
Learning Village promove Agro Day com foco 
na convergência digital do setor

O Learning Village – primeiro hub de inovação e tecnologia da Amé-
rica Latina, criado pela HSM e SingularityU Brazil – em linha com sua 
proposta focada em educação e desenvolvimento de pessoas - promove 
o Agro Day, no próximo dia 9 de agosto, das 14h às 19h. “Temos como 
objetivo criar interações intensas com o nosso público, fomentado 
uma nova experiência de aprendizado sobre temas pertinentes, como 
inovação e uso de tecnologias exponenciais voltadas ao agronegócio”, 
afirma Álvaro Machado, COO do Learning Village (https://learningvilla-
ge.com.br/eventos/agro-day-learning-village%e2%80%8b/).

AgroNews

O Open Finance está revolucionando o sistema financeiro brasileiro. 
A implementação desse sistema já é realidade em muitos países, mas 
para muitos brasileiros a novidade gera diversos questionamentos e até 
afirmações, que na maior parte do tempo não passam de mitos.   

Cinco mitos sobre o Open Finance
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MERCADO
FINANCEIRO

Não é de hoje que falamos sobre a importância do Marketing para 
as indústrias. Quando pensamos em estratégias para falar de Marke-
ting não se pode ignorar que a maior parte da população digital está 
na internet. O Marketing Digital para Indústrias é atualmente umas 
das principais fontes das atividades de negócios que influenciam o 
crescimento e a receita de várias maneiras.   

Especialista em Marketing dá dicas de como 
impulsionar negócios B2B

Omnidata Intelligence é uma metodologia de negócios respon-
sável por extrair valor de inúmeras fontes de dados. Atualmente, 
existem muitas fontes de dados disponíveis, mas poucos meios para 
os proprietários de empresas extraírem o valor total da enorme 
quantidade de informações que têm acesso.      

Omnidata Intelligence é o futuro do trade 
marketing

O conhecimento especializado da fase administrativa em um processo 
de fiscalização tributária eleva a segurança para a empresa. Vejamos 
alguns aspectos muito comuns enfrentados por advogados tributaristas 
que lidam com as principais questões da temática no ramo.    

Como proteger o negócio e resolver infrações 
tributárias na esfera administrativa

Yuri_Arcurs_CANVA

Como superar os desafios de gestão no 
mercado livre de energia?

Não há como negar o crescimento 
exponencial do mercado livre 
de energia. Segundo o relatório 
divulgado em junho, pela Abraceel, 
a modalidade já corresponde a 36% 
de toda energia consumida no país. 

E, à medida em que as comercializado-
ras vêm aumentando o seu ritmo de 

produção, começam a aparecer desafios 
na hora de gerenciar as operações. Vale 
lembrar que o mercado livre de energia 
atua no Brasil há mais de duas décadas, 
porém, nos últimos anos vem conquis-
tando o seu protagonismo e, o cenário 
pós-pandemia contribuiu ainda mais para 
esses indicadores. 

De acordo com dados da Câmara de Co-
mercialização de Energia Elétrica (CCEE), 
o mercado livre de energia encerrou 2021 
com 5.563 novos pontos de consumo, 
totalizando em 26,6 mil unidades ativas.

Mediante esse desempenho, torna-se 
desafiador para as comercializadoras, 
acompanhar esse ritmo de crescimento 
considerando o fato, de que, muitas or-
ganizações ainda são adeptas às planilhas 
manuais para registros e sistemas com 
pouca usabilidade. Nessa perspectiva, 
listo os cinco principais desafios enfren-
tados nessa modalidade:

1. -  Falta de automação de pro-
cessos -  Muitas companhias, por ainda 
estarem reféns de métodos que não 
garantem segurança dos dados e infor-
mações, sofrem para fazer uma gestão 
eficiente dos seus departamentos. Isso 
as leva a ficarem mais suscetíveis a erros 
e falhas, que poderiam ser evitados.

2. -  Alto índice de processos ma-
nuais -  Esse desafio impacta diretamen-
te no ganho de agilidade e eficiência das 
operações. Afinal, acabam envolvendo 
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colaboradores para executarem fun-
ções que, muitas vezes, são repetitivas 
e burocráticas, impedindo um melhor 
aproveitamento da mão de obra.

