
Varejo, datas 
comemorativas  
e consumo

Alessandro Saade

Empreendedorismo

   
Leia na página 8

As datas especiais para as vendas como Dia dos Pais, Black Friday, 
Natal, entre outras, impulsionam as compras por um curto período.   

Como manter os consumidores frutos de datas 
especiais do comércio

www.netjen.com.br

Ano XX – Nº 4.659

Quinta-feira, 
28 de julho de 2022

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

Um artigo publicado no portal científico Frontiers aponta que, em 
média, uma pessoa processa o equivalente a 74 gigabytes de infor-
mação por dia. Para se ter uma ideia, é o espaço necessário em um 
computador para assistir a 16 filmes. O tipo de informação que chega 
até nós por meio de TVs, computadores, smartphones, tablets e meios 
offline, como jornais, revistas e livros.   

As newsletters estão em alta: como  
incluí-las na estratégia de marketing

O comércio varejista brasileiro encerrou o ano de 2021 com 2,4 
milhões de estabelecimentos ativos, sendo 204,4 mil lojas a mais do 
que no ano anterior, aponta a Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo (CNC).     

Migração de ERP: confira três dicas para uma 
transição eficiente

Pensar em cada parte do contato com o cliente é fundamental 
quando refletimos sobre a ‘Era da Experiência’. Podemos entender a 
expressão como um resumo sobre as expectativas e impressões que 
os públicos depositam nas marcas durante e após sua trajetória de 
atendimento.    

Era da Experiência: como pensar o marketing 
humanizado para pequenas empresas?

Изображения пользователя EnryKun_CANVA

Análises do comportamento de quem 
recebe e-mails de prospecção

A prospecção digital é uma das 
formas mais eficientes de geração 
de leads para empresas B2B

Porém, muitos profissionais de vendas têm 
dúvidas sobre a performance e estratégia 

que devem utilizar para a abordagem junto 
aos potenciais leads. Com objetivo de eluci-
dar alguns padrões de mercado, a Ramper, 
startup líder em soluções de vendas B2B, 
realizou uma análise inédita em mais de 10 
milhões de e-mails que foram enviados por 
milhares de usuários da base da empresa, 
ao longo do ano passado. 

Entre os destaques, está o fato de que 
93% dos e-mails avaliados tiveram res-
postas até os quatro primeiros e-mails 
da prospecção. Outro número relevante 
é de que as cadências com três e-mails 
ou mais apresentam uma taxa de retorno 
positiva 176% maior em relação aquelas 
com apenas um ou dois e-mails. Segundo 
Ricardo Corrêa, CEO da Ramper, os dados 
do levantamento endossam a importância 
dos profissionais de vendas efetuarem 
follow-ups com seus potenciais clientes. 

“A pesquisa buscou olhar alguns padrões 
como taxas de respostas e taxas de aber-
tura, e a sua associação com a quantidade 
de e-mails enviados, tal como o momento 
que essas interações acontecem. O objetivo 
é entender como é a relação entre quem 
envia os e-mails e quem recebe”, explica. 
O e-mail de prospecção é um excelente 
ponto inicial de contato, porque não é 
invasivo e a pessoa pode abrir e responder 
no seu tempo. 

“Até, por isso, resolvemos trazer dados 
sobre o tema. Esses números demonstra-
ram a importância de realizar os follow-ups 
na prospecção, porque, muitas vezes, o 
primeiro e-mail não é respondido naquele 
momento por várias razões, e a segunda 
tentativa é levada em consideração, desde 
que haja uma mensagem personalizada e 
objetiva”, destaca. 

-g
ol

dy
-_

C
A

N
VA

O levantamento da startup revela tam-
bém que as taxas de abertura são quase 
30% maiores em cadências com até cinco 
e-mails, com uma taxa de abertura 37% 
menor em cadências com apenas um e-mail. 
Os e-mails de prospecção cada vez mais 
estão mostrando a sua força e impacto na 
geração de leads. 

O que vai acabar é a falta de personali-
zação e qualificação das abordagens mas, 
felizmente, existem muitas tecnologias 
disponíveis no mercado capazes de permitir 
o contato dos profissionais de vendas com 
seus potenciais leads de uma maneira per-
sonalizada, assertiva e relevante”, reforça 
o empreendedor.

O CEO da Ramper relata ainda que mui-
tas pessoas ainda confundem o e-mail de 
prospecção com o e-mail marketing. “Eles 
diferenciam-se principalmente pelos seus 
objetivos e estruturas. Ambos são exce-
lentes e podem ajudar as empresas, mas é 
preciso escolher o melhor momento para 
usar cada um. O e-mail marketing costuma 
conter várias imagens, banners e chamadas 
gerais ‘marqueteiras’. 

Por exemplo, quando recebemos um 
e-mail de uma loja de eletrodomésticos, sa-
bemos que se trata de um e-mail marketing. 
Já o e-mail de prospecção tem o objetivo 
de ser uma conversa mais direta, no um 
a um, e portanto, o texto não possui mui-
tas formatações. A abordagem também é 
pessoal e personalizada, semelhante a uma 
mensagem trocada no dia-a-dia”, explica.

Melhores dias e períodos para os 
envios  -  A análise também indica que, 
considerando o contexto de prospecção 
B2B, segunda-feira é o dia com maior taxa 
de abertura de e-mails (25%), seguido por 
terça-feira (20%) e quarta-feira (19%). 
Os piores dias são sábado e domingo (1% 
para cada). “O resultado demonstra a im-
portância de analisar os melhores cenários 
para o envio de e-mails de prospecção”, 
ressalta Corrêa.

Outro dado que chama a atenção é 
sobre o melhor período do dia para obter 
respostas. Segundo a pesquisa, 69% dos 
retornos acontecem no período da tarde. 
Já em relação a época do ano, o índice 
de respostas é quase 30% maior no 1º 
semestre. 

O levantamento buscou analisar ain-
da os hábitos sobre a taxa de abertura. 
Constatou-se que 54% delas são realiza-
das no período vespertino e os meses de 
janeiro (26%), fevereiro (25%) e dezembro 
(26%) concentram os maiores índices do 
ano, enquanto os piores ficam com julho 
e novembro (23% cada), além de março 
(22%).

“É importante entender que cada 
segmento possui um comportamento 
diferente e que o resultado do nosso 
estudo não é uma verdade absoluta, mas 
pode ser um direcionamento inicial para 
definir suas estratégias de abordagem 
no momento de criar uma cadência de 
e-mails de prospecção”, conclui Ricardo 
Côrrea. - Fonte e outras informações, 
acesse: (www.ramper.com.br).

Latino Life_CANVA

DIO fecha parceria com Unicef para  
disponibilizar 20 mil bolsas de estudos

@A DIO (Digital Innovation One) - plataforma de open education e 
em TI- acaba de lançar uma novidade em parceria com a UNICEF 

(Fundo das Nações Unidas para a Infância): a Digital ODS - Trilha 
formativa para reescrever o código fonte do seu currículo. A iniciativa 
visa levar formação em tecnologia e impulsionar a entrada de jovens de 
regiões periféricas nesse mercado, que deve gerar 800 mil novos postos 
de trabalho, apenas no Brasil, até 2025. Na parceria inédita, a 1 Milhão 
de Oportunidades (1MiO), da UNICEF, e a startup DIO se uniram para 
disponibilizar 20 mil bolsas de estudos gratuitas, promovendo a formação 
e capacitação de jovens em tecnologia, com o objetivo de impactar e 
transformar a vida de jovens em situação de vulnerabilidade social nas 
periferias da Região Sudeste (https://lp.digitalinnovation.one/digital-
-ods).     Leia a coluna completa na página 6

News@TI

MUDANçAs NO 
INsTAgRAM E 

FACEBOOk VãO 
IMPACTAR NO 

MARkETINg
    Leia na página 4

Foto: nissannews

Como a Nissan escolhe a cor dos seus carros?
Pessoal e única: estas são as emoções transmitidas pelas cores que 

a Nissan cria para os seus veículos. Dentro do processo de desenvol-
vimento de um novo veículo, a seleção das cores da carroceria faz 
parte das definições estratégicas feitas pelas montadoras. As equipes 
de design estudam as preferências do consumidor e as tendências do 
mercado com dez anos de antecedência ao desenvolver novas cores, 
permitindo que eles entendam o impacto que isso terá no produto. 
As cores acromáticas (branco, preto, cinza e prata) costumam ser as 
mais populares, pois são clássicas e atemporais. No entanto, o azul 
aumentou em popularidade nos últimos anos. Na América do Sul, essa 
cor cresceu 3% em 2021, tirando parte dessa participação de mercado 
da cor vermelha.     Leia a coluna completa na página 5
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Reajustes salariais
O resultado preliminar das nego-

ciações salariais coletivas em julho 
mostra que 70,3% dos reajustes 
estão abaixo do INPC acumulado, 
indicou o boletim mensal Salari-
ômetro - Mercado de Trabalho e 
Negociações Coletivas da Fipe. A 
proporção de reajustes iguais ao 
INPC foi de 4,4% e a de reajustes 
acima do INCP foi de 25,3%. O piso 
salarial mediano foi de R$ 1.441 e o 
piso médio foi de R$ 1.476 (ABr). 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/mudancas-no-instagram-e-facebook-vao-impactar-no-marketing/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-28-07-2022-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-07-2022/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/varejo-datas-comemorativas-e-consumo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/migracao-de-erp-confira-3-dicas-para-uma-transicao-eficiente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/era-da-experiencia-como-pensar-o-marketing-humanizado-para-pequenas-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-manter-os-consumidores-frutos-de-datas-especiais-do-comercio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-newsletters-estao-em-alta-como-inclui-las-na-estrategia-de-marketing/
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Guerras, guerras e 
guerras discursivas: 

cancelar Dostoiévski?

Já contei esta história 
outras vezes, mas ela 
sempre volta como um 
exemplo da cegueira 
que viraliza em 
épocas de guerra

Encontrei uma amiga 
alemã num mercado 
paulista na época da 

“Guerra das Malvinas” (ela, 
inclusive, não usava “Mal-
vinas” e, sim, “Falklands”). 
Eufórica, ela me disse que 
não estava comprando ma-
çãs, que eram argentinas. 
Assim, segundo ela, ajudava 
os ingleses. De fato, não 
apenas ela: a própria mídia 
brasileira (notadamente a 
revista Veja) parecia apoiar 
os ingleses.

O outro exemplo com 
o qual quero começar a 
pequena avaliação é um 
encontro recente. Dei aulas 
de português para um ucra-
niano que tentava morar no 
Brasil, um jovem de 26 anos. 
Como ele não tinha dinhei-
ro, ensinaria português a 
ele e ele, russo e ucraniano 
para mim. Até aí, tudo bem. 
Mas, quando eu perguntava 
sobre o ucraniano, via que 
ele ficava irrequieto, quase 
ofendido. 

E explico a razão: para 
muitos jovens ucranianos 
e bielo-russos e demais 
jovens de ex-repúblicas 
soviéticas, é vergonhoso 
usar o idioma materno, 
pois o russo foi usado na 
escola e é uma língua “cul-
ta”. Caso o leitor não se 
lembre, a língua usada por 
Volodymyr Zelenski até há 
pouco tempo era o russo 
e não o ucraniano. Então, 
comecemos por aqui: uma 
alemã deixando de comprar 
maçãs argentinas e um 
jovem que considera sua 
língua materna estigma-
tizada frente à língua do 
conquistador.

Recentemente, temos 
visto casos de boicote, can-
celamento (nos dois sen-
tidos atuais de cancelar), 
proibições etc., a produtos 
russos: temos o boicote 
a produtos culturais – 
exemplos são a proibição 
a leitura de Dostoiévski 
e o cancelamento de apre-
sentações da cantora lírica 
Ana Netrebko, tanto na 
Rússia quanto fora dela, em 
Nova York, por exemplo –, 
o boicote à apresentação 
de atletas russos em cam-
peonatos internacionais, e 
ainda o boicote a produtos 
de origem russa.

O boicote a produtos 
“inimigos” é uma tática 
de guerra bastante antiga. 
Quando os romanos da 
época de Cleópatra perce-
beram que poderiam ficar 
sem o trigo egípcio, resol-
veram atacá-lo. E assim 
ocorre hoje, similarmente, 
com gás, petróleo e soja. 
Evidentemente que o boi-
cote a produtos do inimigo 
não tem função “apenas” 
econômica: se deixo de 
consumir o que de melhor 
ele tem em termos de pro-
dução cultural e técnica 
(seja literatura, música ou 
o esporte), trata-se de uma 
humilhação. 

E o boicote não ocorre 
em apenas uma via – o pre-
sidente americano Jimmy 
Carter pediu ao comitê 
americano que não enviasse 
atletas a Moscou, em 1980. 
O comitê acatou o pedido 
e ainda foi seguido por 
mais 61 países alinhados 
aos americanos. Qual o 
resultado prático disso? 

Mais medalhas para os 
países alinhados a Moscou, 
uma cicatriz que os jogos 
jamais viriam sarar, e um 
resultado discursivo que 
ecoa até hoje. 

E é bom para os gover-
nos ter o apoio de um sem 
número de pessoas que 
não entendem nada da 
verdadeira situação político
-econômica desses países. 
Embora o mundo soviético 
como minha geração tenha 
aprendido na escola – cujo 
teor “satânico” também 
víamos na igreja – tenha 
acabado, ainda se pensa a 
Rússia como o epicentro 
de um modo de pensar o 
mundo atrás da cortina de 
ferro. 

Atores famosos, como 
Ben Stiller, vão à Ucrânia 
saudar como herói o sujeito 
que até pouco tempo atrás 
era considerado um dos 
bastiões da extrema direita 
no planeta. Madonna se 
deixa fotografar com um 
vestido em forma de cora-
ção com as cores da Ucrâ-
nia; representantes do G7 
têm tratado Zelenski como 
o coitado, espremido pelas 
forças russas num entrave 
geográfico qualquer, o que 
ele não é. 

Evidentemente, toda 
guerra é injusta para a po-
pulação civil que é a que 
mais sofre, e este pequeno 
texto não é uma defesa da 
política internacional de 
Putin, mas esses espetá-
culos midiáticos propaga-
dos por americanos como 
Stiller e europeus, como 
os representantes do G7, 
têm a profundidade da 
ação da minha amiga ale-
mã num mercado paulista: 
recusar-se a comprar uma 
maçã argentina para ajudar 
a Inglaterra. Funciona? Em 
partes, sim.

E grande parte da mídia 
brasileira não ajuda em 
nada no entendimento da 
coisa toda. A CGJ chama 
a OTAN de “forças ociden-
tais” e descreve a invasão da 
Ucrânia como uma guerra 
entre Ocidente e Oriente. 
Podiam se dedicar mais e 
explicar isso melhor. 

Nem a OTAN é uma 
“aliança ocidental” tam-
pouco a invasão da Ucrânia 
por Putin é uma guerra 
ocidental-oriental, a não ser 
que o jornalismo da Globo 
tenha mudado toda a noção 
de “ocidente” e “oriente”, 
e só eles saibam disso, e 
tenha mudado também a 
biografia de Zelenski e todo 
o interesse que a OTAN 
tem na região geográfica 
da Ucrânia.

A invasão decidida por 
Putin, a sangrenta invasão 
de Putin, não é algo que 
começou hoje, tampouco 
a situação da Criméia e a 
de territórios separatistas 
ucranianos. Putin sente-se 
ameaçado pelo cinturão de 
países que a cada década se 
aliam aos interesses ame-
ricanos e de parte do con-
tinente europeu alinhado, 
por sua vez, aos interesses 
americanos. 

Boicotar Ana Netrebko 
ou os livros de Dostoié-
vski, que, aliás, mostrou 
os horrores das prisões 
russas, assim como o fez 
Tchekhov, não resolve em 
nada o sofrimento do povo 
ucraniano. Desconhecer a 
história recente da Ucrânia 
também não ajuda.

(*) - Doutor em Letras, é professor 
dos cursos de Comunicação, 

Pedagogia e da Escola de Direito 
e Ciências Sociais da Universidade 

Positivo (UP).

