
Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira 26 de julho de 20222

O Brasil e a 
necessidade de uma 
nova industrialização

Nas duas últimas 
décadas, diversos 
choques afetaram 
profundamente as 
cadeias globais de valor

Tivemos a quebra do 
Lehman Brothers, em 
2008, e a subsequente 

crise financeira, passamos 
pelo terremoto e tsunami, 
que arrasaram a usina nucle-
ar de Fukushima em 2011, 
interrompendo a atividade 
de importantes fábricas ja-
ponesas e culminamos com 
a pandemia da Covid 19, que 
paralisou fábricas no mundo 
todo, causando insegurança e 
desabastecimento. Já a partir 
de 2011, nas manufaturas dos 
principais países produtores 
de bens industriais, o con-
teúdo importado parou de 
crescer e, regra geral, passou 
a declinar. 

As relações entre os EUA e 
a China, mudaram a partir de 
Trump, para uma atitude de 
rivalidade, e até de hostilida-
de, o que abalou ainda mais a 
globalização e, na sequência, 
a pandemia confirmou os 
riscos da excessiva depen-
dência das cadeias globais 
e mostrou a importância da 
produção local. Poder contar 
com um nível confortável de 
produção doméstica, tanto 
em matéria de insumos e 
equipamentos de saúde, 
quanto de bens de capital e 
outros produtos essenciais à 
segurança nacional, passou 
a ser tão importante, depois 
desta crise pandêmica, como 
sempre foram a segurança 
alimentar, a militar e a ener-
gética. 

A redescoberta da im-
portância da indústria está 
ocorrendo ao mesmo tempo 
de uma profunda mudança 
tecnológica, na própria in-
dústria. O surgimento de um 
novo paradigma produtivo, 
baseado na digitalização, na 
internet das coisas, na ampla 
utilização de sensores inte-
ligentes e no uso intensivo 
da big data e da inteligência 
artificial, abre oportunida-
des a quem tiver vontade 
política, para renovar seu 
setor industrial e torná-lo 
mais competitivo, condição 
indispensável tanto para 
aumentar a participação da 
indústria no PIB, quanto 
para alcançar a “segurança 
industrial”.

Esta oportunidade tem sido 
percebida pelos países desen-
volvidos mais importantes 
que, a partir da segunda me-
tade da década passada, tem 
revisitado o papel do Estado 
na economia, mudando seu 
posicionamento e passando 
a defender tanto políticas 
públicas de desenvolvimento, 
quanto políticas industriais, 
com os objetivos de aumentar 
a capacitação tecnológica e a 
competitividade de seus res-
pectivos setores industriais e, 
assim, fortalecê-los.

Deixando de lado a China, 
onde o desenvolvimento sem-
pre foi função do Estado, a 
Alemanha, com a “Estratégia 
Industrial Nacional 2030”, 
em fins da década passada, 
foi o primeiro país a declarar 
que passaria a apoiar os-
tensivamente sua indústria, 
protegendo-a contra aqui-
sições externas, ajudando a 
capitalizá-la se necessário, e 
criando instrumentos adicio-
nais de apoio financeiro e de 
P&D,I para que a indústria 
crescesse dos 20% atuais 
para 25% do PIB até 2030. 

Os Estados Unidos, além 
de perderem, nas últimas 
décadas, boa parte de sua 
manufatura e milhões de 
empregos de qualidade, ex-
portados basicamente para 
a Ásia, perderam também 
a liderança tecnológica e 
produtiva em setores sen-

síveis como bens de capital 
sofisticados, insumos farma-
cêuticos e até na produção de 
circuitos integrados. 

Com a eleição do Biden, o 
governo americano passou a 
defender um plano ambicio-
so, com um vasto conjunto 
de ações, coordenadas pelo 
Estado, contando com recur-
sos superiores a 5 trilhões 
de dólares para recuperar a 
infraestrutura, gerar empre-
gos de qualidade, investir em 
P&D e mão de obra, apoiar 
a reindustrialização do país, 
para trazer de volta boa parte 
da produção exportada e re-
cuperar e manter a liderança 
tecnológica nos setores cha-
ves da economia.