3. -  Falta de padronização -  Uma 
empresa é movida por diversos depar-
tamentos e áreas, porém, em muitos 
casos, não possuem uma comunicação 
dos setores entre si. Assim, são gerados 
ruídos nas informações, prejudicando a 
visualização da performance da compa-
nhia como um todo.

4. -  Baixo nível de compliance -  A 
ausência dos registros de forma padroni-
zada acaba gerando uma baixa confiabili-
dade dos dados. Desta forma, o processo 
de tomada de decisão – que é embasado 
nos registros – é comprometido, visto que 
não há fácil acesso às informações.

5. -  Falta de integração de sistemas 
-  As dificuldades em estabelecer uma efi-
ciência operacional de backoffice impacta 
diretamente no gerenciamento das áreas, 
como o setor financeiro e fiscal. Entretanto, 
através de um sistema integrado, é possível 
organizar as operações de modo que aten-
da todas as obrigatoriedades e requisitos 
considerados de suma importância.

A boa notícia é que para todos esses 
aspectos já existem soluções adequadas. 
Por meio do uso de softwares de gestão, 
como um ERP, são colocadas em prática 
melhores condutas em termos de eficiên-
cia de gestão, principalmente nas áreas 
administrativas e comerciais, que são o 
foco das comercializadoras de energia. 

É válido ressaltar que, através do uso 
da tecnologia, o conceito ETRM (Energy 
Trading & Risk Management) ganha seu 
protagonismo, uma vez que as ferramen-
tas contribuem para um gerenciamento 
mais eficiente e dinâmico das operações. 
Até porque, as melhores consultorias que 
proveem o ERP já têm desenvolvido a 
integração com esse tipo de ferramenta 
especializada.

O mercado livre de energia possui um 
alto potencial para continuar crescen-
do e, nessa jornada, alinhar melhores 
práticas de gestão com a tecnologia, 
certamente, trará impactos positivos, 
que ajudarão na conquista e melhor con-
solidação da empresa em um setor que 
está se tornando cada vez mais atrativo.

(Claudio Wagner é executivo de contas da G2, 
consultoria especializada em SAP Business  

One - https://g2tecnologia.com.br/).

AI/A Junior Achievement

Inscrições para o Tech.Já terminam  
dia 14 de agosto

@As inscrições para as novas turmas do Tech.Já, programa gratuito e 
online de capacitação profissional de Tecnologia da Informação (TI), 

oferecido pela BID Lab, Google e JA Brasil, foram prorrogadas até o dia 
14 de agosto. A iniciativa é voltada a jovens entre 18 e 29 anos que con-
cluíram o ensino médio na rede pública de educação e oferece 480 bolsas 
de estudo na maioria das regiões do Brasil, sendo 40 para moradores do 
Rio de Janeiro. Além de capacitação técnica, o curso, que terá duração de 
quatro meses, abrange tópicos para impulsionamento da carreira, como 
autoconhecimento, ética, apoio para a elaboração de currículos e como 
enfrentar o desafio da entrevista em um processo seletivo por uma vaga 
de emprego. Ao final, os jovens recebem um Certificado Profissional de 
Suporte de TI emitido pelo Google juntamente com a Certificação JA 
Brasil. A partir desse momento, os alunos passam a fazer parte do banco 
de talentos das empresas colaboradoras com a possibilidade de participar 
dos processos seletivos para as vagas disponíveis (https://jabrasil.org.br/
ti).     Leia a coluna completa na página 6

News@TI

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL SuSTENTáVEL 
SE FORTALECE PELO COMPLIANCE    Leia na página 4

