não há prazo para 
decisão. A lista de procedi-
mentos e tratamentos obri-
gatórios da ANS foi criada 
em 1998 para estabelecer 
um mínimo de cobertura 
que não poderia ser negada 
pelos planos de saúde. O 
rol vem sendo atualizado 
desde então para incorporar 
novas tecnologias e avanços. 
Desde então, é comum que 
usuários de plano de saúde 
busquem na Justiça o direito 
das operadoras pagarem por 
procedimentos ou tratamen-
tos que ainda não estejam 
previstos no rol da ANS 
(ABr).

risco dos contratos em vigor 
e nos preços dos novos.

“A pretendida natureza de-
clarativa do rol amplia o grau 
de incerteza em relação aos 
custos de assistência à saúde 
porque afeta a identificação 

a priori dos procedimentos 
obrigatórios não previstos 
no rol. A consequência é a 
elevação do nível de preços 
das novas comercializações 
a patamares superiores à 
capacidade de pagamento de 

Aneel e ANA aprovam nova resolução 
sobre estações hidrológicas

Segundo a ANA, o ma-
terial fornece “subsídios 
à implementação da Polí-
tica Nacional de Recursos 
Hídricos e dota os go-
vernos e a sociedade de 
amplo monitoramento das 
águas”. A resolução das 
duas agências mantém a 
necessidade de medição 
hidrológica para todos os 
empreendimentos hidrelé-
tricos, de concessionários 
e autorizados, com potên-
cia instalada superior a 1 
Megawatt (MW). 

O texto, entretanto, es-
pecifica que as usinas de 1 
MW a 5 MW sem contrato de 

concessão ou autorização 
passarão a ser fiscaliza-
das pela ANA, enquanto 
aquelas acima de 5 MW ou 
com outorga permanecem 
sob fiscalização da  Aneel. 
A normativa também traz 
informações sobre os pro-
cedimentos para a atuali-
zação das tabelas de Cota 
Área Volume de usinas 
hidrelétricas. Outra al-
teração é a possibilidade 
do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) 
de sugerir os locais de 
instalação de estações 
hidrológicas dentro das 
áreas de cada usina (ABr).
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Coluna do Heródoto

Nem o presidente 
escapa. O governo todo 
é responsabilizado 
pela crise econômi ca 
que o Brasil vive. 

Ele é acusado de 
gastar mais do que 
a administração é 

capaz de arrecadar. Por 
isso é obrigado a inventar 
uma série de manobras 
financeiras para escon-
der o déficit constante 
nas contas públicas e os 
buracos frequentes no 
orçamento da República. 
Resta ao governo recorrer 
aos empréstimos pagando 
juros escorchantes e, ain-
da assim, não são muitos os 
investidores que aceitam 
ser objeto de um calote. 

Operações de crédito 
e emissão de títulos da 
dívida pública aliviam 
o caixa, mas são insufi-
cientes para atender às 
despesas ordinárias. Não 
há dinheiro para bancar 
obras públicas. A manu-
tenção das estradas e dos 
portos cria ainda mais 
dificuldades para que os 
produtos do agronegócio 
possam chegar aos portos 
em busca de compradores 
internacionais. 

É uma crise como nunca 
se viu no país, reproduz 
a mídia insistentemente. 
Economistas e políticos 
duelam diariamente sobre 
quais as melhores saídas 
para o caos que a nação 
vive. Boa parte das críti-
cas ao governo parte da 
oposição enfraquecida no 
Congresso Nacional. Há 
quem diga que as eleições 
foram fraudadas como 
sempre.

A população não tem 
nem força, nem organiza-
ção para derrubar o Minis-
tro da Economia e mudar 
o rumo da política. Vive 
esmagada sob o constante 
aumento dos preços, es-
pecialmente dos produtos 
de primeira necessidade. 
Nem o que se produz no 
país é barato. A inflação 
não para de crescer. Os 
alimentos populares, como 
o feijão e o café, estão cada 
vez mais caros. 