O Brasil,  a partir da dé-
cada de 90, abandonou o 
modelo de desenvolvimento 
baseado na industrialização 
e crescimento econômico, 
que foi o projeto do país que 
uniu sociedade e governo, 
desde Vargas até os governos 
militares, substituindo-o pela 
preocupação com a inflação e 
com as contas públicas. Foi a 
industrialização quem trans-
formou o Brasil, ao longo de 
meio século, de uma grande 
fazenda num país relativa-
mente desenvolvido, o que 
nos permitiu figurar entre as 
mais importantes economias 
mundiais, fazendo os brasi-
leiros sonharem com a real 
possibilidade de virmos a ser 
um país de primeiro mundo. 

A partir da década de 80, 
perdemos o caminho do 
crescimento e, de um país 
de construtores e industriais, 
passamos a ser um país de 
economistas e contadores.

O ano do bicentenário da 
proclamação da independên-
cia é uma boa ocasião para o 
Brasil retomar o caminho do 
crescimento restabelecendo 
como sua prioridade o desen-
volvimento, com redução das 
desigualdades e respeito ao 
meio ambiente. Entretanto, 
manter o câmbio competi-
tivo, um controle eficaz do 
endividamento público e ju-
ros baixos, são itens que, por 
mais importantes que sejam, 
são apenas meios e não fins 
em si mesmos.

Um plano sério para contro-
lar as contas públicas é essen-
cial para o Estado recuperar, 
desde já, sua capacidade de 
fazer políticas anticíclicas 
e retomar os investimentos 
em infraestrutura, essenciais 
para gerar empregos, criar 
demanda para a indústria e 
melhorar a competitividade 
da economia brasileira.

Ainda que estas condições 
sejam necessárias para a 
retomada do crescimento, 
não serão suficientes sem 
a utilização de políticas pú-
blicas de desenvolvimento, 
como mostram os exemplos 
já citados. Não se trata, 
simplesmente, de recuperar  
fábricas fechadas e sim de 
construir uma nova indústria 
fortalecendo seus setores 
mais dinâmicos, aqueles mais 
intensivos em tecnologia e 
com mais capacidade para 
trazer ganhos de produtivi-
dade que se espalhem por 
toda a economia.

Recuperar o desenvolvi-
mento como prioridade da so-
ciedade e da vontade política 
do Estado é fundamental para 
se alcançar esses objetivos, 
como nossa própria experien-
cia histórica já demonstrou. 
Uma indústria competitiva, 
complexa e diversificada é o 
caminho mais eficiente para 
crescer de forma sustentada 
a taxas iguais ou superiores à 
media mundial. Para construí
-la, a mão visível do Estado 
terá que ser usada com todos 
seus instrumentos.

(*) - É administrador de empresas, 
empresário e presidente do Conselho 

de Administração da ABIMAQ.

João Carlos Marchesan (*)

Toda vez que uma nova 
rede surge e alcança 
sucesso, a dinâmica 

de vender e informar online 
tende a mudar. Com a che-
gada do TikTok - pesquisa 
Digital 2022: April Global 
Statshot Report, realizada 
pela parceria da Hootsuite 
com a We Are Social, mostra 
que a rede já alcança 1 bilhão 
de usuários – e da geração 
Z ao mercado de consumo, 
os vídeos curtos e criativos 
ganharam o público.

Ainda de acordo com 
o estudo, a praticidade e 
versatilidade dos vídeos 
os tornam cada vez mais 
consumidos pelas pessoas, 
sendo o quinto motivo de 
utilização da internet. Essa 
mudança no consumo exigiu 
que as redes sociais se atua-
lizassem, com isso, o modelo 
horizontal vem perdendo 
força e cedendo espaço 
para o conteúdo vertical. 
Mas, como sua empresa 
pode produzir conteúdo 
vertical sem ficar refém das 
dancinhas? A especialista 
em conteúdo para as redes 
sociais, Talita Lombardi, 
separou três dicas para o 
empreendedor que não sabe 
por onde começar.
 1) Vídeos com cober-

tura de áudio - A 
maioria das pessoas 
tem dificuldade de 
começar a gravar ví-
deo, pois se sentem 

O mais importante é manter um relacionamento 
virtual próximo e constante.

Muita gente já sabe, mas não custa relembrar o quanto a or-
ganização financeira é essencial para que uma empresa cresça 
e prospere. De acordo com o empresário, Alex Oliveira, revelou 
cinco dicas importantes que vão ajudar na organização do seu 
negócio:
 1) Conheça seu fluxo de caixa e suas despesas - Confor-

me o empresário, o produto e o serviço são importantes. 
A Inovação, nem se fala. “É necessário inovar continua-
mente. Agora, tudo precisa ser viabilizado para sair do 
papel. Para conhecer seu fluxo de caixa: acompanhe seus 
gastos; descubra maneiras de economizar dinheiro; utilize 
o dinheiro do mercado”, explicou. 