Benedito Costa Neto Filho (*)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003147-27.2022.8.26.0008O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Antônio Manssur Filho, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Mayara Daianne Ferreira Silva, CNPJ19.713.131/0001-44,na pessoa 
do seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte 
de Network Beauty & Fashion Cosmética Ltda, objetivando o recebimento da importância de R$ 
17.295,32 (dezessete mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e dois centavos), referente à 
compra de produtos cosméticos junto a autora, e não pagos, conforme notas fiscais anexadas aos 
autos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 22 de junho de 2022. 

A transformação digital 
já é uma realidade e 
os donos de pequenos 

negócios podem e devem 
fazer parte desse mundo. 

Levantamento feito pelo 
Sebrae e pela FGV, entre 
fim de abril e início de maio, 
apontou que em média 
71% das micro e pequenas 
empresas, incluindo os mi-
croempreendedores indivi-
duais (MEI), utilizam canais 
digitais como redes sociais, 
aplicativos ou internet para 
vender. Muitos empreende-
dores ainda acham que as 
possibilidades do mundo 
digital são restritas a gran-
des empresas ou demandam 
altos investimentos. Ao con-
trário do que alguns pensam, 
a presença digital tornou-se 
fundamental para as em-
presas de todos os portes e 
segmentos. 

Para aqueles que ainda 
estão inseguros sobre como 
aproveitar as oportunida-
des do ambiente digital, 
ou consideram que sua 
empresa é mais tradicional 
ou conversadora, o Sebrae 
recomenda uma mudança 
cultural do negócio, sem a 

A presença digital tornou-se fundamental para as empresas de 
todos os portes e segmentos.

Bárbara Pommê Gama (*) e Karina Camilo Lopes (**)

Desde 2020, grandes devedores podem regularizar seus 
débitos tributários por meio da celebração de Acordo de 
Transação Individual. Em 22/06/2022, a Lei da Transação, 
que regulamentou a matéria, sofreu diversas alterações 
em razão da Lei n.º 14.375/2022, trazendo benefícios ainda 
mais expressivos aos contribuintes.

Entre as grandes mudanças e inovações é importante 
destacar:
 1) Transação Individual com a Receita Federal 

- Anteriormente, só podiam ser transacionados dé-
bitos inscritos na dívida ativa da União. Após a Lei 
n.º 14.375/2022, a Transação Individual passou a ser 
permitida para regularização de débitos tributários 
em contencioso administrativo fiscal, mesmo que 
não judicializados, de titularidade da RFB.

 2) Utilização de Prejuízos Fiscais - Os créditos de 
prejuízo fiscal do IRPJ e de base de cálculo negativa 
da CSLL poderão ser utilizados para amortização de 
até 70% do saldo remanescente após a incidência 
dos descontos concedidos na Transação.

  Inclusive, o prejuízo fiscal poderá ser de titularidade 
de pessoa jurídica controlada ou controladora, inde-
pendente do ramo da atividade, desde que apurado 
e declarado à Secretaria Especial da RFB. 

  A nova Lei autoriza a utilização de prejuízo fiscal em 
casos excepcionais e a critério exclusivo da RFB ou 
da PGFN, que terão o prazo de 5 anos para análise 
e confirmação do prejuízo utilizado.

 3) Aumento do Limite de Desconto e do Prazo para 
Pagamento - Para os grandes devedores que não 
estão em processo de Recuperação Judicial, antes 
da recente alteração legislativa, havia um limite de 
redução de 50% do valor total dos créditos a serem 
transacionados, com prazo para pagamento em até 
84 meses. Com a nova Lei, o limite aumentou para 
65% do valor total dos créditos e o pagamento poderá 
ser feito em até 120 meses.

A nova Lei autoriza a utilização de prejuízo 
fiscal em casos excepcionais.

Qual foi a última vez que você leu com 
atenção o seu próprio contrato social? 
De acordo com o advogado com MBA 
em gestão e negócios, Sergio Vieira, 
esse documento é essencial para to-
das as empresas. “O contrato social é 
a coluna vertebral de todo e qualquer 
negócio e nele devem constar regras 
claras e objetivas para a maioria dos 
eventos futuros e certos”, explicou. 

Sergio também afirmou que o contra-
to social é essencial para eventos que 
podem acontecer a qualquer momento, 
como, por exemplo “administração, 
ausência temporária, ausência perma-

nente / invalidez / morte, saída de um 
sócio e recompra de cotas”. O que consta 
no contrato social? - Nesse documento 
constam todos os dados básicos do ne-
gócio, como: quem são os sócios, qual 
o endereço da sede, quais os deveres 
de cada sócio com o empreendimento 
e qual o ramo de atuação.

É obrigatório ter um contrato so-
cial? - Sim! Vieira explicou que todas 
as empresas no Brasil necessitam de 
um contrato social para poder operar 
e se registrar nos órgãos públicos. O 
contrato também pode ser utilizado 
para participar de licitações do gover-

no e realizar a abertura de uma conta 
bancária do negócio.

Existe mais de um tipo de contrato 
social? - Existem diversas opções de 
enquadramentos, podendo ser por 
exemplo uma empresa individual, 
limitada com dois ou mais sócios ou 
uma sociedade anônima. Sergio lembra 
a importância do acompanhamento 
profissional de toda e qualquer empre-
sa, o que vai fazer com que ela esteja 
sempre atualizada legalmente e que 
também continue seu crescimento. - 
Fonte: (https://www.instagram.com/
vieirasergio/)

A presença digital pode ampliar 
as vendas do pequeno negócio

Com a pandemia, a comercialização online de serviços e produtos foi acelerada e hoje é difícil 
encontrar alguém que não tenha experimentado alguma ferramenta digital no seu dia a dia, como um 
aplicativo de transporte de refeições, ou participado de uma reunião de trabalho virtualmente

o cliente. Nas redes sociais, 
o uso de enquetes também 
pode auxiliar nesta tarefa. 
Lembre-se que a jornada do 
consumidor está cada vez 
mais digital, seja pesquisan-
do ou realizando a compra.  

A partir dessas análises é 
possível traçar um pequeno 
roteiro que levará o seu ne-
gócio a encontrar as melho-
res soluções para percorrer 
o caminho da transformação 
digital. Confira os próximos 
passos:  
 1) Defina quais são as 

inovações necessá-
rias – em tecnologia, 
marketing, processos 
etc. 

 2) Escolha as melhores 
ferramentas a serem 
utilizadas. 

 3) Organize um crono-
grama de implantação 
adequado a seu fluxo 
de caixa. 

 4) Avalie os resultados 
das modificações im-
plementadas. 

 5) Corrija os erros e co-
mece todo o processo 
novamente.  

Fonte: (AI/Sebrae).

qual nada acontece. Para 
garantir o sucesso dessa 
jornada é necessário “virar 
a chave”, ou seja, pensar em 
inovação e transformação 
digital dentro do seu em-
preendimento.

Avalie o que funciona 
e o que não funciona e 
pesquise o que pode ser 
melhorado. Um bom ata-
lho é estudar o que os 
concorrentes e o mercado 
em geral estão fazendo. 
Além disso, permita que 

outras pessoas dentro do 
negócio, como seus cola-
boradores, opinem sobre o 
tema, criando um ambiente 
para compartilhamento de 
insights inovadores. Um 
terceiro passo é conhecer 
muito bem o seu cliente, o 
que ele faz, pensa, valoriza 
e como se comunica. 

Para isso, utilize da sua 
experiência para reunir es-
sas informações ou escolha 
um software à disposição no 
mercado para contato com 
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Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1000348.31.2019.8.26.0100. O Dr. Guilherme Silveira 
Teixeira, Juiz de Direito da 23ªVC do Foro da Capital – S/P. Faz Saber a Ademar Fernando Serra 
Ilha, R.G. Nº627819539, CPF/MF nº866.209.670-00, que Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. E RVM Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
5.829,33, referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 24, da Quadra FJ, do 
loteamento STA. Cristina VII (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII - SETOR 
MARINA). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. SP, aos 30 de maio de 2022 

União Federal e a utilização de 
prejuízo fiscal em transação tributária

 4) Tributação dos descontos concedidos - Tema 
muito discutido recentemente, a nova Lei esclareceu 
e positivou que os descontos concedidos na transa-
ção não serão computados na apuração da base de 
cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.

 5) Devedores com Acordo de Transação Indi-
vidual Celebrado - Os parcelamentos firmados 
anteriormente e ainda em vigor seguem mantidos, 
considerados e consolidados. No entanto, desde que 
quitadas as parcelas vencidas e regularizada a situ-
ação no programa, o saldo devedor residual poderá 
ser parcialmente amortizado com prejuízo fiscal.

  A Transação Tributária Individual segue como al-
ternativa vantajosa para os grandes devedores que 
buscam a regularização tributária e fiscal. Com a 
promulgação da Lei n.º 14.375/2022, os benefícios, 
que já eram valorosos, tornaram-se ainda mais re-
levantes e efetivos, proporcionando ao contribuinte 
uma opção factível de reestruturação tributária.

(*) - Graduada na FGV-Direiro, pós em Direito Tributário pelo IBET, é sócia do 
Dalazen & Pessoa Sociedade de Advogados;

(**) - Graduada na FMU-Direito, pós em Advocacia Tributária pela EBRADI, é 
advogada do Dalazen & Pessoa Sociedade de Advogados.
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Contrato social: a ‘coluna vertebral das empresas’
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MCN Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 61.281.218/0001-56

Assembléia Geral Ordinária - Convocação
São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia de 08 de
agosto de 2022 às 10:00 horas, na sede social, à Avenida Guilherme Cotching, nº 726 - conjunto 81 - Vila
Maria - CEP: 02113-010, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discutir e
votar as demonstrações financeiras e destinação dos resultados relativos ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2021; b) Reeleição dos diretores para o exercício de 2022 a 2024; Continuam à disposição dos
Srs. Acionistas os documentos a que se refere a letra “a” a da ordem do dia acima.                     (27, 28 e 29)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005128-23.2018.8.26.0270 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Itapeva, Estado de SP, Dr(a). Heloisa Assunção Pereira 
Pandino, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carlos Alberto Gardini, Brasileiro, Solteiro, Empresá 
rio, RG 16712464X, CPF 109.477.968-78, que lhe foi proposta uma ação monitória por parte de 
Cgmp Centro de Gestão de Meios de Pagamentos Ltda, alegando em síntese, ser credora do 
requerido em razão do não pagamento das faturas de n° 209743079, 213368067 e 217106452. 
Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Itapeva, aos 14 de julho de 2022 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1019780-84.2018.8.26.0451 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro de Piracicaba, Estado de SP, Dr(a). Mauro Antonini, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Marcelo Fernando da Silva, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, alegando em síntese:" Faz Saber a 
Marcelo Fernando da Silva, CPF Nº 380.600.668-70 que CGMP – Centro de Gestão de Meios de 
Pagamentos S/A, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 9.693,20. devidamente atualizada e, 
efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, Referente ao 
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. O réu 
será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não 
cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o 
título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Piracicaba, 11 de Julho de 2022.". Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, após o decurso do prazo do presente edital: a) em mais quinze dias úteis 
pague(m) o débito apresentado em planilha de cálculos, corrigido até a data do efetivo pagamento, 
acrescentados de honorários advocatícios de 05% (cinco por cento) do valor da causa – caso o 
pagamento seja efetuado nesse prazo, não será necessário o pagamento das custas processuais; 
b) ou, em quinze dias úteis, igualmente contados após o decurso do prazo do edital, requeira(m) 
parcelamento do débito, necessariamente por meio de advogado, efetuando desde logo depósito de 
30% (trinta por cento) do valor da execução, incluindo honorários advocatícios de 05% (cinco por 
cento) e, neste caso, os valores das custas processuais, quitando o restante em até 06 (seis) 
parcelas iguais mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês; c) 
ainda poderá(ão) ao invés de pagar ou parcelar o débito, opor-se à monitória, caso assim prefira, 
independentemente de penhora, em igual prazo de quinze dias úteis a fluir após o decurso do prazo 
do presente edital, por meio de embargos à monitória, por intermédio de advogado e nos próprios 
autos da ação principal; caso não sejam opostos embargos, serão presumidas verdadeiras as 
alegações formuladas pela autora, sendo automaticamente constituído de pleno direito o título 
executivo judicial em favor desta, no valor por ela declarado. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Piracicaba, aos 14 de julho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016060-17.2017.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira 
Conrado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Gleison Da Silva, CNPJ 20.313.836/0001-53, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Link Max Rol – Eireli-me, no 
valor de R$ 4.119,98 (ref. Out/2017) fundamentada em duplicatas mercantis. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague o a dívida, custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10%, sob 
pena de penhora. No caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários advocatícios 
poderão ser reduzidos pela metade. Poderão ser opostos embargos à execução no prazo de 15 
dias ou no mesmo prazo, mediante depósito de 30%, poderá ser requerido o parcelamento do 
restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês 
(art.916 do CPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de julho de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0041545-17.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 17ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a) Luciana Biagio Laquimia, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Antônio Carlos Lemos Junior, CPF/ME Nº253.077.718-78 e terceiros 
interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-
se os autos do Cumprimento de Sentença que lhes move Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua intimação, 
por edital, quanto à penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos que o executado detêm sobre o 
lote 02 da quadra GR do Loteamento denominado Ninho Verde – Gleba II, objeto da matrícula Nº 
22422 do 1ª Cartório de Registro de Imóveis de Botucatu/SP.” do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) 
depositário(a)(s), Antonio Carlos Lemos Junior, CPF/ME Nº 253.077.718-78". O(A)(s) depositário 
(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, 
observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais. Inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de fevereiro de 2022. 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1006616-59.2019.8.26.0405.   O Dr. Mario Sergio Leite, Juiz 
de Direito da  2ªVC do Foro de Osasco/SP. Faz Saber a Christopher Nwokoukwu Nwachukwu, 
nigeriano, solteiro, empresário, RG Nº Y.228.559.G, CPF/MF Nº 804.234.935-15, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cob. no valor de R$ 1.812,24, referente  às  
da taxa de conservação e melhoramentos do lote 06, da Quadra DL, do Loteamento STA.Cristina – 
Gleba VII – (atualmente denominado Riviera de STA. Cristina XIII -   Setor Marina).   Estando o réu 
em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. Nada Mais. Osasco, 23 de Junho de 2022. 