A oferta para o mercado 
interno caiu verticalmen-
te com o aumento das 
exporta ções principal-
mente para a Europa. 
Chega-se mesmo a exigir 
do governo federal que 
proíba as exportações para 
que a maior oferta derrube 
os preços nos mercados e 
nas feiras livres. Os agri-
cultores preferem ven-
der para o exterior onde 
obtêm melhores preços. 
As condições de vida dos 
mais pobres pioram muito, 
especialmente nas cidades 
que dependem dos alimen-

tos que vêm do campo. 

As greves se sucedem, 
especialmente nas fileiras 
do funcionalismo público. 
Querem aumento de salá-
rio e pressionam com pa-
ralisações da inchada má-
quina pública. Isto implica 
agravar ainda mais a ad-
ministração e a prestação 
de serviços da população 
de que são responsáveis. 
Alguns setores estão se-
manas parados e o governo 
de mãos amarradas. Os 
protestos populares são 
contra o desemprego e 
o custo de vida. Fábricas 
estão paradas e muitos 
empregados demitidos. E 
a mídia estampa a crise 
sem apontar qual é a porta 
de saída.

A miséria agora é a re-
gra. Milhares de famílias 
passam fome e as ruas e 
praças estão cheias de 
miseráveis como nunca se 
viu antes. A realização da 
eleição para a Pre sidência 
da República não alivia a 
tensão social. A posse do 
novo presidente é engol-
fada por protestos nas 
ruas ou simplesmente tem 
pouca importância. Para 
a maioria, a troca da faixa 
presidencial tem pouca ou 
nenhuma importância. 

O carro que traz o novo 
chefe de governo para 
prestar juramento no Con-
gresso Nacional mal con-
segue andar no meio das 
pessoas que protestam. 
Ele é recebido com uma 
chuva de frutas podres, 
berros, lama, vaias e gritos 
de “Fora Judas!”. O militar 
deixa a Presidência da 
República e passa o poder 
para Wenceslau Brás, que 
assume o governo em no-
vembro de 1914, em plena 
Primeira Guerra mundial. 
Ao civil cabe administrar 
o que sobrou do país, ao 
marechal um merecido 
repouso em sua proprie-
dade rural na aprazível 
Petrópolis. 

A foto de Wenceslau e de 
seus ministros na porta do 
palácio presidencial é tira-
da com dificuldades, uma 
vez que a segurança não 
sabe até quando consegue 
manter os insatisfeitos 
a distância. Começa um 
novo capítulo da história 
da República, e paira no ar 
uma constante ameaça de 
estado de sítio. O marechal 
Hermes da Fonseca, de 
sua vivenda interiorana, 
avisa aos jornalistas que 
se considera, enfim, li-
berto de uma escravidão 
que durou 4 anos. Sobre 
o novo governo, nem uma 
palavra.

(*) - É jornalista, comentarista da 
Record News e Nova Brasil FM, além 
de autor de vários livros de sucesso 

(https://herodoto.com.br/).

Heródoto Barbeiro (*)

Queremos 
Feijão!
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Twitter ganha batalha na 
guerra contra Elon Musk

Confirmando a expectativa trazida por este jornal em artigo recente, o Twitter ganhou a primeira 
batalha na guerra que trava contra Elon Musk.

Vivaldo José Breternitz (*)

O objetivo da rede social é obrigar 
o CEO da Tesla a respeitar o 
acordo de compra da rede social 

por 44 bilhões de dólares, assinado em 
abril passado; para isso, entrou com 
uma ação judicial.

Em uma audiência inicial o tribunal 
de Delaware que trata do caso atendeu 
a pedido do Twitter para que aconteça 
um julgamento acelerado, em cinco 
dias, no mês de outubro. A empresa 
originalmente pediu um julgamento de 
quatro dias em setembro, como parte 
de seu esforço para fazer Musk “honrar 
suas obrigações”.

Os advogados de Musk pediram ao 
tribunal para adiar o julgamento para 
fevereiro de 2023, estranhando que o 
Twitter repentinamente passara a ter 
pressa no julgamento, depois de pas-
sar dois meses negando-se a fornecer 
as informações que a equipe de Musk 
solicitara a respeito do número de 
contas falsas na plataforma, que para 
a rede são 5% e para Musk entre 12 e 
20% do total.

empregados, muitos dos quais acu-
sam os gestores da empresa de estar 
conduzindo o assunto de forma fraca 
e ineficaz. 