 2) Separe seu dinheiro - O dinheiro precisa estar bem 
dividido. “CPF é CPF. CNPJ é CNPJ. Dinheiro não se 
mistura. Agora, utilize seu CPF para alavancar seu CNPJ 
e, certamente, seu CNPJ irá recompensar seu CPF. Apro-
veite suas recompensas para fazer reservas. Não reclame. 
Esteja preparado para as oscilações da economia. 

 3) Seja sábio e tenha metas - Metas são essenciais e, 
melhor ainda se forem Simples, Mensuráveis, Atingíveis, 
Realistas e Temporais’. Saiba onde está e aonde quer 
chegar. Gamifique sua jornada e celebre cada conquista.

 4) Tempo é dinheiro - O empresário recomendou que se 
tenha uma vida produtiva, com menos reclamações e 
mais produção. Elimine seus ladrões de tempo. Tenha 
foco e desenvolva hiperfoco. Lembre-se de direcionar sua 
atenção para a única coisa que interessa em um negócio: 
gerar caixa para viabilizar sobrevivência, continuidade e 
crescimento. 

  É claro que, neste caminho, você precisará desenvolver 
uma rede de relacionamentos altamente eficaz, mas ao 
contrário do que se pensa, desenvolver uma rede de rela-
cionamentos é investir muito bem o tempo, desde que sua 
rede e seus negócios estejam de certa forma conectados. 

A única coisa que interessa é gerar caixa para viabilizar 
sobrevivência, continuidade e crescimento.

Como a sua empresa pode 
se destacar nas redes sociais
A evolução do mundo digital está transformando a forma como consumimos o conteúdo das redes sociais

A dúvida de uma pes-
soa, pode responder a 
curiosidade de várias 
outras.

 3) Entrevistas/Podcast 
- Se você tem um local 
onde é possível gravar 
vídeos com os seus 
clientes, uma boa dica 
é eleger uma pessoa 
que represente a sua 
empresa e gravar um 
depoimento sobre os 
serviços prestados. 
Uma entrevista por 
semana poderia render 
um bom conteúdo.

  O mais importante, 
independente de qual 
formato você escolha, 
é manter um relaciona-
mento virtual próximo 
e constante, sempre 
oferecendo informa-
ção que atraia o cliente 
para conhecer mais 
sobre o assunto e não 
apenas tentar vender 
um produto. 

Usando as ferramentas 
certas e explorando os pon-
tos fortes da sua empresa, 
essa interação nas redes 
configura um posicionamen-
to estratégico e pode render 
um aumento positivo no 
balanço final do mês.

(*) -  Fundadora do WorkStars, autora 
do ebook “Sales Thinking” e do livro 

infanto-juvenil Jessica Rainbow, é 
COO na GLED International Education 

e host do programa W2B Cast para o 
streaming Brisaplay.
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envergonhadas ou não 
gostam da imagem que 
transmitem. Nesse 
caso, uma boa saída é 
investir em vídeos com 
cobertura de áudio, ou 
seja, grave a sua voz e 
coloque fotos ou vídeos 
sobre o conteúdo que 
você está falando.

  Por exemplo, se sua 
empresa vende cache-
col, você pode gravar 
um vídeo mostrando as 
várias formas de usar o 
produto ou uma mon-
tagem com várias fotos 
mostrando quais são as 
peças, suas diferenças 
de cores e material. 
Para quem trabalha 
com eventos, uma boa 
dica é filmar o local e 
descrever por meio do 
áudio como foi feita a 

escolha das flores, das 
cores e da decoração 
em geral. 

  Agora, se você também 
não se sente à vontade 
para gravar a sua voz, 
pode optar por utilizar 
os áudios que estão 
em alta nas redes. Mas 
atenção, procure por 
áudios virais que com-
binem com o seu nicho 
ou com a mensagem 
que você deseja passar.

 2) Caixinha de pergun-
tas e vídeos - Se você 
não tem vergonha de 
gravar vídeos, explore 
a sua imagem. Isso vai 
aproximar o público da 
sua marca. Você pode 
abrir uma caixinha de 
perguntas, separar al-
gumas dúvidas e gravar 
vídeos respondendo. 