Edital de Intimação, Com Prazo de 20 dias Proc. 0009376-97.2011.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma 
da Lei, etc, Faz Saber a executada Edilene Demartin Biffani CPF/ME Nº 043.074.548-63, que, por 
este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que lhes 
move Momentum empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a executada em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada sua intimação, por edital, da penhora do lote 20 da quadra BJ do 
empreendimento Terras de Santa Cristina – Gleba I e, penhora dos direitos aquisitivos que a 
Executada detém sobre o lote 23 da quadra HT do empreendimento Ninho Verde – Gleba II,” do(s) 
qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Edilene Demartin Biffani CPF/ME Nº 043.074.548-
63.". O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa 
autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações 
inerentes, bem como da penhora sobre os direitos sobre o lote 23 da quadra "HT" do loteamento 
denominado Ninho Verde Gleba II, situado no Município de Pardinho, Comarca de Botucatu – SP, 
matrícula 39.548 do 1º Ofícial de Registro de Imóveis da Comarca de Botucatu – SP. Nada Mais. 
Inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. São Paulo, 19 de Outubro de 2021. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001766-47.2012.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Claudia Ribeiro, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Joel Xavier da Silva, RG 9.044.101, CPF 007.300.738-23, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese a cobrança do valor de R$2.674,88 (fevereiro/2012), 
referente à falta de pagamento das taxas de conservação e melhoramentos do lote 3, da Quadra 
MU, do Loteamento Terras de Santa Cristina Gleba VII. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2022 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0025745-07.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 18ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Valquiria de Mattos Tomie, CPF Nº 060.772.738-13, que nos autos 
de cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi 
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 105.973,56 
(atualizado em Junho 2022)que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 
dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 29/06/2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015322-85.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 31ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Maria Carolina de Mattos 
Bertoldo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Wilson Mendonça, CPF 375.173.508-97, que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por Momentum Empreendi 
mentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 48.683,13, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de julho de 2022 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo 0006745-84.2022.8.26.0564 A DRA. Carolina 
Nabarro Munhoz Rossi, MMa. Juíza de Direito da 1ªVC da Comarca de São Bernardo do Campo, 
Estado de SP,na forma da lei, etc. Faz Saber a Regiane Pereira Diniz, CPF nº 671.972.806-72, que 
lhe foi ajuizado Incidente de Cumprimento de Sentença prolatada em 29/04/2022, transitada em 
julgado em 14/06/2022, nos autos da ação Monitória, registrada sob nº1007524-90.2020.8.26.0564, 
ajuizada por União Social Camiliana, que rejeitou os embargos monitórios e julgo procedente a 
ação, para o fim de declarar constitutivo o titulo executivo judicial, à luz ao disposto no artigo 701 § 
2º do Código de Processo Civil, convertendo, outrossim, o mandado inicial em mandado executivo 
e fixado os honorários advocatícios em 10% do valor do débito, acrescentando-se custas e 
despesas. E constando nos autos que o devedor, encontra-se em lugar incerto e não sabido é 
expedido este edital, com prazo de vinte dias, através pelo qual fica Intimado, para pagamento do 
débito no prazo de quinze(15)dias (NCPC,artigo 523) que corresponde a R$17.710,08 em 
06/05/2022, devidamente atualizado até a data do efetivo depósito; advertido de que, transcorrido o 
prazo previsto sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que, independente 
mente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, a sua impugnação (CPC, art. 
525); bem como de que, não ocorrendo o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 
de dez por cento (10%), além de nova verba honorária, também de dez por cento (10%). Nada 
Mais. Será o presente afixado e publicado na forma da lei. SBCampo, 11 de julho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1013887-61.2015.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Drª Vanessa Miranda Tavares de Lima, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Katlheen Larissa Lucena, CPF 408.635.058-05, que lhe foi propôsta 
uma ação de Busca e Apreensão por parte de Adidas AG e outro, alegando em síntese: Os autores 
ajuizaram ação Ordinária em Geral com Pedido de Reparação de Perdas e Danos Materiais e 
Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar 
produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos Prejuízos 
calculados, em maio de 2015, em R$ 10.000,00. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 14 de julho de 2022. 

Solarian Locação e Manutenção de Sistemas Solares - Unidade 8 SPE Ltda.
CNPJ nº 34.366.520/0001-34

Demonstrações Financeiras, Período de 30 de julho a 31/12/2019 - (Em milhares de Reais)
Balanço patrimonial em 31/12/2019

(Em milhares de Reais)
Ativo Nota  2019
Total do ativo   -
Passivo Nota  2019
Patrimônio líquido
Capital social 8  5
Prejuízos Acumulados   (5)
Total do patrimônio líquido   -
Total do passivo e patrimônio líquido   -

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado Período de 30 de 
julho a 31/12/2019 - (Em milhares de Reais)

Despesas Operacionais Nota 2019
Despesas Gerais e Administrativas 9  (5)
     (5)
Prejuízo do período   (5)

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado abrangente Período 
de 30/07 a 31/12/2019 - (Em milhares de Reais)

    2019
Prejuízo do período  (5)
Outros resultados abrangentes  -
Resultado abrangente total  (5)

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

Demonstr. das mutações do patrimônio líquido Período de 30/07 a 31/12/19 - (Em milhares de Reais)
     Capital Capital Prejuizos Total do patrimônio
    Nota   social a integralizar Acumulados                     líquido
Saldo em 30 de julho de 2019  - - - -
Capital social 8  10   (5) -  5
Prejuízo do período  - -  (5)  (5)
Saldo em 31/12/2019   10   (5)  (5) -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa-Método 
indireto Período de 30/07 a 31/12/2019

(Em milhares de Reais)
    Notas 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuizo do período   9   (5)
Fluxo de caixa líquido proveniente
 das atividades operacionais    (5)
Fluxo de caixa de atividades
 de investimento    -
Caixa líquido proveniente das
 atividades de investimento    -
Fluxo de caixa de atividades
 de financiamento
Aumento de capital   8   5
Caixa líquido proveniente das
 atividades de financiamento    5
Aumento de caixa e
 equivalentes de caixa    -
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do período    -
Caixa e equivalentes de caixa 
no final do período    -
Aumento de caixa e
 equivalentes de caixa    -

As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações financeiras.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Diretores da Solarian Locação e Manutenção de Sistemas Solares-Unidade 8 SPE 
Ltda. São Paulo-SP Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Solarian Locação e Manu-
tenção de Sistemas Solares-Unidade 8 SPE Ltda. (“Empresa”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de 30 de julho a 31/12/2019, bem como 
as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Solarian 
Locação e Manutenção de Sistemas Solares-Unidade 8 SPE Ltda. em 31/12/2019, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o período de 30 de julho a 31/12/2019, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia e suas con-
troladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da 
administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audi-

toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro 
e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro 
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas 
demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. - Avaliamos a adequação das polí-
ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a 
não mais se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o 
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Fortaleza, 21 de julho de 2022. KPMG Auditores Independentes Ltda. - CRC SP-014428/O-6 S-CE;  
Diego Feliciano Irineu - CRC 1SP223212/O-2

Notas explicativas às demonstrações 
financeiras - (Em milhares de Reais)

1 Contexto operacional: A Solarian Locação e 
Manutenção de Sistemas Solares- Unidade 8 SPE 
Ltda. (“Empresa”) é uma sociedade por quotas de 
responsabilidade limitada, constituída em 30 de 
julho de 2019, com sede localizada na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Queiroz 
Filho, 1.560, Bloco Sabiá, sala 410, Vila Hambur-
guesa, CEP 05319-000. Em fevereiro de 2020, a 
Empresa foi transformada em Sociedade Anônima 
(veja nota explicativa nº 10) para investir em pro-
jetos de geração distribuída de energia fotovol-
taica, sendo essa sua atividade principal. 2 Base 
de preparação: a. Declaração de conformidade: 
As demonstrações financeiras individuais foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem as normas do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A 
emissão das demonstrações financeiras individu-
ais foi autorizada pelos Diretores em 21 de julho de 
2022. Todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas, e correspondem àque-
las utilizadas pela Administração na sua gestão. 3 
Moeda funcional e moeda de apresentação: 
Estas demonstrações financeiras individuais 
estão apresentadas em milhares de Reais (R$), 
que é a moeda funcional da Companhia. Todos os 
saldos foram arredondados para o milhar mais 
próximo. 4 Uso de estimativas e julgamentos: Na 
preparação destas demonstrações financeiras 
individuais, a Administração utilizou julgamentos e 
estimativas que afetam a aplicação das políticas 
contábeis da Companhia e os valores reportados 
dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os 
resultados reais podem divergir dessas estimati-
vas. As estimativas e as premissas são revisadas 
de forma contínua. As revisões das estimativas 
são reconhecidas prospectivamente. A Companhia 
não possui premissas e estimativas que represen-
tem um risco significativo de resultar em um 
ajuste material nos saldos contábeis de ativos e 
passivos no exercício findo em 31/12/2019, bem 
como não apresenta julgamentos realizados na 
aplicação das políticas contábeis que têm efeitos 
significativos sobre os valores reconhecidos nas 
demonstrações financeiras. Mensuração do valor 
justo: Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um 
passivo, a Companhia usa dados observáveis de 
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos 
são classificados em diferentes níveis em uma 
hierarquia baseada nas informações (inputs) utili-
zadas nas técnicas de avaliação da seguinte 
forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) 
em mercados ativos para ativos e passivos idênti-
cos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o 
ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indireta-
mente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, 
para o ativo ou passivo, que não são baseados em 
dados observáveis de mercado (inputs não obser-
váveis). 5 Base de mensuração: As demonstra-
ções financeiras individuais foram preparadas 
com base no custo histórico. 6 Principais políti-
cas contábeis: As políticas contábeis, descritas 
em detalhe abaixo, têm sido aplicadas de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados 
nessas demonstrações financeiras individuais. a. 
Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e 
mensuração inicial: O contas a receber de clientes 
é reconhecido inicialmente na data em que foi ori-
ginado. Todos os outros ativos e passivos financei-
ros são reconhecidos inicialmente quando a Com-
panhia se tornar parte das disposições contratuais 
do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que 
seja um contas a receber de clientes sem um com-
ponente de financiamento significativo) ou passivo 
financeiro é inicialmente mensurado ao valor 
justo, acrescido, para um item não mensurado ao 
VJR, os custos de transação que são diretamente 

atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas 
a receber de clientes sem um componente signifi-
cativo de financiamento é mensurado inicialmente 
ao preço da operação. (ii) Classificação e mensu-
ração subsequente: Ativos financeiros: No reco-
nhecimento inicial, um ativo financeiro é classifi-
cado como mensurado: ao custo amortizado; ou ao 
VJR. A Companhia não possui ativo financeiro 
mensurado ao VJORA. Os ativos financeiros não 
são reclassificados subsequentemente ao reco-
nhecimento inicial, a não ser que a Companhia 
mude o modelo de negócios para a gestão de ati-
vos financeiros, e neste caso todos os ativos 
financeiros afetados são reclassificados no pri-
meiro dia do período de apresentação posterior à 
mudança no modelo de negócios. Um ativo finan-
ceiro é mensurado ao custo amortizado se atender 
ambas as condições a seguir e não for designado 
como mensurado ao VJR: • É mantido dentro de 
um modelo de negócios cujo objetivo seja manter 
ativos financeiros para receber fluxos de caixa 
contratuais. • Seus termos contratuais geram, em 
datas específicas, fluxos de caixa que são relati-
vos somente ao pagamento de principal e juros 
sobre o valor principal em aberto. Todos os ativos 
financeiros não classificados como mensurados 
ao custo são classificados como ao VJR. No reco-
nhecimento inicial, a Companhia pode designar de 
forma irrevogável um ativo financeiro que de outra 
forma atenda aos requisitos para ser mensurado 
ao custo amortizado como ao VJR se isso eliminar 
ou reduzir significativamente um descasamento 
contábil que de outra forma surgiria. Ativos finan-
ceiros-avaliação sobre se os fluxos de caixa con-
tratuais são somente pagamentos de principal e 
de juros Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é 
definido como o valor justo do ativo financeiro no 
reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos 
como uma contraprestação pelo valor do dinheiro 
no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor 
principal em aberto durante um determinado pe-
ríodo de tempo e pelos outros riscos e custos 
básicos de empréstimos (por exemplo, risco de 
liquidez e custos administrativos), assim como 
uma margem de lucro. A Companhia considera os 
termos contratuais do instrumento para avaliar se 
os fluxos de caixa contratuais são somente paga-
mentos do principal e de juros. Isso inclui a avalia-
ção sobre se o ativo financeiro contém um termo 
contratual que poderia mudar o momento ou o 
valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que 
ele não atenderia a essa condição. Ao fazer essa 
avaliação, a Companhia considera: • eventos 
contingentes que modifiquem o valor ou o a época 
dos fluxos de caixa; • termos que possam ajustar 
a taxa contratual, incluindo taxas variáveis.; • o 
pré-pagamento e a prorrogação do prazo; • e os 
termos que limitam o acesso da Companhia a flu-
xos de caixa de ativos específicos (por exemplo, 
baseados na performance de um ativo). O paga-
mento antecipado é consistente com o critério de 
pagamentos do principal e juros caso o valor do 
pré-pagamento represente, em sua maior parte, 
valores não pagos do principal e de juros sobre o 
valor do principal pendente - o que pode incluir 
uma compensação razoável pela rescisão anteci-
pada do contrato. Além disso, com relação a um 
ativo financeiro adquirido por um valor menor ou 
maior do que o valor nominal do contrato, a per-
missão ou a exigência de pré-pagamento por um 
valor que represente o valor nominal do contrato 
mais os juros contratuais (que também pode 
incluir compensação razoável pela rescisão ante-
cipada do contrato) acumulados (mas não pagos) 
são tratadas como consistentes com esse critério 
se o valor justo do pré-pagamento for insignifi-
cante no reconhecimento inicial. Ativos financei-
ros-Mensuração subsequente e ganhos e perdas: 
Ativos financeiros a custo amortizado - Esses ati-

vos são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O 
custo amortizado é reduzido por perdas por 
impairment. A receita de juros e o impairment são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou 
perda no desreconhecimento é reconhecido no 
resultado. Passivos financeiros-classificação, 
mensuração subsequente e ganhos e perdas Os 
passivos financeiros foram classificados como 
mensurados ao custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. As despesas de juros são 
reconhecidas no resultado. Qualquer ganho ou 
perda no desreconhecimento também é reconhe-
cido no resultado. (iii) Desreconhecimento: Ativos 
financeiros: A Companhia desreconhece um ativo 
financeiro quando os direitos contratuais aos flu-
xos de caixa do ativo expiram ou quando a Compa-
nhia transfere os direitos contratuais de recebi-
mento aos fluxos de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação na qual subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios da titula-
ridade do ativo financeiro são transferidos ou na 
qual a Companhia nem transfere nem mantém 
substancialmente todos os riscos e benefícios da 
titularidade do ativo financeiro e também não 
retém o controle sobre o ativo financeiro. Passivos 
financeiros: A Companhia desreconhece um pas-
sivo financeiro quando sua obrigação contratual é 
retirada, cancelada ou expira. A Companhia tam-
bém desreconhece um passivo financeiro quando 
os termos são modificados e os fluxos de caixa do 
passivo modificado são substancialmente diferen-
tes, caso em que um novo passivo financeiro 
baseado nos termos modificados é reconhecido a 
valor justo. No desreconhecimento de um passivo 
financeiro, a diferença entre o valor contábil 
extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos 
transferidos que não transitam pelo caixa ou pas-
sivos assumidos) é reconhecida no resultado. (iv) 
Compensação: Os ativos ou passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido apresentado no 
balanço patrimonial quando, e somente quando, a 
Companhia tenha atualmente um direito legal-
mente executável de compensar os valores e tenha 
a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou 
de realizar o ativo e liquidar o passivo simultanea-
mente. b. Capital social: Ações ordinárias: Custos 
adicionais diretamente atribuíveis à emissão de 
ações e opções de ações são reconhecidos como 
redutores do patrimônio líquido. Os efeitos de 
impostos relacionados aos custos dessas transa-
ções estão contabilizados conforme o CPC 32. c. 
Redução ao valor recuperável (impairment): (i) 
Ativos financeiros não derivativos: A Companhia 
reconhece provisões para perdas esperadas de 
crédito sobre: • Ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado. • A Companhia mensura a pro-
visão para perda em um montante igual a perda de 
crédito esperada para a vida inteira, exceto para 
os itens descritos abaixo, que são mensurados 
como perda de crédito esperada para 12 meses: • 
Títulos de dívida com baixo risco de crédito na data 
do balanço. • Outros títulos de dívida e saldos 
bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, 
o risco de inadimplência ao longo da vida esperada 
do instrumento financeiro) não tenha aumentado 
significativamente desde o reconhecimento inicial. 
Ativos financeiros com problemas de recuperação 
Em cada data de balanço, a Companhia avalia se 
os ativos financeiros contabilizados pelo custo 
amortizado estão com problemas de recuperação. 
Um ativo financeiro possui problemas de recupe-
ração quando ocorrem um ou mais eventos com 
impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros 
estimados do ativo financeiro. A evidência objetiva 
de que ativos financeiros tiveram problemas de 
recuperação inclui os seguintes dados observá-
veis: • Dificuldades financeiras significativas do 
devedor. • Quebra de cláusulas contratuais, tais 