Vamos aguardar as próximas batalhas 
dessa guerra. 

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

diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas.

Embora o Twitter não tenha con-
seguido exatamente o que queria, a 
decisão é uma vitória clara para a rede 
social, que não terá que esperar muito 
para obter um acordo ou uma decisão 
favorável. Caso não obtenha sucesso, 
seus executivos podem se dedicar a 
buscar soluções para os problemas 
que os afligem, especialmente na área 
de finanças e o clima ruim entre seus 

GiorgioMagini_CANVA

News@TI
Adistec Brasil anuncia parceria com a 
ExaGrid

@A Adistec, distribuidora de valor agregado com foco em infraes-
trutura para Data Centers e Segurança da Informação, é a nova 

distribuidora da ExaGrid no Brasil. Com sede em Marlborough, MA 
(EUA), a ExaGrid é o único fornecedor do setor de armazenamento 
de backup em camadas, que oferece suporte para mais de 3.000 
organizações, em cerca de 50 países. “Em um cenário cada vez mais 
orientado a dados, as organizações precisam contar com o parceiro 
certo para mitigar novos vetores de ataques cibernéticos e proteger o 
seu negócio. Estamos entusiasmados para trabalhar com a ExaGrid, pois 
não só temos a oportunidade de oferecer um portfólio mais completo 
aos nossos canais, mas também de inseri-los nas novas tecnologias, 
tendências e inovações que permeiam o mercado de segurança global”, 
comenta José Roberto Rodrigues, country manager da Adistec Brasil 
e Alliance Manager LATAM (www.adistec.com).

Berghem promove Hacking As A Service  
na Febraban Tech 2022

@A Berghem - Smart Information Security é uma empresa brasileira 
de consultoria e serviços de cibersegurança, pronta a atuar junto 

a bancos, fintechs e empresas de software para garantir a segurança de 
sistemas voltados para o Open Finance – estejam eles implementados 
ou em desenvolvimento. O hacking ético, oferecido como serviço pela 
Berghem, é essencial para a verificação de possíveis vulnerabilidades, 
seja em sistemas internos ou nos aplicativos utilizados pelos clientes das 
instituições financeiras. Matteo Nava, CEO da Berghem, chama atenção 
para a importância e vantagens dos sistemas nascerem seguros, pois 
“agora, como os métodos DevSecOps, é possível combinar segurança e 
negócios. Já ficou para trás a mentalidade de implementar determinada 
aplicação ou funcionalidade com vistas a acelerar negócios deixando 
para depois se preocupar com as falhas de desenvolvimento. Hoje está 
claro que os prejuízos, nesse caso, são bem maiores que as vantagens”.

ricardosouza@netjen.com.br

Seis pilares: comunicação pode ser a base de 
um negócio, diz mentor empresarial

Funcionários como vendedores, 
gerentes e até recepcionistas podem 
ter - e têm - um papel determinante no 
sucesso de uma empresa ou negócio.

Muitas vezes os empresários não dão 
o devido valor e atenção a essa ques-
tão e pecam em pensar que um bom 
atendimento e uma boa comunicação 
com os clientes não pode ser a chave 
para transpor barreiras que podemos 
enxergar como inalcançáveis.

O mentor empresarial Gustavo 
Medeiros elencou o que ele chamou 
de seis pilares para um bom funcio-
namento dessa questão. Mas reforçou 
que todos eles se unem para dar sus-
tentação a uma área fundamental do 
processo: a comunicação.

“Alguém pode se perguntar, mas 
como ela se subdivide? É simples de 
entender e eu elaborei uma lista com 
esses seis pontos”, afirmou.

1- Comunicação verbal
“Muito cuidado com o que é dito. 

E você empresário busque ter ciên-
cia do que está sendo dito por seus 
colaboradores. Lembre-se daquele 
clichê: o funcionário é o elo de ligação 
direta entre a empresa e os clientes”, 
informou.

2- Comunicação escrita
“Embora muita gente possa não se 

importar, algumas outras podem. En-
tão busque fornecer capacitação para 
que seus funcionários escrevam bem 

5- Comunicação direcionada
“Tente identificar ao máximo e ter 

atenção total no que de fato o cliente 
quer, busca. Se o objetivo dele é um, 
você vendedor tem que ter o mesmo. 
Ir de encontro a isso e mostrar que 
você conseguirá atender à necessi-
dade”, disse.