Cinco dicas de organização 
financeira para empreendedores

 5) Aprenda continuamente e tenha mentores finan-
ceiros - Por fim, o grande empreendedor revelou a 
importância do conhecimento sobre finanças. Entenda 
o mercado. Conheça os grandes players do mercado e 
o que estão fazendo. Aprenda a gerenciar suas finanças. 
Consulte profissionais da área  e descubra como utilizar 
o dinheiro do mercado antes de mexer no seu caixa. 

Lembre-se: para tornar-se grande você precisa ter bala na 
agulha. Precisa capitalizar-se. Precisa ter um caixa forte, seguro 
e maduro que te ajude a viabilizar suas grandes ideias para que 
você possa atingir as metas traçadas. E acima de tudo, trabalhe 
firme. - Fonte e outras informações: (https://www.instagram.
com/alexoliveiraet/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D).
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAFAEL VERZEMIASSI CARLONI, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/02/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Maria Peres Carloni e de Maria 
Cristina Verzemiassi Carloni. A pretendente: CARLA FERNANDA DE OLIVEIRA, de naciona-
lidade brasileira, profissão administradora de empresas, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (11/01/1990), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de 
Carlos Roberto de Oliveira e de Francisca José de Oliveira. Obs.: Em razão da revogação do 
parágrafo 4º do art. 67 da lei 6015/77, pelo art. 20, item III, alinea ''b'' da lei 14.382/22, deixo 
de emcaminhar edital de proclamas e publicidade ao cartório de residência da pretendente.

O pretendente: CELIO SILVEIRA PIOLA, de nacionalidade brasileiro, profissão técnico 
de segurança do trabalho, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(21/05/1979), residente e domiciliado na Vila Bertioga, São Paulo - SP, filho de Celio Piola e 
de Izildinha Silveira Piola. A pretendente: CARLA SERAFIM MARQUES, de nacionalidade 
brasileira, profissão analista financeira, estado civil divorciada, nascida em São Bernardo do 
Campo - SP, no dia (17/06/1980), residente e domiciliada na Vila Livieiro, São Paulo - SP, filha 
de Edson Pereira Marques e de Lucia Regina Marques. Obs.: Em razão da revogação do 
parágrafo 4° do art. 67 da lei 6015/77, pelo art. 20, item III, alinea ''b'' da lei 14.382/22, deixo 
de emcaminhar edital de proclamas e publicidade ao cartório de residência da pretendente.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA VIANA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/02/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alipio Ramos Viana 
e de Maria Emilia de Oliveira. A pretendente: CAMILA DA SILVA COSTA BAPTISTA, 
de nacionalidade brasileira, profissão auditora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (04/10/1991), residente e domiciliada em Londres, Reino Unido, filha 
de Sidney Baptista e de Jacqueline da Silva Costa.

O pretendente: RODRIGO DIAS FERNANDES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão personal trainer, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(27/05/1988), residente e domiciliado na Chácara Mafalda, São Paulo - SP, filho de 
Antonio Fernandes e de Jane Dias da Silva Fernandes. A pretendente: JULIANE DO 
NASCIMENTO ALBERTO, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado 
civil solteira, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (30/06/1986), residente e 
domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo - SP, filha de Sylvio Alberto e de Isaura 
Alves do Nascimento Alberto.

O pretendente: EUPIDES ALVES FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão consultor 
de previdência, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/01/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eupides Alves e de 
Francilucia Vieira Alves. A pretendente: VANESSA NOGUEIRA VALERIO, de naciona-
lidade brasileira, profissão assistente administrativa, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (03/01/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Vanderlei Valerio e de Ione Artero.

O pretendente: HENRIQUE GOMES COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/11/1996), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Auro das Neves Costa 
e de Sandra Regina Gomes Costa. A pretendente: LARISSA MARIA NOGUEIRA 
CARNEVALLE, de nacionalidade brasileira, profissão corretora de imóveis, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/09/1993), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Nogueira de Sousa e de Marisa 
Carnevalle Garcia Nogueira.

O pretendente: EURIMAR JULIANO PRUDENTE, de nacionalidade brasileira, profis-
são técnico de enfermagem, estado civil solteiro, nascido em Mogi das Cruzes - SP, 
no dia (13/07/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Joaquim Nelson Prudente e de Maria Celia dos Santos Prudente. A pretendente: 
BRUNA BUENO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão fisioterapeuta, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/06/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Daniel Bueno de Lima e de Maria Helena 
de Oliveira Bueno de Lima.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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