como inadimplência ou atraso de mais de 30 dias. 
• Reestruturação de um valor devido à Companhia 
em condições que não seriam aceitas em condi-
ções normais. • A probabilidade que o devedor 
entrará em falência ou passará por outro tipo de 
reorganização financeira. • O desaparecimento de 
mercado ativo para o título por causa de dificulda-
des financeiras. Baixa O valor contábil bruto de um 
ativo financeiro é baixado quando a Companhia 
não tem expectativa razoável de recuperar o ativo 
financeiro em sua totalidade ou em parte. Com 
relação a clientes individuais, a Companhia adota 
a política de baixar o valor contábil bruto quando o 
ativo financeiro encontra-se vencido e avalia-se 
que não há mais recursos eficientes para 
cobrança. 7 Partes relacionadas: A Companhia 
não transacionou com partes relacionadas durante 
o exercício de 2019 (i) Remuneração do pessoal-
-chave da Administração: Não existe clausula no 
contrato social prevento a remuneração dos admi-
nistradores. 8 Patrimônio líquido: a. Capital 
social: Em 31/12/2019, o capital social subscrito 
é de R$ 10, sendo integralizado a quantia de R$ 5, 
representado por 10.000 ações ordinárias nomi-
nativas e sem valor nominal.
9 Despesas gerais e administrativas:  2019
Serviços tomados - paralegal 5
    5
10 Eventos subsequentes: (i) Em 17 de fevereiro 
de 2020 ocorreram os eventos de transformação 
da Companhia em Sociedade Anônima, a mudança 
da razão social para Gdpar Solarian Participações 
em Projetos Solares S.A.; (ii) Em 18 de setembro 
de 2020 ocorreu a cessão de 100% das ações da 
Companhia para GD Geração Distribuída Participa-
ções S.A.; (iii) Em 18 de setembro de 2020 ocor-
reram as aquisições onerosas de 100% das cotas 
dos projetos da Raia Drogasil, 5 SPEs (sociedades 
de propósito específico): UFVs Raia Drogasil-
-Gdpar Solarian Holding: Solarian Locação e 
Manut. de Sistemas Solares-Unidade 4 SPE Ltda.; 
Solarian Locação e Manut. de Sistemas Solares-
-Unidade 5 SPE Ltda.; Solarian Locação e Manut. 
de Sistemas Solares-Unidade 6 SPE Ltda.; Sola-
rian Locação e Manut. de Sistemas Solares-Uni-
dade 7 SPE Ltda.; Solarian Locação e Manut. de 
Sistemas Solares-Unidade 9 SPE Ltda.; Solarian 
Locação e Manut. de Sistemas Solares-Unidade 
10 SPE Ltda. (iv) Em 31/12/2020 a Companhia 
aprovou o aumento de capital de R$ 10 para R$ 
53.714; (v) Em 12/01/2021 foi energizada a Usina 
Fotovoltaica de Salto de Pirapora, vinculada à SPE 
Solarian Locação e Manut. de Sistemas Solares-
-Unidade 6 SPE Ltda; (vi) Em 12 de março de 2021 
foi energizada a Usina Fotovoltaica de Rio das Flo-
res (expansão), vinculada à SPE Solarian Locação 
e Manut. de Sistemas Solares-Unidade 5 SPE 
Ltda; (vii) Em 15/12/2021 a Companhia aprovou a 
cisão parcial com a transferência dos projetos de 
Rio das Flores para Solarian Participações Ltda; e 
(viii) Em 31/12/2021 a Companhia aprovou o 
aumento de capital de R$ 41.088 para R$ 69.049.
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digital: p. 8) e 26.04.2022 (versão impressa: p. 3 e versão digital: p. 8) AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada 
a publicação conforme faculta o art. 133, § 5º, da Lei 6.404/76 (“LSA”). DELIBERAÇÕES TOMADAS POR 
UNANIMIDADE: I. Em pauta ordinária: 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações 
Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores 
Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, publicado na edição de 15.03.2022 
no “Empresas & Negócios” (versão impressa: p. 5 e versão digital: p. 7). 2. Aprovada a destinação do lucro 
líquido do exercício de 2021, no valor total de R$ 294.890.263,17, da seguinte forma: a) R$ 14.744.513,15  
para a conta de Reserva Legal; b) R$ 210.109.312,52 para a conta de Reserva Estatutária; c) R$ 70.036.437,51 
para o pagamento de dividendos aos acionistas, imputado ao dividendo mínimo obrigatório de 2021,  
já liquidados, cuja distribuição foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração de 17.03.2022,  
ora ratificada. 3. Registradas as renúncias dos conselheiros efetivos ADRIANO MACIEL PEDROTI e LUÍS 
FERNADO STAUB, nesta data. 4. Eleito como conselheiro efetivo RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO  
e reeleitos como conselheiros efetivos CARLOS RENATO DONZELLI, CARLOS RODRIGO FORMIGARI, JOSÉ 
REINALDO MOREIRA TOSI, MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA e, como conselheiros suplentes CARLOS 
HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, FABRÍCIO BITTAR GARCIA, LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, RENATO 
DA SILVA CARVALHO e ROBERTO BELLISSIMO RODRIGUES, todos adiante qualificados, para o Conselho 
de Administração, no próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral 
Ordinária de 2023. 4.1. Em consequência, o Conselho de Administração será composto da seguinte forma: 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Conselheiros Efetivos: CARLOS RENATO DONZELLI, brasileiro,  
casado, administrador, RG-SSP/SP 18.605.060, CPF 122.456.288-70, domiciliado em Franca (SP), na Rua do 
Comércio, 1924, 2º andar, Centro, CEP 14400-660; CARLOS RODRIGO FORMIGARI, brasileiro, casado, 
estatístico, RG-SSP/SP 21.345.528-6, CPF 115.534.128-77, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo 
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; JOSÉ 
REINALDO MOREIRA TOSI, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG-SSP/SP 6.695.784-9, CPF 697.136.188-
15, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Queiroz Filho, 1700, casa 11, Vila Hamburguesa, CEP 05319-
000; RODRIGO ANDRE LEIRAS CARNEIRO, brasileiro, casado, economista, RG-IFP-RJ-09685506-9, CPF 
070.227.907-28, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo 
Setubal ,7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA, brasileiro, casado, 
economista, RG-SSP/PE 823.966, CPF 018.752.214-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Amazonas da 
Silva, 27, Vila Guilherme, CEP 02051-000. Conselheiros Suplentes: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, 
brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo 
(SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, 
CEP 04344-902; FABRÍCIO BITTAR GARCIA, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 24.237.753-1, CPF 
212.460.718-94, domiciliado em Franca (SP), na Rua do Comércio, 1924, 1º andar, Centro, CEP 14400-660; 
LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, brasileiro, casado, administrador, RG DETRAN/SP 02.112.992-2,  
CPF 105.260.778-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100,  
Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902 RENATO DA SILVA CARVALHO, brasileiro, 
casado, engenheiro de produção, RG-IFP/RJ 10.073.128-0, CPF 033.810.967-61, domiciliado em São Paulo 
(SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Térreo, Parque Jabaquara, 
CEP 04344-902; e ROBERTO BELLISSIMO RODRIGUES, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 
23.944.783-9, CPF 251.674.028-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Amazonas da Silva, 27, 1º andar, 
Vila Guilherme, CEP 02051-000. 4.2. Registrado que as acionistas concordam em manter temporariamente 
vago um cargo de conselheiro efetivo e um cargo de conselheiro suplente, de indicação do acionista Banco 
Itaucard S.A. e Magazine Luiza S.A., respectivamente, até novas definições de indicações. 4.3. Registrado  
que os conselheiros eleitos: (i) apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento  
das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, 
em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional, incluindo as declarações de 
desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão 
investidos em seus cargos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). 5. Mantido 
em R$ 408.500,00 o montante global para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e 
da Diretoria, relativa ao exercício social de 2022. Esse valor poderá ser pago em moeda corrente nacional, 
em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente.  
II. Em pauta extraordinária: 1. Aprovado o aumento do capital social no montante R$ 113.000.000,00, 
que passará de R$ 483.000.000,00 para R$ 596.000.000,00, mediante capitalização do referido montante, 
consignado na conta de Reserva Estatutária, sem emissão de ações e com a finalidade de adequar os limites 
de reservas frente ao capital social da Companhia, conforme estabelecido no art. 199 da LSA. 2. Como 
resultado da deliberação acima, o caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com as 
seguintes redações: “Artigo 5º:- O capital social é de 596.000.000,00 (quinhentos e noventa e seis milhões de 
reais), dividido em 1.054.008 (um milhão, cinquenta e quatro mil e oito) ações, sendo 527.004 (quinhentas 
e vinte e sete mil e quatro) ações ordinárias e 527.004 (quinhentas e vinte e sete mil e quatro) ações 
preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal.” 3. Consolidado o Estatuto Social que, consignando 
a alteração acima mencionada, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes e a vigorar 
após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo BACEN. CONSELHO FISCAL: Não houve  
manifestação por não se encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores 
Independentes; e declarações de desimpedimento dos administradores eleitos. ENCERRAMENTO: 
Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP),  
29 de abril de 2022. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; e Lineu Carlos Ferraz de Andrade -  
Secretário. Acionistas: Banco Itaucard S.A. (aa) Lineu Carlos Ferraz de Andrade - Diretor; Magazine Luiza 
S.A. (aa) Roberto Bellissimo Rodrigues - Diretor Financeiro. Certificamos ser a presente cópia fielda original 
lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 29 de abril de 2022. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente;  
e Lineu Carlos Ferraz de Andrade - Secretário. JUCESP - Registro nº 371.947/22-4, em 25.07.2022 (a) Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, 
Financiamento e Investimento

CNPJ 02.206.577/0001-80                                                                                                                            NIRE 35300152239
ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 29 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Em 29.4.2022, às 18h00, na Rua Maria Prestes Maia, 300, Sala 5A, Carandiru, São Paulo 
(SP). PRESIDÊNCIA: Carlos Rodrigo Formigari. QUORUM: Totalidade dos membros eleitos. Os membros 
do conselho de administração participaram da reunião remotamente, conforme previsto no §6º do art. 13 
do Estatuto Social. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Consideradas as deliberações dos 
Acionistas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 29.04.2022, às 
17h30, os Conselheiros deliberaram: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 1. Designar para ocupar o cargo 
de Presidente do Conselho de Administração CARLOS RENATO DONZELLI, nos termos do parágrafo único 
do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. 2. Registrada a renúncia, nesta data, do Diretor Geral LUIS 
FERNANDO STAUB. 3. Registrada a destituição do Diretor BADI MAANI SHAIKHZADEH, que permanecerá 
em seu cargo até a posse de Mario Newton Nazareth Miguel. 4. Eleger como Diretor Geral RODRIGO ANDRE 
LEIRAS CARNEIRO e como Diretor MÁRIO NEWTON NAZARETH MIGUEL; e Reeleger como Diretores CARLOS 
HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JÚNIOR, LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE e 
TATIANA GRECCO, todos adiante qualificados, para a Diretoria, no próximo mandato anual que vigorará até 
a posse dos eleitos na reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 
2023. 4.1. Em consequência, a Diretoria terá a seguinte composição: DIRETORIA: Diretor Geral: RODRIGO 
ANDRE LEIRAS CARNEIRO, brasileiro, casado, economista, RG-IFP-RJ-09685506-9, CPF 070.227.907-28, 
domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setubal ,7º andar, 
Parque Jabaquara, CEP 04344-902. Diretores: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, 
economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo 
Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; JOSÉ 
GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP-32.903.067-X, CPF 290.270.568-
97, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Conceição, 1º Andar, 
Parque Jabaquara, CEP 04344-902; LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, brasileiro, casado, administrador, 
RG DETRAN/SP 02.112.992-2, CPF 105.260.778-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio 
de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; MÁRIO NEWTON 
NAZARETH MIGUEL, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 0293623156, CPF 216.756.218-70, 
domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, PM, Parque 
Jabaquara, CEP 04344-902; e TATIANA GRECCO, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/
SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
3400, 3° andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132. 4.2. Registrado, ainda, que os diretores eleitos: (i) apresentaram 
os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 
146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho 
Monetário Nacional (“CMN”), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos 
foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo 
Banco Central do Brasil (“BACEN”). 5. Em consequência, registrada a transferência das responsabilidades 
por: (i) Contas de depósitos - Res. CMN 4.753/19; (ii) Diretor responsável pelo compartilhamento Open 
banking - Res. Conjunta 1/20; (iii) Operações compromissadas - Resolução CMN 3.339/06; (iv) Operações de 
empréstimo e troca de títulos - Resolução CMN 3.197/04; (v) Procedimentos para autorização e cancelamento 
de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário - Res. CMN 4.790/20; e (vi) Sistema RDR 
–Circular BACEN 3.729/14, do Diretor Geral LUIS FERNANDO STAUB ao novo Diretor Geral RODRIGO ANDRÉ 
LEIRAS CARNEIRO, sendo que até a sua posse, estas responsabilidades serão mantidas com LINEU CARLOS 
FERRAZ DE ANDRADE. 6. Registrada, ainda, a transferência das responsabilidades por (i) Assuntos do SELIC 
- Res. BACEN 55/2020; e (ii) Requerimento de margem bilateral de garantia em operações de derivativos 
- Res. CMN 4.662/18, do Diretor BADI MAANI SHAIKHZADEH ao Diretor MARIO NEWTON NAZARETH 
MIGUEL, sendo que até a sua posse, esta responsabilidade será mantida com o Diretor BADI MAANI 
SHAIKHZADEH. 7. Observada a nova da composição da Diretoria e em atendimento às normas do CMN e do 
BACEN, atribuídas as responsabilidades aos diretores na forma abaixo: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR: 
Área Contábil–Resolução CMN 4.924/21 e Resolução BACEN 120/21; Atualização do Unicad - Circular BACEN 
3.165/02; Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11; e SCR - Circular BACEN 
3.870/17. JOSÉ GERALDO FRANCO ORTIZ JÚNIOR: Fornecimento de informações previstas em normas 
legais e regulamentares - Circular BACEN 3.504/10; e Política Institucional de relacionamento com clientes e 
usuários de produtos e de serviços financeiros - Resolução CMN 4.949/21. Prevenção e combate à lavagem 
de dinheiro - Lei 9.613/98 e Regulamentação específica. LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE: Cadastro 
de Clientes do SFN - Resolução BACEN 179/22; Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 4.935/21; 
e Registro de Garantias sobre Veículos e Imóveis - Resolução CMN 4.088/12. MARIO NEWTON NAZARETH 
MIGUEL: Assuntos do SELIC - Resolução BACEN 55/2020; e Requerimento de margem bilateral de garantia em 
operações de derivativos - Resolução CMN 4.662/18. (as responsabilidades serão mantidas temporariamente 
com Badi Maani Shaikhzadeh). RODRIGO ANDRÉ LEIRAS CARNEIRO: Contas de Depósitos - Resolução 
CMN 4.753/19; Compartilhamento Open Banking - Resolução conjunta 1/20; Operações Compromissadas 
- Resolução CMN 3.339/06; Operações de Empréstimo e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04; 
Procedimento para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em 
conta salário - Resolução CMN 4.790/20; e Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14. (as responsabilidades serão 
mantidas temporariamente com Lineu Carlos Ferraz de Andrade). TATIANA GRECCO: Apuração do montante 
RWA, PR e Capital Principal - ResoluçãoBACEN100/21. 8. Por fim, considerando que até a posse de Rodrigo 
Andre Leiras Carneiro o cargo de Diretor Geral ficará vago, nos termos do art. 18, a, i) do Estatuto Social da 
Companhia, Lineu Carlos Ferraz de Andrade fica temporariamente designado como substituto do Diretor 
Geral, podendo, se necessário para as atividades da Companhia, exercer suas competências estatutárias 
e poderes de representação, até a homologação de Rodrigo Andre Leiras Carneiro. ENCERRAMENTO: 
Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 
de abril de 2022. (aa) Carlos Rodrigo Formigari –Presidente; Carlos Renato Donzelli, José Reinaldo Moreira 
Tosi, e Marcelo José Ferreira e Silva - Conselheiros Efetivos; e Lineu Carlos Ferraz de Andrade - Conselheiro 
Suplente. Certificamos ser a presente cópia fielda original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 29 de abril 
de 2022. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente do Conselho de Administração; e Lineu Carlos Ferras 
de Andrade - Conselheiro Suplente. JUCESP - Registro nº 371.948/22-8, em 25.07.2022 (a) Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

Confiança 
da indústria 
volta a cair
O Índice de Confian-

ça da Indústria (ICI), 
da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), recuou 
1,7 ponto na passagem 
de junho para julho 
deste ano, depois de 
três altas consecuti-
vas. Com o resultado, 
o indicador chegou a 
99,5 pontos, em uma 
escala de zero a 200 
pontos. Na média móvel 
trimestral, o indicador 
ainda apresenta alta: 
0,7 ponto. Em julho, 
11 dos 19 segmentos 
industriais pesquisados 
pela FGV tiveram queda 
na confiança.