6- Comunicação preparada
“Se você entendeu todas as ou-

tras cinco facetas da comunicação 
de negócios, busque cada vez mais 
estudar. Se preparar. Estude o com-
portamento humano, a psicologia, 
sobre vendas (…) esse tem que ser 
o processo e preparação nunca é 
demais”, apontou.

e tenham também consciência do que 
está sendo escrito por eles”, elencou.

3- Comunicação corporal
“Você, vendedor, gerente, tente de-

senvolver gestos que demonstrem que 
você é solicito e que está entendendo 
tudo que o cliente está desejando. 
Mostre que está à disposição, que está 
feliz porque a pessoa está ali”, destacou.

4- Comunicação assertiva
“Como já mencionei na questão da 

escrita, uma comunicação correta pode 
fazer toda a diferença. Então tente ser 
certeiro. Use argumentos inteligentes 
para que toda negociação se desenvolva 
da melhor forma”, argumentou.

Gustavo Medeiros
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Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Prof. Ms Almir Vicentini (*)

Você já esteve em uma situação em que alguém 
se considera uma empresa quando na verdade 
é um negócio ou vice-versa?

Na verdade, há uma diferença distinta entre os dois. 
Embora a maioria das pessoas pareça usá-los de 
forma intercambiável, é importante entender a 

diferença. Isso o ajudará a evitar confusão ao lidar com 
os outros. Também irá ajudá-lo a compreender melhor 
os fatos.

O que é um negócio?
Um negócio é uma organização ou empreendimento que 

comercializa bens, serviços ou ambos para obter lucro. 
A definição legal de um negócio varia de acordo com a 
jurisdição. Qualquer empreendimento legal realizado para 
ganhar dinheiro é chamado de negócio.

O que é uma empresa?
Uma empresa é uma associação ou conjunto de indiví-

duos. Podem ser pessoas físicas, entidades corporativas 
ou órgãos governamentais que operam sob uma carta 
legal específica. Geralmente é formado com a finalidade 
de realizar um negócio. As empresas são as entidades 
mais legais criadas para administrar um negócio. Estes 
incluem corporações, sociedades de responsabilidade 
limitada, parceria de responsabilidade limitada e comer-
ciantes individuais.

Negócios vs Empresa - As Diferenças
Grandes empresas são frequentemente associadas a 

grandes lucros, grandes salários e marcas de alto nível. 
As pequenas empresas também oferecem muitos bene-
fícios para as pessoas que trabalham lá. Os proprietários 
de pequenas empresas gostam de administrar seus 

próprios negócios. Eles também recebem lucro suficiente 
de seus negócios.

É importante entender que um negócio geralmente é muito 
menor do que uma empresa. Uma empresa se concentra 
em uma indústria ou mercado específico. Por exemplo, seu 
restaurante típico será um negócio e não uma empresa. 
Mesmo que tenha muitos locais, ainda atende apenas à 
indústria alimentícia.

Uma empresa oferece uma ampla gama de serviços do 
que um negócio.

Uma empresa se concentra em vários mercados
Como uma empresa geralmente é maior que um negócio, 

ela também pode se concentrar em muitos mercados e indús-
trias. Por exemplo, o Google é uma empresa porque oferece 
seus serviços em vários mercados e indústrias diferentes. 
Eles têm parcerias com a indústria do entretenimento por 
meio do YouTube e oferecem produtos para compra pelo 
Google Shopping Express ou Google Play.

Uma empresa pode ser mais dinâmica que um 
negócio

Embora as empresas possam ser bastante estáticas na 
maioria dos casos, existem alguns casos em que são real-
mente mais dinâmicas do que os negócios. Por exemplo, 
seu restaurante típico geralmente será um negócio e geral-
mente não mudará muito ao longo do tempo devido à sua 
indústria ou mercado. Mas, uma empresa como o Google é 
mais dinâmica. Ela muda e ajusta seu modelo de negócios 
em função das mudanças no setor de tecnologia. De fato, 
muitas empresas foram forçadas a fechar suas portas devido 
à forma como a indústria de tecnologia tende a mudar e 
evoluir ao longo do tempo. Isso significa que as empresas 
devem trabalhar duro para acompanhar todas as mudanças 
em seus respectivos setores.