Foto: vwco.com./news

Superando 30 milhões de quilômetros  
em testes

Com seu centro de desenvolvimento sediado no Brasil, a Volkswa-
gen Caminhões e Ônibus concentra nas ruas e estradas do país 
todos os seus testes de durabilidade em vias públicas. Ao longo 
dos últimos 25 anos, quando inaugurou sua unidade de pesquisa 
junto com a fábrica em Resende (RJ), já são mais de 30 milhões de 
quilômetros percorridos. E este é apenas um dos tipos de avaliações 
que a montadora emprega para validar e certificar seus novos veí-
culos. Ao todo, são mais de 300 diferentes testes. Altitude, clima, 
interferências eletromagnéticas, resistência à água ou colisões, 
exposição ao tempo, tipos de terreno, análises estruturais em 
bancada, entre muitos outros: o arsenal é muito vasto e a decisão 
sobre quais simulações desempenhar varia a cada projeto.   
Leia a coluna completa na página 5
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BOAS PRáTICAS DE gESTãO EMPRESARIAL

5G a partir de amanhã
Após chegar a Brasília, Belo 

Horizonte, João Pessoa e Porto 
Alegre, o sinal da tecnologia 5G 
será ativado na cidade de São 
Paulo amanhã (4). A decisão foi 
anunciada ontem (2), após reu-
nião extraordinária do Grupo de 
Acompanhamento da Implantação 
das Soluções para os Problemas 
de Interferência (Gaispi), ligado a 
Anatel e responsável pela liberação 
do sinal (ABr).
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Fintechs migram foco 
para crédito

“Fazer do limão uma 
limonada” é uma 
expressão usada 
quando as empresas 
se deparam com 
situações difíceis 
e com poucas 
possibilidades de 
reversão

Pois é exatamente nes-
te tipo de posição que 
o ecossistema fintech 

pode estar em breve, caso o 
Banco Central coloque em 
prática a proposta apresen-
tada na consulta pública re-
ferente à harmonização da 
tarifa de intercâmbio (TIC) 
das operações de cartões 
pré-pagos e de débito.

A ideia disposta para ava-
liação dos interessados é 
limitar em, no máximo, 0,5% 
a TIC para transações, tanto 
feitas com cartões de débito 
quanto com pré-pagos. Con-
siderando que atualmente 
essas tarifas variam entre 
1,1% e 1,5%, o limite pro-
posto na consulta significará 
uma redução próxima a 50% 
numa das principais fontes 
de receitas das fintechs.

Para assustar ainda mais 
o ecossistema fintech, essa 
mudança, caso ocorra, 
pode chegar justamente 
num dos piores momentos, 
já que tanto a conjuntura 
econômica interna quanto 
a externa têm reduzido a 
oferta de investimentos 
nessas startups.

Sendo assim, ao não con-
seguirem captar recursos e 
perderem este volume de 
receitas, essas empresas 
emergentes, que reconhe-
cidamente têm sido um dos 
fatores de maior relevância 
para alavancar as inovações 
do setor, teriam que obriga-
toriamente colocar o pé no 
freio e reduzir o ritmo da 
inovação.

A alternativa para evitar 
este desfecho é uma velha 
receita conhecida do em-
preendedor brasileiro: a 
criatividade aliada à capaci-
dade de adaptação a novos 
cenários. Não por acaso, nos 

últimos meses já é possível 
notar uma forte movimen-
tação de mudança de foco 
nos modelos de negócios 
das startups financeiras.

Desde que surgiram como 
um dos mais importantes 
fenômenos dos últimos anos 
na indústria financeira na-
cional, elas têm estruturado 
sua formação de receitas 
principalmente no setor de 
pagamentos, justamente 
buscando a monetização 
através de tarifas como a 
TIC. Mas antes mesmo da 
ameaça trazida pela consul-
ta pública, muitos projetos 
já começaram a buscar 
alternativas. 

Afinal, a disseminação do 
Pix e seus derivados (Pix 
Cobrança, Pix Saque, Pix 
Troco, Pix Parcelado e ou-
tras modalidades que serão 
lançadas e patrocinadas 
pelo BC) já começou a difi-
cultar a formação de renda 
através de pagamentos.

A primeira opção visua-
lizada parece estar sendo 
uma migração para o mer-
cado de crédito que oferece 
oportunidades quer seja na 
inclusão de desbancariza-
dos, quer seja na simplifica-
ção de processos ou no uso 
intensivo de tecnologia para 
evolução de análises, entre 
outros aspectos.