O principal recuo foi 
observado no Índice 
de Expectativas, que 
mede a confiança do 
empresariado da in-
dústria brasileira em 
relação ao futuro e que 
perdeu 2,6 pontos, atin-
gindo 97,6 pontos. O Ín-
dice da Situação Atual, 
que mede a percepção 
sobre o presente, tam-
bém recuou, mas de 
forma mais moderada, 
perdendo 0,9 ponto 
e chegando a 101,4 
pontos. O Nível de Uti-
lização da Capacidade 
Instalada da Indústria 
aumentou 0,9 ponto 
percentual em julho e 
atingiu 82,3%, o maior 
nível desde março de 
2014 (ABr).
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Em junho, informações vazadas da Meta, detentora das plataformas Facebook, Instagram e WhatsApp, davam  
conta de que a companhia reformularia a maneira como os usuários recebem conteúdo em suas redes,  

ou seja, no feed do Facebook e no Instagram. A intenção é dar mais destaque à descoberta  
de novos conteúdos, e claro, valorizar a produção de vídeos. 

Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 28 de julho de 20224

AlpakaVideo_CANVA

grandes empresas com budget generoso conseguem 
produzir vídeos cativantes. Muitas ideias que ganharam 
tração, ou até viralizaram, precisavam de muito pouco 
ou quase nenhum investimento. As duas afirmam que é 
preciso chamar a atenção com o que cada marca possui 
de mais interessante e cativante, em um curto espaço 
de tempo.

 
Ao mesmo tempo em que aumenta a demanda pelo 

marketing em vídeo, não é segredo que negócios menores 
e seus gestores precisam lidar com praticamente todos 
os aspectos da empresa. E esse é um dos motivos pelos 
quais muitas PMEs têm algum pé atrás na hora de investir 
em vídeos. Uma pesquisa de uma produtora especializada 
em vídeos explicativos que atua em diversos países, a 
Wyzowl, joga uma luz sobre esse aspecto. 

Em 2022, 16% dos pequenos negócios entrevistados 
disseram não usar vídeos porque não possuem tempo 
para produzi-los. Já 17% pensam que é caro demais. 

A mudança de estratégia foi confirmada pelo chefe 
do Instagram, Adam Mosseri, no início de julho. 
Ao anunciar que a rede social estava voltando 

suas atenções para os vídeos, ele afirmou: "Não somos 
mais um app de compartilhamento de fotos ou um app 
de compartilhamento de fotos quadradas", citando entre 
as razões para a mudança concorrentes como TikTok e 
YouTube.

 
Além de ser um claro movimento para tentar frear a 

popularidade dos rivais, essas alterações irão afetar o 
consumo em redes sociais de cerca de 3,6 bilhões de 
pessoas (praticamente metade da população mundial), 
quando somados todos aqueles que possuem conta em 
algum aplicativo da empresa. Ou seja, para se conectar 
com os usuários, empresas de todos os portes também 
terão de se adaptar e dar mais atenção à produção de 
vídeos. 

“Já há algum tempo, marcar presença nas mídias sociais 
tornou-se fundamental. Isso não quer dizer que seja fácil 
conquistar a audiência nessas plataformas. Trata-se de 
um ambiente extremamente competitivo, no qual cada 
segundo de atenção da audiência é disputado com in-
tensidade”, diz Thaís Faccin, sócia da Jahe Marketing. 
“E mais do que isso: as regras mudam constantemente, 
dada a adaptação dos algoritmos às mudanças de hábito 
dos usuários.”

 
Diante desse cenário, é preciso cativar a audiência de 

maneira criativa e rápida. “Sabemos, de acordo com o 
próprio Facebook, que o usuário médio gasta 1,3 segundo 
em cada post no feed. Então, não temos muito mais do 
que isso para conquistar o usuário”, explica Satye Inatomi, 
também sócia da Jahe Marketing.

 
Assim, é importante investir em conteúdos criativos - e 

claro, que estão entre os preferidos da audiência e das 
plataformas. O que não dizer, no entanto, que apenas 

Como resolver esse tipo de gargalo? “Uma das alternati-
vas é reestruturar o valor que se dispõe para marketing e 
ações de propaganda, e investir em alguns itens de vídeo 
que podem servir como ‘pilares’ para uma presença ideal 
nas redes”, afirma Faccin. 

 
“Para começar a planejar, uma boa ideia é tomar como 

base aquilo que você já tem. Estamos falando dos ma-
teriais do seu site ou perfil em redes sociais, e o blog 
da sua empresa, que possui os assuntos nos quais você 
já construiu uma autoridade online”, complementa Ina-
tomi. Uma boa iluminação e um tripé para apoiar o seu 
celular pode resolver grande parte dos problemas, em 
um primeiro momento. 

 
Antes de publicar, faça testes e veja o que parece mais 

natural para você e sua empresa. Não se esqueça de que 
a maior parte de sua audiência irá consumir o conteúdo 
no celular. Por isso, considere gravar e editar pensando 
no formato vertical, no estilo TikTok, ou Reels. Veja 
quais tipos de vídeo não podem faltar na estratégia de 
marketing em vídeo das pequenas empresas. Confira:

1Relato dos clientes - A boa experiência de compra 
de clientes reais é imbatível para convencer o público 
de que o produto ou serviço é bom, que a empresa é 
confiável e que o atendimento funciona. Por isso, é im-
portante manter uma relação transparente e pessoal com 
os compradores, inclusive depois de efetuada a compra. 
O marketing boca a boca de clientes satisfeitos acelera 
o crescimento do negócio. 

2Tutoriais e apresentações - Na verdade, a apre-
sentação do produto, mostrando suas principais caracterís-
ticas e como funciona já pode ajudar na decisão de compra, 
pois o manuseio do item permite que o consumidor veja 
como ele é “na vida real”. Essa é uma boa dica para quem 
possui e-commerce, pois um vídeo do empresário ou de 
sua equipe utilizando o produto será mais convincente do 
que um anúncio publicitário convencional. 

 

3Bastidores da sua empresa - São os vídeos nos 
quais é possível conhecer as pessoas que fazem a com-
panhia, e “espiar” como funciona o negócio por dentro, 
e como as tarefas são realizadas. Esse produto humaniza 
ainda mais as suas atividades, e aproxima os clientes 
do cotidiano da empresa. Não é à toa que, atualmente, 
muitas delas publicam esse tipo de material em redes 
mais descontraídas, como o TikTok. 

É fundamental testar, ouvir opiniões e, também, 
observar como sua concorrência direta se comporta 
no ambiente de vídeos para redes sociais. Considerar 
também a contratação de uma agência ou estúdio com 
portfólio adequado à necessidade da empresa também é 
indicado. Existem alternativas que cabem no orçamento 
de negócios menores, com grandes chances de aumen-
tar a visibilidade da marca. - Fonte e mais informações, 
acesse: (www.jahemarketing.com.br).
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Os desafios 
tributários na nova 
economia digital

Ao analisar o 
cenário tributário 
brasileiro, é quase 
redundante salientar 
a complexidade fiscal 
já tão característica 
do país

Não só pelo alto vo-
lume de obrigações 
– são mais de 90 

tributos e 150 arquivos 
digitais que variam nos 
âmbitos federal, estadual e 
municipal –, mas, principal-
mente, pela subjetividade 
e dificuldade na interpre-
tação da legislação. 

Prova disso é a quanti-
dade de processos levados 
à Justiça para solucionar 
entraves fiscais.

Segundo informações 
disponibilizadas pelo STF, 
dos 20.956 processos au-
tuados de janeiro a maio 
deste ano, 2.203 (ou 10,5%) 
referiam-se à área de Di-
reito Tributário, que fica 
atrás, apenas, das áreas 
de Direito Administrativo 
e Direito Processual Penal. 
E diante do advento de 
novos serviços, produtos e 
da multicanalidade advinda 
da Era Digital, não é de se 
espantar que a economia 
digital no Brasil venha 
acompanhada de grande 
insegurança jurídica e 
fiscal, com consequên-
cias tanto para o mercado 
tecnológico como para os 
consumidores. 

Recente discussão sobre 
a tributação de softwares, 
com entendimentos di-
vergentes entre estados e 
municípios, inclusive é um 
exemplo disso. Enquanto 
os Estados entendiam que 
o software não customizado 
deveria ser considerado 
uma mercadoria, os mu-
nicípios entendiam que 
os softwares são fruto de 
prestação de serviço, inde-
pendente da customização 
a usuários.

Para não precisar tribu-
tar duas vezes o mesmo 
produto, as empresas de 
tecnologia acabavam por 
optar pelo recolhimento ou 
do ICMS, ou ISS conforme 

análise particular, contan-
do, na maioria das vezes, 
com a ajuda de assessorias 
tributárias para tal decisão. 
O que, obviamente, gerou 
inúmeros casos de autua-
ções nas diferentes esferas.

A discussão só teve fim 
em fevereiro do ano passa-
do, quando o STF concluiu 
o julgamento das ADIs 
(Ações Diretas de Inconsti-
tucionalidades), definindo 
que, o consumidor está ad-
quirindo apenas o direito de 
uso e não a titularidade do 
software, de modo ele não 
poderia ser considerado 
uma mercadoria, e sim um 
serviço (seja ele personali-
zado ou padronizado). Ou 
seja: um serviço sujeito ao 
ISS, afastando a possibili-
dade de cobrança do ICMS.

Porém, ao considerar a 
rapidez da evolução digital 
– com ascensão dos bens in-
tangíveis e do surgimento e/
ou integração de múltiplas 
modalidades de comercia-
lização, como varejo físico, 
televendas, e-commerce, 
marketplace, WhatsApp e, 
agora, até metaverso –, fato 
é que a complexidade da 
legislação fiscal, pelo menos 
a um curto prazo, só tende 
a se intensificar. 

E isso independent de 
uma otimista aprovação 
da Reforma Tributária, que 
caminha a passos lentos no 
Congresso desde 2020. Afi-
nal, vale reforçar que seja 
qual for a proposta de Re-
forma Tributária aprovada 
no Congresso e sancionada 
pelo Governo, haverá pra-
zos extensos de transição. 
Isto é, possíveis anos de 
paralelismo tributário, du-
rante os quais as empresas 
terão que conviver com as 
novas determinações, sem 
deixar de cumprir com as 
obrigações atuais. 

Portanto, se o cenário 
tributário de hoje já é 
complexo, a tendência – ao 
contrário do que imagina-
mos da Era Digital - é se 
complicar ainda mais, antes 
de realmente melhorar.

 
(*) - É advogado tributarista e Tax 

Director da Sovos Brasil.

Giuliano Gioia (*)

dual Alberto Löfgren – Horto Florestal: o café da manhã no Palácio 
do Horto. A ação acontece em parceria com o restaurante O Velhão, 
tradicional restaurante da região localizado na Serra da Cantareira. 
Disponível aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 12h, os vi-
sitantes poderão saborear um café da manhã colonial com diversas 
opções que incluem bebidas, pães variados, bolos, dentre outros. O 
buffet é servido à vontade e o valor é de R$49,90 por pessoa (https://
urbiaparques.com.br/).

E - Tablets em Queda 
No primeiro trimestre de 2022 foram vendidos 713 mil tablets no Brasil, 
resultado 31% menor do que no mesmo período de 2021. Desse total, 
367 mil aparelhos foram para o varejo e 346 mil para o corporativo, 
representando quedas de 45% e 1%, respectivamente, na mesma 
comparação temporal. As informações fazem parte do IDC Personal 
Computing Devices Tracker, estudo realizado pela IDC Brasil, líder em 
inteligência de mercado, serviços de consultoria e conferências com as 
indústrias de TI e Telecomunicações. O preço médio dos tablets – que 
gira em torno de R$ 1 mil – ficou cerca de 10% maior, enquanto a receita 
caiu 23% ano a ano. Nos primeiros três meses de 2022, esse resultado 
foi de R$ 736 milhões.

F - Melhoria Contínua
Startups do Brasil podem se inscrever no ON Sebrae: Inovação Aberta. Os 
desafios propostos pelo edital são nas áreas de processo de contratações 
e relacionamento; dados para aumento da competitividade; experiên-
cia do usuário; e jornada de talentos. A intenção é atrair interessados, 
startups em estágio de comercialização, para o desenvolvimento de 
provas de conceito para a resolução de desafios internos com foco na 
excelência e melhoria contínua dos resultados da instituição. Ao todo, 
serão investidos até R$ 600 mil para contemplar projetos selecionados. 
Para acessar o edital e participar do processo, basta acessar o link: (www.
sebraepr.com.br/on-inovacaoaberta/).

G - Tecnologias Exponenciais
Neste final de semana, dias 30 e 31, no Concais, na cidade de Santos, 
acontece a Expo Um Porto Para o Futuro. O evento, organizado pelo 
Instituto AmiGu, contará com diversas palestras e a presença de li-
deranças femininas e fortes nomes da área portuária e econômica. O 

A - Capacitação Tecnológica
O Instituto Atlântico está recebendo inscrições para o Academy Boot-
camp, um Programa de Capacitação Tecnológica, que utiliza recursos 
gerenciados pela Softex, criado para formar profissionais em tecnolo-
gias estratégicas para o mercado de TI. O Bootcamp é um treinamento 
intensivo para que os estudantes absorvam o conhecimento teórico de 
maneira conjunta com a prática. As aulas ocorrem de forma 100% online 
e gratuita, em sábados alternados, das 08 às 12h, de agosto a novembro. 
Capacitações em Machine Learning, Quality Assurance, Desenvolvimen-
to Fullstack, Experiência do Usuário e Ciências de Dados. Inscrições: 
(https://www.atlantico.com.br/academy-bootcamp/). 

B - Feira da Metalmecânica
Entre os dias 2 e 4 de agosto, em Serra, no Espírito Santo, acontece a 
feira MEC Show, uma das feiras de metalmecânica mais importantes 
do país. O evento vai reunir público qualificado em busca do que há de 
mais moderno em novidades, networking e negócios com fornecedores 
e indústrias. De maneira geral, esses serão os setores presentes no lo-
cal, bem como a qualidade das empresas de cada um deles: Mineração, 
Siderurgia, Celulose, Petróleo, Gás e Naval. Participação de  mais 
de 200 Marcas nacionais e internacionais, além de 13.500 Visitantes. 
Outras informações: (http://www.mecshow.com.br/).

C - Fotógrafo Internacional
O International Photography Awards, prêmio de fotografia internacional, 
está com inscrições abertas para profissionais, amadores e estudantes 
de qualquer nacionalidade em 13 diferentes gêneros da fotografia, in-
cluindo fotojornalismo, publicidade, esportes e eventos. O concurso é 
uma iniciativa da organização sem fins lucrativos Lucie Foundation, e 
vai distribuir ao todo US$ 47.500 (R$ 266 mil)  em prêmios, elegendo o 
Fotógrafo Internacional do Ano e o Revelação do Ano. Além dos prêmios 
em dinheiro os ganhadores recebem o troféu Lucie, terão os trabalhados 
exibidos na exposição global “Best of Show”, em Nova York, e as fotos 
publicadas no livro anual de fotografia da IPA. Inscrições e mais infor-
mações: (https://photoawards.com/submit/login.php).