Trabalhar para um negócio versus uma empresa
Trabalhar para uma empresa é diferente de trabalhar 

para um negócio. Um negócio pode ser administrado por 
apenas uma pessoa. Ele requer que você faça todo o tra-
balho para que funcione sem problemas, caso contrário 
falhará rapidamente. Uma empresa, por outro lado, precisa 
de mais do que apenas uma pessoa para se envolver nas 
tarefas do dia a dia.

Principais conclusões
Em conclusão, um negócio é geralmente menor do que 

uma empresa. E se concentra em um setor específico. 
Uma empresa geralmente é maior que um negócio e se 
concentra em muitos mercados. É importante entender 
que as empresas são mais propensas a se envolver em 
fusões e aquisições. Quando sentem que é necessário 
fortalecer sua própria força de trabalho, eles fazem isso. 
Isso significa que é menos provável que um negócio entre 
em uma fusão ou aquisição devido à falta de recursos e 
força de trabalho. Por exemplo, vamos imaginar que você 
possui uma empresa de petróleo e decide fundir-se com 
outra empresa de petróleo. Para que você possa combinar 
seus ativos e força de trabalho para que cada um possa 
ajudar o outro a expandir conforme necessário. Isso se 
chama fusão.

Por outro lado, imagine que você possui uma pequena 
cafeteria e decide adquirir outra cafeteria. Por causa de 
quão bem sucedido se tornou nos últimos meses. Isso 
seria conhecido como uma aquisição porque não há uma 
fusão real envolvida, uma vez que duas empresas não estão 
realmente se unindo em uma nova empresa.

(*) é mestre em Educação, Coordenador e Professor de Pós-Graduação 
de cursos na área da Educação, Curador do “Programa Escola 

da Família” e das LIVES “Universo Educação”, ambas da Full Sail 
University. Autor de livros sobre Gestão Escolar, Competências 

Socioemocionais e Comportamentais.

Empresa x Negócio: 
qual é a diferença?

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JURACI SImPLICIO DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 12/11/1954, 
aposentado, natural de Panelas - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Antonio Simplicio da Silva e de Lidia Gomes da Silva; A pretendente: mARIA JOSé DA 
COnCEIçãO, brasileira, solteira, nascida aos 12/04/1967, vendedora, natural de Lagoa dos 
Gatos - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Tereza Maria da Conceição.

O pretendente: nIVALDO DE SOUzA JúnIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/03/1995, auxiliar administrativo, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliado em 
São Paulo-SP, filho de Nivaldo de Souza e de Maria Raimunda da Silva Ramos; A preten-
dente: ESTER DE OLIVEIRA mARTInS, brasileira, solteira, nascida aos 26/07/1999, 
auxiliar administrativa, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliada em São Paulo-SP, 
filha de Claudio Bernardino Martins e de Ivone Rosa de Oliveira

O pretendente: ELIézER DA SILVA LImA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/12/1976, 
ajudante de obra, natural de Piripiri - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Francisco das Chagas Lima e de Raimunda Custodio da Silva Lima; A pretendente: 
FRAnCISCA mARIA DOS REméDIOS SOUSA SAnTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 31/01/1984, diarista, natural de Piripiri - PI, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Antônio Rodrigues dos Santos e de Maria do Rosário de Fátima Sousa.

O pretendente: REnATO mARTInS, brasileiro, divorciado, nascido aos 28/06/1978, su-
pervisor de logística, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Manoel Moyses Martins e de Aparecida Costa Martins; A pretendente: ThAynARA 
RObERTA RAmOS DE SOUzA, brasileira, solteira, nascida aos 05/10/1995, auxiliar 
de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Carlos Roberto de Souza e de Vilma Ramos de Souza.

O pretendente: SAmUEL ALVES LAçO, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/11/1989, 
biotecnologista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Agmar Vieira Laço e de Neide Alves de Souza Laço; A pretendente: JESSICA 
OLIVEIRA DE SOUzA, brasileira, solteira, nascida aos 26/02/1990, auxiliar logístico, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Aristides 
Gonçalves de Souza e de Luciene Moreira de Oliveira.