Seja qual for a motivação, 
a cartilha das estratégias 
eficientes orienta que qual-
quer fintech com planos de 
se lançar no mercado nos 
próximos meses – ou que já 
esteja operando –, mas quei-
ra desenvolver um projeto 
financeiramente sustentá-
vel para os próximos cinco 
anos, tenha como definição 
o fato de que o intercâmbio 
é apenas uma das fontes de 
receita.

Afinal, fazer do limão 
uma limonada e aproveitar 
as oportunidades geradas 
pelos problemas são ex-
pressões que normalmente 
sempre são atreladas a uma 
outra que é: “Nunca coloque 
os ovos na mesma cesta”.

(*) - É Associate Director da Xsfera 
(https://xsfera.com.br/).

Renato Aragon (*)

China ameaça 
mercado cativo 
do Brasil na 
América do Sul

Levantamento divulgado 
pela Associação de Co-
mércio Exterior do Brasil 
(AEB) revela que, apesar 
da retomada dos resulta-
dos positivos alcançados 
a partir de 2021 com a 
amenização da pandemia, 
o Brasil não pode conside-
rar a América do Sul um 
mercado cativo para suas 
exportações. 

Isso se deve, em grande 
parte, à presença crescente 
da China, que começou a 
tirar do Brasil o lugar de 
principal fornecedor em al-
guns países, com destaque 
para Argentina e Chile. “A 
China está ocupando todo 
o espaço. A América do 
Sul é um terceiro mercado 
para ela”, disse o presiden-
te-executivo da AEB, José 
Augusto de Castro. 

A pesquisa da AEB mos-
tra que os resultados acu-
mulados em 2019, repre-
sentados pelas receitas de 
exportação de US$ 27,8 
bilhões, foram afetados em 
2020 pela pandemia, cain-
do para US$ 22,6 bilhões. 
Com a amenização da crise 
sanitária, no ano seguinte, 
as receitas de exportação 
tiveram rápida recupera-
ção, evoluindo para US$ 
33,9 bilhões. Essa retomada 
continua em 2022, com pro-
jeção de receita de expor-
tação para o país na região 
sul-americana da ordem de 
US$ 41 bilhões (ABr).

Mais da metade dos 
novos projetos fa-
lham, principalmen-

te, porque o empreendedor 
não consegue traduzir a pai-
xão em habilidades práticas 
de negócios. 

O atendimento ao cliente 
e a experiência comercial 
são alguns dos principais 
fatores para o crescimento 
de vendas. Porém, a falta de 
acesso ao capital financeiro, 
os obstáculos burocráticos 
e a incerteza do cenário 
econômico podem ser de-
safiadores para o negócio. 
De toda forma, para ter 
sucesso, é necessário enten-
der e ter competências em 
um conjunto de habilidades 
fundamentais.

Para ajudar os mais de 14 
milhões de MEIs a alcançar 
voos cada vez mais altos, a 
Zippi, fintech de meio de 
pagamento de crédito para 
microempreendedores, lis-
tou os principais elementos e 
habilidades que determinam 
o sucesso de uma pequena 
empresa. Confira:
 1) Atenção na gestão 

financeira - Ter ha-
bilidade para gerir as 
finanças é fundamen-
tal. O empreendedor 
precisa prever o fluxo 
de caixa, bem como 
monitorar as vendas, 
os lucros e as perdas, 
além de declarar sua 
renda todos os anos. 
O microempreende-
dor pode contar com 
o auxílio de soluções 
online para ter acesso 
a créditos que apoiam 

Fornecer um bom atendimento ao cliente e ter uma estratégia de 
marketing ajudará a gerar vendas.

A inadimplência do credi-
ário no varejo de moda re-
gistrou em junho um recuo 
de 1,51% em relação ao mês 
de maio. O levantamento 
aponta que 9,93% das par-
celas do crediário estavam 
atrasadas entre 61 e 90 dias 
no encerramento do mês, 
enquanto o indicador era de 
10,08% em maio. Os dados 
em questão são do Índice 
Meu Crediário, pesquisa 
mensal que mede os níveis 
de inadimplência em cerca 
de 200 redes varejistas do 
país.