D - Café no Palácio
A Urbia Águas Claras, gestora dos parques Horto Florestal e Floresta 
Cantareira, em São Paulo, inaugurou uma novidade no Parque Esta-

foco é trazer para a população a oportunidade de debates sobre temas 
ligados a tecnologias exponenciais, aquelas que são capazes de mudar 
a vida de milhões de pessoas por meio de sua aplicação, entre elas a 
Inteligência Artificial, 5G, robótica avançada, IOT, Blockchain e poder 
computacional. Em paralelo, acontece o Porto Hack Santos 2022, que 
objetiva criar um desafio para encontrar soluções de tecnologia e ne-
gócios para otimização dos processos do Porto de Santos. Saiba mais: 
(www.umportoparaofuturo.org.br).

H - Arbitrragem Internacional
As inscrições para o  IX Congresso CAM-CCBC de Arbitragem estão 
abertas. O evento, que traz como debate “O hoje e o amanhã da arbitra-
gem” acontece nos dias 17 e 18 de outubro e conta com a participação 
de 23 palestrantes, divididos em 5 painéis e 2 palestras magnas. Serão 
abordados os principais temas em discussão no cenário da  arbitragem 
internacional.  A palestra magna de abertura do evento será ministrada 
por Giuditta Cordero-Moss, professora do Departamento de Direito 
Privado da Universidade de Oslo.  A palestra magna de encerramento, 
por sua vez, será ministrada pelo professor Bernard Hanotiau, professor 
emérito da Universidade de Louvain, na França, sócio fundador do es-
critório de advocacia Hanotiau & Van Den Berg e membro do conselho 
consultivo do International Council for Commercial Arbitration (ICCA). 
Para saber mais sobre o evento e realizar sua inscrição, acesse: (https://
congressocamccbc.org.br/).

I - Desconto para Clientes
A Pernambucanas, marca varejista nacional pioneira em inovações, firmou 
uma parceria com a Extrafarma, uma das maiores redes de farmácias 
do país. A novidade vai oferecer benefícios aos clientes da Pernambu-
canas, que passam a ter acesso a descontos exclusivos nas unidades da 
rede. Os descontos, que podem chegar até 35%, estão disponíveis para 
medicamentos genéricos tarjados, medicamentos referência, similares 
e em OTCs (medicamentos isentos de prescrição médica). Os clientes 
também vão ter direito a descontos de perfumaria com itens de higiene, 
beleza e infantil.

J - Trens Metropolitanos
A Alstom, líder global em mobilidade inteligente e sustentável, iniciou 
a produção dos trens que prestarão serviço nas Linhas 8-Diamante 
e 9-Esmeralda da ViaMobilidade, em São Paulo. As primeiras caixas, 
que dão origem aos primeiros carros, já foram concluídas. Ao todo, 
36 trens de oito carros cada serão produzidos na unidade industrial 
da Alstom na cidade de Taubaté/SP. Eles fazem parte do pacote de 
melhorias e obrigações assumido pela concessionária ViaMobilida-
de, responsável pela operação e manutenção por 30 anos de ambas 
as linhas de trens metropolitanos. Cada trem terá capacidade para 
transportar até 2.500 passageiros. Saiba mais: (https://www.alstom.
com/pt/alstom-no-brasil).
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A escassez ou o enca-
recimento de insu-
mos afeta 22 de 25 

setores da indústria, revela 
levantamento da Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI). Há oito trimestres 
seguidos as indústrias ci-
tam a dificuldade de acesso 
a matérias-primas como o 
principal problema. 

No segundo trimestre, o 
setor mais afetado foi o das 
indústrias de impressão e 
reprodução, com 71,7% das 
empresas citando o proble-
ma. Em seguida,vêm os se-
tores de limpeza, perfuma-
ria e higiene pessoal (70%) 
e indústrias de veículos 
automotores (69,8%). Ape-
nas três segmentos da in-
dústria não mencionaram 
a falta ou os preços altos 
das matérias-primas como 
o principal problema. Entre 
as indústrias de couros e 
artefatos de couro o pro-
blema apareceu em terceiro 

A escassez não atinge apenas os fabricantes, 
mas se disseminam pela cadeia produtiva.

As taxas de juros do crédito para empresas e pes-
soas físicas subiram em abril, de acordo com dados 
divulgados ontem (27) pelo Banco Central (BC). A 
taxa média de juros para pessoas físicas e jurídicas 
subiu 0,8 ponto percentual em relação a março, para 
50,3% ao ano e 22,4% ao ano, respectivamente. O 
rotativo do cartão de crédito é a taxa mais alta para 
as pessoas físicas: subiu 4,9 pontos percentuais para 
364% ao ano, em abril. 

O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando 
paga menos que o valor integral da fatura do cartão. 
O crédito rotativo dura 30 dias. Após esse prazo, as 
instituições financeiras parcelam a dívida. Na moda-
lidade de parcelamento das compras pelo cartão de 
crédito, os juros chegaram a 175,1% ao ano em abril, 
com aumento de 3,4 pontos percentuais.

O cheque especial ficou com taxa média de 132,7% 
ao ano, alta de 4,9 pontos percentuais. O crédito 
consignado (com desconto em folha de pagamento) 
apresentou alta de 0,5 ponto percentual para 24,1% 
ao ano. A única modalidade pesquisada pelo BC que 
registrou queda nos juros foi o crédito pessoal. A 
taxa chegou a 87% ao ano, com redução de 1 ponto 
percentual em relação a março.

A inadimplência, considerados atrasos acima de 90 
dias para pessoas físicas, subiu 0,1 ponto percentual, 
chegando a 5%. No caso das empresas, ficou estável 
em relação a março em 1,7%. Todos os dados são do 
crédito livre, em que os bancos têm autonomia para 

Dificuldade de acesso a insumos afeta 
22 entre 25 setores da indústria

A guerra na Ucrânia e os lockdowns em regiões industriais da China estão prolongando um problema 
que começou com a pandemia, em 2020

da Covid-19, que persistiam 
desde o fim de 2020, foram 
agravados neste ano com 
a guerra entre Rússia e 
Ucrânia e os severos lock-
downs na China. Esses dois 
últimos fatores atrasaram a 
normalização das cadeias 
globais de insumos, que 
ainda não tinham se recu-
perado da pandemia. Os 
empresários acreditam que 
a situação se normalizará 
apenas em 2023.

Além dos gargalos no 
acesso a matérias-primas, a 
pesquisa da CNI revelou que 
a alta dos juros preocupa 
a indústria. 16 dos 25 dos 
setores analisados conside-
ram as recentes elevações 
da taxa Selic como um dos 
cinco principais problemas 
econômicos. A preocupação 
com a taxa de juros cresce 
há cinco semestres seguidos, 
sendo cada vez mais citada 
pelos empresários indus-
triais (ABr).

lugar, citado por 37,2% das 
empresas entrevistadas. 

Nos segmentos de móveis 
(38,7%) e de manutenção e 
reparação (45,5%), o proble-
ma ficou em segundo lugar 
na lista. Para a economista 
da CNI, Paula Verlangeiro, 
cerca de metade da produ-
ção industrial é consumida 
como insumo pela própria 

indústria. A escassez não 
atinge apenas os fabrican-
tes, mas se disseminam pela 
cadeia produtiva, atingindo 
o consumidor por meio de 
aumento de preços ou de 
queda na produção.

De acordo com a eco-
nomista, os gargalos na 
cadeia logística e produtiva 
provocados pela pandemia 
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Juros para empresas e famílias 
aumentaram em abril, diz BC

emprestar o dinheiro captado no mercado e definir as 
taxas de juros cobradas dos clientes.

No caso do crédito direcionado (empréstimos com re-
gras definidas pelo governo, destinados, basicamente, 
aos setores habitacional, rural, de infraestrutura e ao 
microcrédito), os juros para as pessoas físicas subiram 
0,2 ponto percentual para 9,7% ao ano. A taxa cobra-
da das empresas subiu 3,1 pontos percentuais para 
14,6% ao ano.  inadimplência no crédito direcionado 
ficou estável para empresas (1,1%) e pessoas físicas 
(1,5%) (ABr).
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Na modalidade de parcelamento das compras pelo cartão de 
crédito, os juros chegaram a 175,1% ao ano.
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OpiniãO
Não somos seres 

bidimensionais e o 
metaverso é prova disso

Não evoluímos para 
nos comunicarmos por 
meio de aplicativos 
em telas planas, 
videoconferências, ou 
teclar no smartphone. 

Somos seres tridimen-
sionais e, como tais, 
é no espaço tridimen-

sional que sabemos nos 
comunicar, compreender e 
ser compreendidos, e onde 
nossos cinco sentidos são 
sempre ativados simultane-
amente. Diante disso, uma 
nova forma de interagir com 
a informação digital está 
sendo construída e vem 
chegando com cada vez 
mais força: o Metaverso. 

Essa mudança não co-
meçou “ontem” e já teve 
muitos nomes antes - 4ª 
Onda computacional, Com-
putação Espacial, Realida-
des Estendidas, VR, AR. E 
podem estar certos que o 
nome mudará novamente, 
por conta de nossa neces-
sidade de criar significado 
para as camadas invisíveis 
da realidade digital, que 
ainda não compreendemos 
totalmente. A primeira 
grande questão é: o que 
pode tornar-se o metaverso?

Os computadores pesso-
ais, a internet, os telefones 
celulares, os algoritmos e 
os petabytes de conteúdo 
mudaram completamente 
o comportamento humano 
e corporativo. O conteúdo 
sempre com sua disponibili-
dade cada vez maior, porém 
preso a telas planas. Quando 
pensamos em Metaversos, a 
idéia se inverte: estar dentro 
da internet, imersos, em 
conteúdo e informação tri-
dimensional, em tempo real.

Para que isso aconteça, os 
objetos do nosso cotidiano 
estarão conectados à web 
e entre si, posicionados 
com precisão no espaço 
tridimensional. Carros, 
utensílios de cozinha, TVs, 
casas, roupas numa loja. 
Tudo conectado de forma 
transparente, para sobre-
por perfeitamente o real e 
o digital e fazer fluir toda a 
informação gerada a partir 
da nossa interação com 
esses objetos. O mesmo 
vale para pessoas, animais 
de estimação e até plantas.

Mas, para isso, é necessá-
rio muito desenvolvimento 
tecnológico, também cha-
mado convergência, para 
nos levar até lá. Convergên-
cia é alcançar determinados 
patamares de desenvolvi-
mento em áreas comple-
mentares da tecnologia, 
que permitem termos uma 
experiência satisfatória de 
imersão, quando compara-
da à nossa realidade física.

Entre tantas mudanças 

e evoluções necessárias, 
quais as mais notáveis?

Primeiro, algo que a maio-
ria de nós raramente pensa: 
renderizações 3D.

Renders em 3D rápidos, 
bonitos e realistas, se ne-
cessário, serão ancorados 
na nossa realidade física 
para encantar, engajar, tra-
zer a sensação de estarmos 
presentes, sem criar enjôo 
como efeito colateral. 

Serão objetos digitais que 
só estão lá quando você está 
e quando você interage com 
eles. Quanto mais “reais” e 
interessantes estes objetos 
3D, mais atraentes serão 
os espaços e ambientes 
virtuais. Também não é no-
vidade que, fora do mundo 
dos jogos e comunidades, as 
pessoas vêm usando cada 
vez mais plataformas sociais 
que têm como único dife-
rencial o uso de Avatares 3D. 

Começou com “apenas” 
algumas centenas de mi-
lhões de usuários - o que 
pode parecer muito, mas 
está muito longe do nú-
mero total de usuários da 
Internet. Isso se tornará a 
regra e será democratizado. 
E qual a razão de tanta mu-
dança? Por que abandonar 
as telas e conteúdo plano 
que já funciona tão bem? 
Humanos desejam interfa-
ces melhores, mais fáceis 
e fluidas nas interações. 
Similares (ou melhores que) 
as que utilizamos no mundo 
tridimensional. 

Porque somos convenien-
temente preguiçosos: que-
remos estar dentro e fora da 
internet simultaneamente 
- socializar em mais de um 
lugar ao mesmo tempo.

Quando me perguntam 
se já temos metaversos em 
operação, respondo que 
parcialmente: lógicas e ele-
mentos de metaverso já são 
comuns. Ainda não temos 
nada completo ou em sua 
forma final - afinal na tec-
nologia e no design nunca 
há a “forma definitiva”, há 
apenas processo e evolução. 

E, claramente, também 
não há um Metaverso (no 
singular). Há uma coleção 
deles, privados ou públicos, 
evoluindo em paralelo. Mas, 
na verdade, esta pergunta 
tem um componente gera-
cional muito forte. Se você 
quer saber se os espaços 
virtuais de imersão e in-
teração já existem e como 
funcionam, pergunte às 
crianças com menos de 11 
anos - a geração que nasceu 
com tablets ou celulares nas 
mãos - o que elas pensam 
sobre a existência de me-
taversos.

(*) - É sócia-diretora e líder de operações na 
Broders, desenvolvendo peças multimídia 

com foco em imersão, com ênfase para 
educação e treinamento  

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

Eliza Flores (*) 

Vivo e Ânima concluem joint venture de 
educação e criam a Vivae

@O Vivae chega ao mercado com estratégia direcionada a 
cursos livres de capacitação, com foco em educação conti-

nuada e empregabilidade. Inicialmente, serão oferecidos cursos 
em áreas como tecnologia, gestão, negócios e turismo, ofertando 
aos alunos trilhas personalizadas, com conteúdo atual e aderente 
à demanda do mercado de trabalho contemporâneo. Tudo por 
meio de uma plataforma digital de educação. A empresa tem o 
objetivo de alavancar o mercado de trabalho, contribuindo para 
o desenvolvimento e melhoria da condição de vida dos seus es-

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

plataforma SaaS da Medallia (Medallia Experience Cloud), lidera 
o mercado em termos de compreensão e gestão da experiência 
do cliente e funcionário. A Medallia apoia algumas das marcas 
mais reconhecidas globalmente a captar os sinais de experiências 
geradas diariamente em jornadas pessoais, interações digitais e 
IoT, e aplica tecnologia proprietária de inteligência artificial para 
revelar insights personalizados e preditivos, que podem direcionar 
ações com importantes resultados nos negócios. Dessa forma, 
receber o Prêmio Consumidor Moderno em Serviço ao Cliente, na 
categoria Parceiros e Feedback do cliente, representa um grande 
reconhecimento ao papel estratégico da Medallia também no Brasil 
(https://www.medallia.com/br/).

tudantes e oferecerá também a possibilidade de busca de vagas 
em empresas parceiras.

Medallia é premiada por excelência em 
serviço ao cliente

@Medallia, Inc., líder mundial em experiência dos clientes e fun-
cionários, foi homenageada na 23ª edição do Prêmio Consumidor 

Moderno de Excelência em Serviço ao Cliente. A forma como os con-
sumidores procuram, querem se relacionar e serem atendidos pelas 
empresas, trouxe à tona uma lista de desafios para as organizações 
nos últimos anos, tanto fisicamente quanto digitalmente. A premiada 

Foi dada a largada: tecnologia  
5G avança no Brasil e promete  

um mundo novo de possibilidades
A implantação da quinta geração de internet móvel em terras brasileiras está prestes a chegar 
trazendo na bagagem mais um salto tecnológico. Com o leilão realizado em novembro de 2021 para 
conceder os direitos de exploração de faixas de frequência para empresas de telecomunicações, o 
5G deve estar presente nas capitais do Brasil até o final de julho, segundo a Anatel (Agência Nacional 
de Telecomunicações).

Stephanie Peart (*)
 

Junto dessa evolução da rede, um 
novo universo se expande: ainda 
mais veloz, com uma conexão 

superfluida, suportando mais equipa-
mentos em atividades ao mesmo tempo, 
sem perda de qualidade e com baixo 
consumo de energia.

 
Tudo isso para suprir a demanda 

crescente de informações trocadas 
diariamente por bilhões de dispositivos 
sem fio espalhados pelos quatro cantos 
do mundo. É que, embora a estrutura de 
sua antecessora – a tecnologia 4G – seja 
potente, ela já está chegando ao limite.