O pretendente: mARCOS AnTOnIO ALVES DE ARAúJO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 26/10/2001, açougueiro, natural de Novo Santo Antônio - PI, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Mateus Araújo e Silva e de Antonia Alves Teixeira Silva; A 
pretendente: SAmARA ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 01/01/1994, 
de serviços domésticos, natural de Curaçá - BA, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Nilson Alves da Silva e de Marilene Alves da Silva.

O pretendente: VInICIUS GAbRIEL FERRAz DE LImA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/03/1992, administrador de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Olavo Ageu de Lima e de Maria Olivia Correia Santos Ferraz de Lima; A 
pretendente: mIChELLE FERnAnDA mARTInS DE ARRUDA, brasileira, solteira, nascida 
aos 07/10/1992, administradora de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Sebastião Zanoin de Arruda e de Sueli Margarida Martins de Arruda.

O pretendente: JOSé FIDELIS DE mEnEzES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/04/1968, pedreiro, natural de Bugre - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Sebastião Fidelis de Paula e de Maria Francisca Fidelis de Menezes; A preten-
dente: ELIAnE PEDRO DE bARROS, brasileira, divorciada, nascida aos 19/10/1970, 
atende de lavanderia, natural de Mantena - MG, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Sebastião Brasilino de Barros e de Irani Pedro de Barros.

O pretendente: LUCAS RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/07/1995, auxiliar 
de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Anelita Beatriz Rodrigues; A pretendente: mARIA LúCIA DOS SAnTOS CARVALhO, 
brasileira, solteira, nascida aos 17/12/1991, manicure, natural de Sorocaba - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Lucio Santos Carvalho e de Adriana Silva dos Santos.

O pretendente: WELLInGTOn SOARES SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/06/1989, analista de desenvolvimento de sistemas, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Genival Medeiros dos Santos e de 
Maria Soledade Soares dos Santos; A pretendente: DEISIAnI SOARES DE OLIVEIRA, 
brasileira, divorciada, nascida aos 03/02/1997, manicure, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Helio Jose de Oliveira e de Luciani 
Soares de Oliveira.

O pretendente: émERSOn bARbOSA DE SOUzA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 19/01/1989, cobrador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Aparecido Antonio de Souza e de Adriana Barbosa dos 
Santos; A pretendente: IARA bARbOSA DE SALES, brasileira, solteira, nasci-
da aos 09/10/1996, do lar, natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Israel José de Sales e de Sandrilene 
Barbosa da Silva.

O pretendente: AnTOnIEL CARLOS FOnSECA FERRARI, brasileiro, solteiro, nasci-
do aos 06/03/1995, cirurgião dentista, natural de São José do Rio Preto - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Helton Carlos Ferrari e de Neuza Fonseca 
Ferrar; A pretendente: LUIzA SOUzA SAnTOS mARqUES DE OLIVEIRA, brasileira, 
solteira, nascida aos 22/08/1996, cirurgiã dentista, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcelo Marques de Oliveira e de Angela Maria 
Souza Santos Marques de Oliveira.

O pretendente: JOSE SERGIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/08/1981, taxista, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Manoel da Silva e de Lindinalva Maria da Silva; 
A pretendente: GAbRIELLE APARECIDA SOUzA, brasileira, solteira, nascida 
aos 29/11/1983, enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Genesio Rosario Souza e de Marcia Aparecida Angelina 
dos Santos Souza.

O pretendente: WILSOn DA SILVA DO CARmO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/10/1990, motorista, natural de Juquitiba - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Benedito Soares do Carmo e de Maria José Belo da Silva; A 
pretendente: CRISELLEn PASSOS DOS AnJOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 09/01/1999, recepcionista, natural de Taboão da Serra - SP, residente e dom-
iciliada em São Paulo - SP, filha de Claudio Gomes dos Anjos e de Miriam Passos 
dos Santos Anjos.

O pretendente: GERALDO DOS REIS mARInhO JUnIOR, brasileiro, divorcia-
do, nascido aos 20/02/1974, técnico em administração, natural de Salvador - BA, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Geraldo dos Reis Marinho e 
de Marinalva Freitas dos Santos; A pretendente: CARInE JESUS DOS SAnTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 13/11/1985, empresária, natural de Salvador - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto dos Santos e de 
Jacy Simas de Jesus.