Realizado pelo Meu Credi-
ário - fintech especializada 
no setor - o levantamento 
possui um nível de confiança 
de 95%. Vale ressaltar ainda 
que o índice de inadimplên-
cia refere-se às compras 
realizadas pelos consumi-
dores em março e que estão 
atrasadas entre 61 e 90 dias. 
Após esse período, o cliente 
já é considerado inadimplen-
te pelos órgãos de proteção 
de crédito. 

Além da comparação 

mês a mês, o Índice Meu 
Crediário aferiu uma alta 
de 5,83% na inadimplên-
cia de junho comparado 
ao mesmo período do ano 
passado - quando 9,35% dos 
carnês estavam atrasados. 
“Apesar do aumento da 
inadimplência, março de 
2022 é o primeiro mês a 
fechar com inadimplência 
abaixo de dois digitos em 
relação ao mesmo mês 
do ano anterior”, analisa 
Jeison Schneider, CEO do 
Meu Crediário. 

Proprietário de um sistema 
de gestão especializado no 
crediário próprio multicanal 
e pioneiro na modalidade 
‘buy now pay later’ no Brasil, 
o Meu Crediário idealizou o 
levantamento com intuito de 
trazer um panorama com-
pleto sobre o desempenho 
da modalidade no varejo 
de moda brasileiro. Dentro 
do setor, o crediário hoje 
representa em média 40% 
do faturamento dos lojistas. - 
Fonte: (www.meucrediario.
com.br).

Hamilton Ribas (*)       
   
Vi uma notícia que me 

deixou preocupado: a 
quantidade de brasileiros 
endividados bateu um novo 
recorde em abril: 77,7% 
terminaram o mês com 
alguma dívida – o maior ín-
dice desde 2010, conforme 
aponta a PEIC (Pesquisa de 
Endividamento e Inadim-
plência do Consumidor). 

Ao contratar um em-
préstimo, ele precisa ser 
vantajoso para quem está 
comprando a dívida. Então, 
o melhor tipo é relativo 
conforme a necessidade 
de cada um. Mas, em geral, 
quando se chega ao ponto 
de precisar de crédito, a 
situação é bem específica. 
O ideal é se planejar. 

Se você pensa em re-
formar sua casa precisa 
planejar os custos e gastos, 
pensar em um percentual 
para eventualidades, e en-
tão, solicitar um emprésti-
mo e trabalhar com o valor 
que tiver na mão naquele 
momento. Tomar valores 
quando já se tem um débi-
to abala emocionalmente 
as pessoas, e na ânsia de 
sanar a dívida, pode não 
ser feito o melhor negócio, 
como ficar com parcelas a 
perder de vista e taxas de 
juros rolando.  

Embora os bancos cos-
tumem ser uma fonte 
burocrática, ainda é a 

Sete dicas essenciais para o 
microempreendedor de sucesso
Administrar uma empresa não é uma tarefa fácil. Transformar uma atividade profissional em um 
empreendimento de sucesso exige mais do que paixão, trabalho duro, resiliência e experiência no 
campo de atuação

Saber como gerir de 
forma eficaz os recur-
sos, incluindo tempo, 
dinheiro e pessoal, aju-
da a atingir os objetivos 
do negócio. 

 6) Delegar e adminis-
trar o tempo - Geren-
ciar o tempo de forma 
eficiente pode exigir 
delegar a responsabi-
lidade a outra pessoa 
ou terceirizar mão de 
obra. Identificar quem 
pode assumir as de-
vidas tarefas permite 
tempo para se concen-
trar nas demandas que 
geram receita para a 
empresa.

 7) Conexões e conta-
tos - Construir bons 
relacionamentos por 
meio de redes sociais 
ajuda a expandir os 
negócios e fornecerá 
o suporte necessá-
rio aos clientes. Para 
aproveitar ao máximo 
uma rede de contatos, 
é preciso estar aberto a 
oportunidades de sair 
da zona de conforto e 
construir novos rela-
cionamentos. 