 
Mas o que, de fato, esperar?

Ter um aparelho com 5G vai significar 
lançar mão de mais agilidade e eficiên-
cia. Para se ter uma ideia, a tecnologia 
opera em uma largura de banda maior, 
que permite um salto de 300 Mbps 
(megabits por segundo) para 10 Gbps 
(gigabits por segundo). Trata-se de 
uma conexão 30 vezes mais rápida. 
Assim, é possível, por exemplo, parti-
cipar de reuniões online, ou assistir a 
vídeos em alta definição por streaming 
sem bugs ou delay .

 
E as vantagens não param por aí. A 

latência (tempo de resposta da cone-
xão) vai ser reduzida a praticamente 
zero, favorecendo as aplicações em 
tempo real ou que demandam trocas 
de informações mais rápidas. Também 
vai permitir um número de aparelhos 
conectados por área de 50 a 100 vezes 
maior que o atual. As redes também 
devem consumir 90% menos energia, 

dos, sensores meteorológicos e muitos 
outros dispositivos poderão conectar-
-se mutuamente, oferecendo inúmeras 
possibilidades para prefeituras, resi-
dências, ruas, hospitais, comércios e 
indústrias.

 
Já imaginou semáforos geridos por 

inteligência artificial, alterando o fluxo 
das cidades e melhorando o trânsito 
e a emissão de CO2? Ou médicos de 
grandes centros operando remotamen-
te por meio de um robô com respostas 
em tempo real?

 
Muito disso tudo parece surreal, 

coisa de filme, mas, com a chegada 
da tecnologia 5G, um mundo novo de 
possibilidades está logo ali.

 
(*) É empreendedora e Head da Leapfone, startup 
do segmento de Phone as a Service, que permite 

que mais brasileiros tenham acesso a smartphones 
poderosos por meio de assinaturas de aparelhos 

novos e como novos.

além de viabilizarem melhor eficiência 
energética, ou seja, mais duração de 
bateria.

 
Vou precisar trocar de celular 
para usufruir do 5G?

Sim, muito provavelmente você pre-
cisará de um smartphone novo para 
aproveitar todas as possibilidades da 
internet 5G, ou se preferir, já é possível 
aderir a um serviço de assinatura de 
celular para ter um modelo de ponta 
de forma mais acessível.

 
Além da telefonia móvel

O avanço da quinta geração da rede 
no Brasil não se trata apenas de telefo-
nia móvel. Esse salto tecnológico final-
mente vai possibilitar que os ambientes 
inteligentes se tornem uma realidade.

 
Sistemas de iluminação pública e 

residencial, eletrodomésticos, centrais 
de segurança, guichês de supermerca-

KENGKAT_CANVA

Marketing por aplicativos é tendência na era digital
Segundo o levantamento Comscore, 

“Tendências e Comportamentos Digi-
tais 2021”, revelou um salto de 6% no 
uso de internet via smartphone ou tablet 
de 2020 para o ano passado. A pesquisa 
aponta que cerca de 112 milhões brasi-
leiros estão conectados à internet por 
meio de um dispositivo móvel.

De acordo com um levantamento 
realizado pela empresa App Annie 
Intelligence, só no segundo trimestre 
do ano de 2021, a média diária de uso 
de smartphone do brasileiro era de 5,4 
horas. Entre 2019 e 2021, o aumento 
do tempo médio foi elevado em 45%. 
Em 2019 a média diária de uso estava 
em 3,8 horas.

Hoje em dia é comum que as pessoas 
façam tudo por aplicativos. Este é um 
caminho sem volta, que a pandemia 
da Covid-19 apenas acelerou. Os 
internautas, principalmente os mais 
jovens, já fazem compras de roupas, 
comida, pagam contas e realizam mui-
tas outras funcionalidades que o mer-
cado de apps oferece. O e-commerce 
foi super impulsionado pelo período 
pandêmico e teve aumento de 72% 
somente no primeiro trimestre de 

principais estratégias utilizadas pelas 
empresas para aumentar o número de 
potenciais consumidores e clientes 
por meio dos dispositivos móveis. É 
muito importante que as marcas, que 
desejam ter vantagem competitiva e 
se destacar no mercado, passem a 
olhar com outros olhos mercado de 
dispositivos móveis.

(Fonte: Bruno Niro é especialista em marketing digital 
com experiência há mais de 12 anos no setor).

2021, por exemplo.
Em um estudo realizado pela em-

presa de análise de dados, Statista, o 
mercado de mobile deve gerar mais de 
US$935 bilhões de receita no mundo 
todo até o ano de 2023. Com o alto 
número de usuários em apps, o mobile 
marketing permanece em ascensão e 
se torna outro dos principais fatores de 
crescimento do e-commerce brasileiro. 

Podemos perceber que esta é uma das 
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Lucia Camargo Nunes (*)
Fiat mexe pouco no Argo 2023

O mercado até esperava mais, mas a Fiat renovou de 
leve seu compacto Argo. Até agora, alguns detalhes foram 
antecipados, entre eles de que vão ser mantidos os motores 
1.0 Firefly de 3 cilindros com 77 cv com câmbio manual 
de 5 marchas e o 1.3 de 4 cilindros que rende 107 cv. 

Era esperado o câmbio CVT, que foi lançado no novo Cronos 
na Argentina. O sedã será apresentado esta semana no Brasil.

No hatch são novos o para-choque frontal e a grade 
unificada com os faróis. Atrás, tudo igual. Ah sim, a cor 
da moda cinza Strato é uma outra novidade.

Já a versão Trekking, de apelo mais esportivo, tem um 
para-choque diferente e novos adesivos em preto e laranja.

Por dentro, a maior mudança é o volante herdado do 
Pulse. Os preços vão de R$ 75.490 (1.0) a R$ 85.490 a 
opção 1.3 Trekking – valores baseados no Distrito Federal 
e podem variar conforme o ICMS de cada Estado. 

O Argo concorre com o novo Hyundai HB20 e o Che-
vrolet Onix. 

Stellantis

Novo Fiat Argo 2023.

Dança das Cadeiras 1
O Grupo Volkswagen promoveu mudanças de al-

tos executivos. Pablo Di Si, Chairman Executivo da 
Volkswagen Região América Latina, assumirá a lide-
rança do Grupo Volkswagen da América e também 
será o CEO da Volkswagen Região América do Norte 
a partir de 1º de setembro. Ele sucede Scott Keogh, 
que seguiu para a cadeira de presidente da empresa 
subsidiária Scout. A Volkswagen anunciará em breve 
o CEO na América Latina. 

Dança das Cadeiras 2
Marluce Borges é a nova diretora de compras da aliança 

Renault-Nissan-Mitsubishi na América Latina. A executiva 
tem mais de 20 anos de experiência de gestão na indústria 
automotiva, com forte atuação em projetos multiculturais, 
definição de estratégias regionais e globais para as compras 
de matérias-primas e peças.

Dança das Cadeiras 3
A Jaguar Land Rover anunciou João Oliveira para o 

cargo de Diretor Presidente da JLR América Latina e 
Caribe. Oliveira era Diretor Geral Brasil da Volvo Cars 
e atualmente é presidente da Abeifa, associação que 
reúne 11 fabricantes e importadores de veículos. “Com 
seu conhecimento de mercados, bom relacionamento 
com a comunidade local de investidores e concessio-
nários e sua mentalidade ambiciosa e visionária, João 
está bem preparado para conduzir nossa transformação 
na América Latina em linha com a nossa estratégia” 
informou Martin Limpert, Diretor Regional – Overseas 
da Jaguar Land Rover.

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

Toyota agora aluga seminovos
A Kinto é a subdivisao da Toyota de assinatura de carros 

para pessoas física e jurídica. 
Com dois anos de negócios, a empresa de mobilidade pas-

sa a incluir carros seminovos em seu serviço de assinatura 
para pessoas físicas. 

Funciona assim: contrato de 12 ou 24 meses de veí-
culos Toyota seminovos com baixa quilometragem, em 
franquia de 800 ou 1.500 km por mês. O pacote para 
quem aluga inclui manutenção preventiva, assistência 
24 horas, IPVA, carro reserva e seguro com cobertura 
para terceiros. 

Não há preços divulgados. As condições do veículo, versão, 
quilometragem e plano escolhido determinam os “valores 
acessíveis”, garante a Toyota. 

Para ter uma ideia, os preços mensais chegam a ser 20 a 
25% mais em conta em relação à assinatura de um modelo 
similar zero-km.

Toyota

Kinto.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ADRIANO SOUSA BASTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
farmacêutico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/09/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio de Araujo 
Bastos e de Maria Socorro Sousa Bastos. A pretendente: MICHELE CRISTINA DA 
ROCHA PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/07/1987), residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo SP, filha de Geraldo dos Reis Pinto e de Albertina 
Severina da Rocha.

O pretendente: LUCAS NASCIMENTO MACHADO, nascido nesta Capital, Vila Madalena, 
SP, no dia (20/04/1988), profissão professor, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Nilson Jose Machado e de Maria da Glória 
Nascimento. A pretendente: LAÍSA GONÇALVES VELOSO, nascida em São Bernardo 
do Campo, SP, no dia (13/09/1988), profissão autônoma, estado civil solteira, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião de Souza Veloso e de 
Ana Rachel Gonçalves Veloso.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

 

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:

MARCOS GONÇALVES DE MORAES, estado civil divorciado, profissão pintor, nascido em 
Francisco Morato, neste Estado, Francisco Morato, SP no dia vinte e dois de março de mil 
novecentos e setenta e nove (22/03/1979), residente e domiciliado Rua Paulo de Veras, 225, 
casa 02, CEP 08275 400, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Vicente Francisco de Moraes e de Luzia Gonçalves de Moraes. ELISANGELA MARIA 
LUCIO, estado civil divorciada, profissão copeira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia três de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (03/01/1978), residente e domici-
liada Rua Paulo de Veras, 225, casa 02, CEP 08275-400, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Lucio Neto e de Durvalina Maria Lucio Neto.

MARCOS ADÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/011.FLS.268-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de 
mil novecentos e setenta e sete (08/06/1977), residente e domiciliado Rua Itanagra, 64, 
CEP 08230-250, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Deoclecio Clemente 
da Silva Filho e de Maria da Conceição Ribeiro da Silva. TAÍS CRISTINA DA COSTA 
DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital (CN:LV.A/043.FLS.166-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (06/12/1987), residente e domiciliada Rua 
Itanagra, 64, CEP 08230-250, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose 
Messias de Andrade e de Adélia Rodrigues da Costa de Andrade.

MARCUS VINICIUS LIMA SOUSA, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em Tere-
sina, Estado do Piauí (CN:LV-A-242,FLS.193-1ª ZONA DE TERESINA/PI, Teresina, PI no dia 
nove de julho de mil novecentos e noventa e dois (09/07/1992), residente e domiciliado Rua 
Paes Landim, 47, casa 04 CEP: 08290-280, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo 
Nonato de Sousa e de Maria Neide Ferreira Lima de Sousa. THAIS CAROLINA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV-A 
051,FLS.036-PARI/SP), São Paulo, SP no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e 
cinco (15/07/1995), residente e domiciliada Rua Paes Landim, 47, casa 04 CEP: 08290-280, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wanderley dos Santos e de Ana Lucia Melo dos Santos.

GUSTAVO MARQUES BANDEIRA, estado civil solteiro, profissão contador, nascido no 
Subdistrito Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.007 PERDIZES/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e sete (08/10/1997), residen-
te e domiciliado Rua Antônio Moura Andrade, 420, bloco 03, apartamento 101, CEP: 
08210660, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Donizeti Bandeira e de Rita 
Cássia Marques Bandeira. MARYTHA SAYURI NARA SANTOS, estado civil solteira, 
profissão cirurgiã dentista, nascida em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/181.FLS.161-2º 
SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia vinte e nove de setembro de mil 
novecentos e noventa e sete (29/09/1997), residente e domiciliada Rua Antônio Moura 
Andrade, 420, bloco 03, apartamento 101, CEP: 08210660, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ivaldo Pereira dos Santos e de Elza Ariko Nara.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Ricardo Haag (*)

Mas, em meio a 
tamanhas ondas 
de demissões di-

vulgadas nos últimos 
meses, a construção 
de uma carreira nessas 
companhias virou alvo 
de questionamento para 
muitos. A resposta para 
essa dúvida, contudo, irá 
variar conforme inúme-
ros fatores subjetivos. 
Em uma breve análise 
cronológica, é de se im-
pressionar as tamanhas 
mudanças que as start-
ups sofreram em um 
curto espaço de tempo. 

Há apenas dois ou três 
anos, o cenário econô-
mico e mercadológico 
internacional era o palco 
perfeito para o desenvol-
vimento dessas empre-
sas – marcado por uma 
mudança de mercado 
que começou a valorizar 
jornadas mais flexíveis, 
uma hierarquia menos 
robusta, ambiente de 

Em meio a ondas de demissões, a construção de uma carreira 
nessas companhias virou alvo de questionamento para muitos.

Startups: vale a pena buscar um emprego nessas empresas?
A era de ouro das startups chegou ao fim? Há poucos anos, conquistar um emprego nessas empresas brilhava os olhos de inúmeros profissionais – atraídos 
pela rápida escalabilidade do negócio no mercado, possibilidade de crescimento interno em um curto espaço de tempo e, um chamariz de oportunidades 
de negócios

trabalho menos formal 
e o início da transição 
para o modelo remoto.

Atraindo cada vez mais 
olhares, os fundos de 
investimentos nessas 
empresas chegaram a 
registrar recordes con-
secutivos.  Em 2021, 
por exemplo, mais de 
R$ 46 milhões em cap-
tações foram registra-
dos, segundo dados da 
Associação Brasileira 
de Private Equity e 
Venture Capital (AB-
VCAP) – quantia três 
vezes maior à de 2020. 
Em um cenário altamen-
te otimista, contudo, 
tal crescimento veloz 
foi, ao mesmo tempo, o 
principal desacelerador 
dessas companhias.

Todas as intensas trans-
formações do mercado 
macroeconômico torna-
ram o aporte de investi-
mentos uma missão cada 
vez mais difícil, obrigan-
do que muitas startups 
iniciassem uma série de 

precisam levar alguns cri-
térios em consideração. 
Em sua natureza, as tri-
lhas profissionais nessas 
companhias podem ser 
completamente efême-
ras, passíveis de iniciar e 
terminar a qualquer mo-
mento e de forma muito 
rápida. Diante disso, é 
essencial que, ao aplicar 
seu currículo para uma 
posição, avalie cuidado-
samente todo o ciclo do 
negócio. 

Busque compreender, 
em termos de governan-
ça, aqueles que estão 
por trás de sua criação 
e, especialmente a viabi-
lidade do segmento apre-
sentado. É muito comum 
encontrar startups que se 
vendem no mercado por 
histórias encantadoras e 
promessas mirabolantes 
que, apesar de conquis-
tar muitas atenções, di-
ficilmente possuem real 
perspectiva de sucesso. 

Mas, para evitar frustra-
ções, é necessário anali-

sar se a companhia possui 
real fôlego financeiro para 
fomentar suas atividades 
e, acima de tudo, sua ren-
tabilidade para prosperar. 
Por mais devastador que 
tamanhas demissões se-
jam, essa readaptação do 
modelo de negócios pode 
ser, justamente, a ação 
necessária para que as 
startups recuperem seu 
fôlego e voltem a se tor-
nar tão atrativas quanto 
costumavam ser. 

Para aqueles que ainda 
se questionam sobre a via-
bilidade de trabalhar nes-
sas empresas, é preciso 
acompanhar o movimento 
dessas companhias e 
analisar seu desempenho. 
Mas, acima de tudo, unir 
essas informações com 
suas próprias ambições e 
desejos, em prol de uma 
construção de carreira 
alinhada aos seus sonhos 
profissionais.