O pretendente: WELLInGTOn FRAnçA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/06/1985, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Aelio Oliveira da Silva e de Maria do Socorro de França; A pretendente: 
RObERTA CAbRAL DE SOUzA, brasileira, solteira, nascida aos 27/01/1981, pro-
fessora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Antonio de Souza e de Arenilda Cabral de Souza.

O pretendente: LUIz CARLOS DIAS JUnIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/04/1974, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Luiz Carlos Dias e de Vera Aparecida Dias; A pretendente: JULI-
AnA DA SILVA SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 28/04/1987, de serviços 
domésticos, natural de Caruaru - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Antonio Joaquim dos Santos e de Maria Josefa dos Santos.

O pretendente: mARCOS DOS SAnTOS COnCEIçãO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 03/02/1984, auxiliar de manutenção, natural de Cruz das Almas - BA, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Mario de Souza Conceição e de Ana Lucia 
dos Santos Conceição; A pretendente: EnISmEIRE DOS SAnTOS DE OLIVEIRA, 
brasileira, solteira, nascida aos 14/04/1984, auxiliar de serviços domésticos, natural de 
Pimenteiras - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Enisio Cavalcante 
de Oliveira e de Maria dos Santos Oliveira.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

RICARDO SCARPIn ALVES mACEDO, estado civil solteiro, profissão barbeiro, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/104.FLS.181-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e oito (30/11/1998), residente 
e domiciliado Rua Rio do Oeste, 06, CEP: 08290560, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Ricardo Alves Neves Macedo e de Sonia Scarpin Neves Macedo. nAIARA DE 
OLIVEIRA SAnTOS, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Inham-
bupe, Estado da Bahia (CN:LV.A/018.FLS.038 INHAMBUPE/BA), Inhambupe, BA no 
dia três de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (03/10/1994), residente e 
domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 55, A, CEP: 08295005, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Elinaldo Lisboa dos Santos e de Juscineire Simões 
de Oliveira Santos.

mARCOS FELIX DA SILVA JúnIOR, estado civil solteiro, profissão policial militar, nas-
cido no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A-140,FLS.133-BELA VISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (20/08/1986), 
residente e domiciliado Rua Casa do Trem, 01, B, CEP: 08220-340, Vila Campanela, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Felix da Silva e de Lucir Isildinha Felix 
da Silva. SAmARA OLIVEIRA CUSTÓDIO, estado civil divorciada, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de novembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (02/11/1987), residente e domiciliada Rua Casa do 
Trem, 01, B, CEP: 08220-340, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jair Custódio e de Maria Adenir Oliveira Custódio.

CARLOS mAyCOm SILVA DE OmEnA, estado civil solteiro, profissão servente, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/441.FLS.149 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia sete de abril de dois mil e quatro (07/04/2004), residente e domiciliado Rua Airton 
Senna, 640, CEP: 08223358, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Carlito Severino de Omena e de Maria Jose da Silva. KAUAnE 
ARAUJO DOS SAnTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/262.FLS.259-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de setembro de dois mil e três (24/09/2003), residente e domiciliada Rua 
Azul da Cor do Mar, 1780, CEP: 08225610, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jailton Amaral Santos e de Maria Aparecida Barbosa 
de Araujo.

O pretendente: ALEXSAnDRO SAnTAnA DE JESUS, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 02/07/1995, garçom, natural de Tucano - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Almir Melo de Jesus e de Maria Geni Conceição 
Santana; A pretendente: mICAELLA DO nASCImEnTO SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 22/09/1997, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Joaquim Eudocio da Silva e de Maria 
Vieira do Nascimento Silva.

O pretendente: JhOnAThA mATIAS DA SILVA ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/06/1996, engenheiro de software, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliada em 
São Paulo-SP, filho de Luis Fernando da Silva Alves e de Cristiane Matias da Silva Alves; 
A pretendente: nICOLE VALE DOS SAnTOS, brasileira, nascida aos 20/10/1999, do 
lar, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliada em São Paulo-SP, filha de Eduardo 
Flor dos Santos e de Judeilde Barboza do Vale.
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
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