(*) - É sócio da Wide, consultoria 
boutique de recrutamento e seleção 

(https://wide.works/).
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demissões recorrentes na 
tentativa de contingen-
ciar suas despesas e tor-
nar o negócio novamente 
viável. Em todos os seg-
mentos, a medida se tor-
nou essencial como ajuste 
financeiro de operação, 
exigindo dos executivos 
um olhar mais cauteloso 
ao avaliar qualquer nova 
oportunidade de negócio. 

Menos dispostos a inje-
tar recursos em empre-
sas, agora temerosas pela 
inconstância, buscar uma 

oportunidade profissional 
em qualquer startup dei-
xou de ser um sonho de 
consumo para, em muitos 
casos, se tornar uma op-
ção duvidosa. 

Não há como afirmar 
que qualquer vaga nessas 
empresas trará sucesso 
ou fracasso – muito me-
nos, ter certeza de que 
essas demissões continu-
arão ocorrendo. 

Por isso, aqueles que 
cogitam se candidatar a 
uma carreira nas startups, 
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Como as ferramentas 
digitais impulsionam 

a educação

Você já parou para 
pensar o quanto a 
tecnologia se tornou 
importante para o 
setor educacional nos 
últimos anos? 

Desde o início da 
pandemia, em março 
de 2020, as formas 

de aprendizado se multi-
plicaram e houve abertura 
de espaços para novas tec-
nologias que beneficiaram 
professores e alunos. A 
tendência que contribuiu 
para o futuro da educação 
foi o ensino híbrido. Este 
modelo salvou e auxiliou 
muitas instituições de en-
sino que precisaram dessa 
integração entre o estudo 
presencial e online.

O ensino híbrido e o 100% 
digital trouxeram para as 
escolas diversos benefícios 
já conhecidos no mundo 
corporativo, como: a nu-
vem, na qual podemos aces-
sar informações e dados de 
qualquer local e a qualquer 
momento; manter contato 
com as pessoas através de 
videochamadas; otimização 
de tempo para locomoção, 
além de facilidades e ferra-
mentas digitais para serem 
utilizadas durante a rotina. 

Atualmente, muitas ins-
tituições já voltaram ter 
aulas presenciais, algumas 
até continuam híbridas, 
mas não deixaram de uti-
lizar equipamentos que 
facilitam o trabalho e o es-
tudo no dia a dia. Segundo 
a pesquisa publicada em 
2021 da BlinkLearning, 
sobre o uso da tecnologia 
na educação, cerca de 75% 
dos professores utilizam 
ferramentas digitais em 
suas aulas presenciais ou 
online. Isso apenas mos-
tra o quão vantajoso é ter 
equipamentos tecnológi-
cos no setor educacional 
também.

O avanço da educação 
tecnológica reforçou a 
importância e necessidade 
de se ter equipamentos 
adequados e ergonômicos 
para professores e alu-
nos. Por isso, houve uma 
grande demanda do setor 
educacional – onde muitos 
buscaram por notebooks, 
mesas digitalizadoras, 
monitores interativos, 

web cams, além de equi-
pamentos ergométricos 
como cadeiras, suporte 
de notebooks e móveis de 
escritório.

As mesas digitalizadoras 
e monitores interativos são 
ótimas ferramentas para 
tornar as aulas híbridas mais 
produtivas, interativas, 
além de aumentar o engaja-
mento do aluno. Sem contar 
na economia de papel, lápis 
e caneta. Pois todo o con-
teúdo, além de ser digital, 
pode ser salvo na nuvem 
e acessado de qualquer 
device em qualquer lugar 
do mundo.

É importante ressaltar 
que, além de benefícios, há 
também desafios a serem 
vencidos para a educação 
voltada ao digital no territó-
rio brasileiro. O principal é 
a falta de conectividade na 
casa de parte da população 
para estudar ou trabalhar. 
Os dados mostram que 61% 
das pessoas tiveram proble-
mas de conectividade, ainda 
segundo o BlinkLearning. 

O mesmo estudo levantou 
um ponto sobre a desigual-
dade presente no país, que 
continua a prejudicar mui-
tos professores e alunos. 
Com o avanço do 5G em 
regiões mais afastadas do 
país, espera-se que haja 
uma ampliação do número 
de pessoas conectadas.

Investir em novas tec-
nologias e ferramentas 
para melhorar o ensino de 
professores e a educação 
de alunos, pode ser algo 
promissor para empresas e 
instituições educacionais, 
principalmente quando 
muitas pessoas procuram 
por ferramentas que entre-
gam mobilidade, ergonomia 
e auxiliam na produtividade. 
Prova disso, é o aumento 
da procura por cursos a 
distância – de acordo com 
a Associação Brasileira de 
Educação a distância, essa 
busca aumentou 59% du-
rante pandemia. 

Mas, além disso, essas 
mesmas empresas e insti-
tuições precisam garantir 
recursos e infraestrutura 
a todos os educadores e 
alunos que estão diante de 
todas essas mudanças e 
evoluções tecnológicas.

(*) - É Gerente de Marketing da 
Wacom no Brasil (www.wacom.com).

Thiago Tieri (*)

A percepção de que a reciclagem é 
um termo que se refere apenas aos 
resíduos domésticos, como embala-
gens de papel, vidro ou plástico está 
equivocada. Por trás da reciclagem há 
muito mais do ponto de vista industrial 
e este tipo de ação desempenha um 
papel fundamental no ciclo de vida de 
muitos recursos.

A reciclagem industrial inclui dife-
rentes processos destinados à reci-
clagem e recuperação de materiais 
para uma segunda vida, evitando que 
tudo seja destruído ou, pior ainda, que 
essas sobras façam parte da enorme 
quantidade de resíduos poluentes que 
afetam água, ar e o solo, como explica 
Renato Pádua Gerente Comercial da 
CWBem.

“A gestão de resíduos em uma 
indústria envolve diversas etapas e 
é flexível, pois cada indústria possui 
necessidades diferentes. Normal-

mente as etapas são divididas em 
identificação de resíduos, a separa-
ção dos mesmos seguidos de uma 
coleta seletiva e o transporte para 
o destino final ou eliminação. Estas 
etapas precisam ser projetadas, 
alinhadas e adequadas para cada 
indústria” explica Pádua.

Renato explica que o começo de 
tudo é identificar resíduos que serão 
gerados ao longo do processo produ-
tivo. Em seguida é preciso identificar 
lotes de resíduos de produto final 
que não terão passado no controle 
de qualidade, que gerará uma nova 
categoria de resíduos. 

Gera economia, evita desperdício e 
mantém a fluidez de todo o proces-
so de fabricação. Embalagem mais 
eficiente, maquinário mais preciso e 
operadores mais preparados geram 
menos desperdício, portanto, mais 
economia e menos poluição ambiental.

Descartar o lixo custa dinheiro e 
quanto mais a indústria cria, maior 
o custo de se livrar dele. Se os 
subprodutos, materiais não utilizados 
ou resíduos forem potencialmente 
perigosos, a conta será ainda maior. 
Não existe a opção de jogar resíduos 
nos rios ou abandoná-los em terrenos 
baldios, algo praticado irresponsavel-
mente por muitos anos. Tem que ficar 
atento com a legislação e as multas 
astronômicas, além da imagem que 
a empresa tem a zelar perante a 
sociedade.

Renato completa afirmando que a 
reciclagem industrial é a forma ideal 
de cumprir as regulamentações e 
gerenciar os resíduos corretamente 
- que significa evitar danos ao meio 
ambiente e potencialmente à saúde de 
muitos seres vivos no meio ambiente, 
incluindo humanos. - Fonte e mais 
informações: (www.cwbem.com.br).

Essa não é uma situa-
ção incomum e nem 
restrita ao universo 

do entretenimento. Qual-
quer evento que movimenta 
público pode entrar na mira 
de golpistas, que atuam 
com fraudes e ingressos 
falsos. “Com a crescente 
reabertura do mercado de 
eventos, também devemos 
ver rapidamente a intensifi-
cação de golpes relacionados 
à compra de ingressos”, 
alerta Leandro Reinaux, 
CEO da Even3, startup que 
oferece uma plataforma 
intuitiva para a organização 
de eventos.

Pensando nisso, Leandro 
traz algumas dicas para con-
sumidores se protegerem na 
hora de comprar ingresso 
pela internet. Confira:
 1) Evite promoções 

exageradas - Des-
confie de sites que 
praticam valores abai-
xo do mercado ou 
muito acima. Além 
de não serem segu-
ros, esses sites muitas 
vezes exigem um pre-
enchimento cadastral 
prolongado. Pense e 
avalie a segurança des-
se intermediário antes 
de seguir para a etapa 
do pagamento. 

Qualquer evento que movimenta público pode entrar na mira de 
golpistas, que atuam com fraudes e ingressos falsos.

Ingresso online: cinco dicas 
para não cair em golpes

Recentemente a imprensa noticiou que fãs da banda Metallica, que haviam comprado ingressos pela 
internet para ver os shows que acabaram acontecendo apenas neste ano, devido à pandemia, não 
conseguiram assistir ao espetáculo, porque foram vítimas de um golpe

aparece na barra de 
busca um cadeado. 
Ao clicar nele, deve 
aparecer um pop-up 
com informações de 
segurança e autentici-
dade do site.  

 5) Cuidados com gru-
pos nas redes sociais 
- Fique atento quando 
alguém anunciar a 
venda de ingressos nas 
redes sociais. O primei-
ro passo é fazer uma 
análise cuidadosa do 
perfil do anunciante. 
Vá até a página pessoal 
dele ou dela e verifique 
suas principais infor-
mações, como cidade, 
local de trabalho e 
fotos disponíveis. Isso 
ajuda a identificar per-
fis fake, usados apenas 
para golpes. 

  “Vale também procurar 
a quantidade de gru-
pos de que a pessoa 
participa e o número 
de amigos recentes, 
caso essas informações 
estejam disponíveis, 
para um maior grau de 
certeza sobre a veraci-
dade do perfil”, finaliza 
o especialista. - Fonte 
e outras informações: 
(https://www.even3.
com.br/).
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 2) Pesquise a empre-
sa - Antes de entrar 
em um site e comprar 
ingressos, verifique a 
reputação da empresa. 
Elas são obrigadas a 
disponibilizar razão 
social, CNPJ, endereço 
e telefone na página 
inicial. Se não encon-
trar essas informações 
visíveis, não compre. 

 3) Confira a reputação 
- Muitos consumidores 
emitem opinião sobre 
suas experiências em 
sites de reclamações 
ou nas redes sociais. 
Verifique se existem 
reclamações em re-
lação aos serviços da 

empresa que está ven-
dendo os ingressos. 
Até mesmo no Google, 
você pode verificar 
comentários e avalia-
ções, um bom meca-
nismo para checar a 
reputação e decidir a 
compra. 

 4) Avalie a segurança 
do site - Além de 
averiguar os dados da 
empresa, verifique a 
segurança do site. Na 
barra URL, em vez de 
apenas “http”, é preci-
so constar “https” - a 
letra ‘S’ indica a adoção 
de protocolos mais 
rígidos de segurança. 
Além disso, confira se 

#tenhacicatrizes

Alessandro Saade

Varejo, datas comemorativas  
e consumo

Alessandro Saade (*)

Já passou a Páscoa e o Dia das Mães, vem aí o 
Dia dos Pais e logo mais o Dia das Crianças, 

depois a Black Friday e então o esperado Natal.
Sempre fui fascinado pela comunicação. Desde 

muito jovem! Saber usar a linguagem e a forma 
correta para transmitir uma mensagem é uma 
arte preciosa. Mais ainda quando estendida ao 
Marketing. Então, a busca por formação e mais 
conhecimento sobre o assunto foi natural e 
recorrente na minha vida.

Hoje quero conversar com você sobre datas 
comemorativas.

Muitos nem percebem, mas a grande maioria 
das datas que comemoramos hoje, foi criada 
por alguma empresa, agência, ou segmento do 
varejo buscando aumentar as vendas. E algumas 
bem recentemente!

Em junho comemoramos o Dia do Hambur-
ger. Novidade, né? Mas tem a mesma origem 
do Dia das Mães, dos Pais, dia das Crianças 
e dos Namorados, entre tantas outras. Podem 
até coincidir com uma data histórica relevante, 
mas a sua criação e divulgação intensa vieram da 
área de marketing, como o Natal. Sim, o Natal! 
Espera um pouco que já chego nele. 

Dia das Mães, por exemplo, é uma das datas 

mais importantes em volume de vendas para o va-
rejo! Chega a competir com o Natal em vendas! 

É interessante perceber como este tipo de ini-
ciativa aquece o mercado e muda padrões 
de consumo. Afinal, quem nasceu com a data 
já existente, consolidada no calendário, não vai 
saber que ela não existia há dois, cinco ou dez 
anos antes. Estranho, né?

O mesmo acontece com países e nem percebe-
mos. Apesar da região estar habitada e ativa há 
mais de 2.000 anos pelos fenícios, o Líbano, como 
república, só conseguiu sua independência em 
1943. Foi ocupado pela França desde 1923, logo 
após o fim da primeira guerra. Apesar de uma 
cultura milenar, o país é bem mais novo que o 
Brasil. Mas isso é assunto para outro dia. Co-
mentei apenas para ilustrar como é importante 
entender o contexto, a história.

Voltando às datas comemorativas, a inter-
ação das marcas com as datas pode assumir 
proporções inimagináveis!

Um bom exemplo é o Natal - viu, cheguei nele. 
Antes da Coca-Cola "adotar" o bom velhinho e 
intensificar a comunicação com mensagens 
sobre a sua história de presentear as crianças 
no Natal, sua roupa era verde! Sim, Santa 
Claus era palmeirense! (rsrs) 

Já havia alguma representação do Papai Noel 
com roupas vermelhas… o grande movimento 
veio da fabricante de refrigerantes intensificou 
a divulgação dos trajes vermelhos para deixá-lo 

mais próximo à marca. Um personagem simpáti-
co e rechonchudo, vestido de vermelho e com 
uma pequena garrafa na mão e pronto: aí está 
o Papai Noel que conhecemos.

Mas você sabia que a compra de presentes 
em datas comemorativas apesar de aquecer 
a economia gera um consumo absurdo e 
desnecessário?

Um estudo realizado em 2009, pelo Professor 
Joel Waldfogel da Universidade da Pen-
silvânia, identificou que nas festas de fim de 
ano, que integra o Dia de Ação de Graças (bem 
mais forte que o Natal nos Estados Unidos) e o 
Natal, o consumo pode chegar a estratosférica 
cifra de oitenta e cinco bilhões de dólares! 
Quase meio trilhão de reais na cotação de hoje.

E, segundo o autor do estudo, este enorme 
volume de dinheiro foi consumido com presentes 
inúteis ou supérfluos. Quantas vezes você recebe 
no Natal um presente que não serve, não gosta 
ou não precisa? Será que não vale revermos 
alguns conceitos de consumo?

Este estudo está condensado no livro Scroog-
enomics, de 2009, escrito pelo Professor Wald-
fogel. Não encontrei nada mais recente, mas 
com a explosão de compras online no mundo na 
última década, mesmo com o desaquecimento 
da pandemia, este número com certeza hoje é 
bem maior.

Aproveite as oportunidades das datas come-
morativas. Encontre uma ou mais, que possa se 

apropriar buscando aumentar suas vendas. 
Mas sempre com responsabilidade.

Pense nisso!

(*) É Fundador dos Empreendedores Compulsivos, é 
também executivo, autor, professor, palestrante e mentor.  

Possui mais de 30 anos de experiência atuando com 
grandes empresas e startups brasileiras, tornando-se 

referência no universo do empreendedorismo no Brasil. 
Formado em Administração pela UVV-ES, com MBA 

em Marketing pela ESPM e mestrado em Comunicação 
e Mercados pela Cásper Líbero, especializou-se em 

Empreendedorismo pela Babson College e em Inovação 
por Berkeley. Atualmente é Superintendente Executivo 

do ESPRO, instituição sem fins lucrativos que há 40 anos 
oferece aos jovens brasileiros a formação para inserção 

no Mundo do Trabalho.

Reciclagem industrial: 
quando o desperdício vira economia