  Depois de fidelizar e 
estabelecer um ca-
dastro de clientes, é 
importante manter as 
conexões criadas no 
percurso e encontrar, 
continuamente, novas 
maneiras de expandir 
a lista de contatos e fu-
turos clientes. - Fonte 
e outras informações, 
acesse: (https://zippi.
com.br/).

o fluxo de caixa e giro 
financeiro da empre-
sa.

 2) Foco no marketing e 
vendas - É importante 
ser capaz de promover 
produtos de forma 
inteligente e eficaz. 
Atualmente, existem 
inúmeros canais de 
vendas com possibili-
dades de apresentar 
mercadorias ou ser-
viços - com gastos e 
esforços mínimos e 
algumas plataformas 
com custo zero.

 3) Atendimento ao 
cliente de excelên-
cia - Fornecer um 
bom atendimento ao 
cliente e ter uma es-
tratégia de marketing 
ajudará a gerar vendas. 
Para ter sucesso, um 
dos requisitos é ser 
capaz, acima de tudo, 
de desenvolver uma 
abordagem própria de 
relacionamento com o 
público. Atualmente, 

não faltam plataformas 
para ajudar na comuni-
cação com os clientes.

 4) Comunicação e ne-
gociação - Se co-
municar e negociar 
com fornecedores, 
clientes e funcioná-
rios é primordial para 
o sucesso do negócio. 
Ter habilidades de co-
municação ajudará a 
construir boas relações 
de trabalho. Toda a fala 
deve refletir a imagem 
que você está tentan-
do projetar sobre os 
produtos ou serviços 
oferecidos.

 5) Gerenciar e plane-
jar projetos - Iniciar 
um negócio significa 
gerenciar uma série 
de projetos, como a 
criação de um site, a 
organização de insta-
lação para a produção 
e o desenvolvimento 
de todo o processo 
de compra e venda do 
produto ou serviço. 

St
ef

an
D

ah
l_

C
A

N
VA

Inadimplência no varejo de 
moda recuou em junho

Analise as opções de crédito 
disponíveis e escape da inadimplência

instituição mais procurada 
quando se fala em emprés-
timo financeiro. Contudo, 
existem outras formas, mais 
fáceis e vantajosas para 
obter crédito. Uma modali-
dade que vem crescendo, e 
muitos consumidores ainda 
não conhecem, é baseada 
no limite do cartão, com 
percentuais menores, sem 
entraves e com alto índice 
de aprovação. 

Basta ter limite disponível, 
ser o titular do cartão e não 
ter contestado compras que, 
de fato, eram suas (charge-
back). O ideal ao solicitar um 
empréstimo é pesquisar so-
bre a reputação do local, seja 
no Google, seja no Reclame-
Aqui, além de checar o CNPJ 
da contratada e tirar todas 
as dúvidas com o consultor 
que está fazendo a oferta 
dos valores. Vale ainda ficar 

atento a um golpe bastante 
comum: operadoras que 
pedem uma antecipação de 
pagamento ao cliente para 
liberar o empréstimo. 

Ora, se o consumidor está 
negativado, não faz sentido 
ele ter que pagar antecipa-
damente nenhuma parcela. 
Planejamento é a palavra de 
ordem. Veja o quanto você 
está solicitando, em quan-
tas prestações irá pagar e 
analise se a parcela cabe no 
seu orçamento. Se possível, 
não renegocie a dívida, as 
taxas vão se acumulando. 

Cuidado com as ciladas e 
bolas de neve. O momento 
em que nos encontramos 
endividados é sempre deli-
cado e estamos fragilizados, 
ficando mais suscetíveis a 
golpes. Não caia nessa!   

(*) - É CEO da Limite na Hora (www.
limitenahora.com.br).

Veja o quanto você está solicitando, em quantas prestações irá 
pagar e analise se a parcela cabe no seu orçamento.

kanchanachitkhamma_CANVA
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Vindi Tecnologia e Marketing S/A
CNPJ/ME nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Setembro de 2020
1. Data, Hora e Local: No dia 18 de setembro de 2020, às 14 horas, na sede social da Vindi Tecnologia e Mar-
keting S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Paraíso, nº 148, 15º e 16º andares, 
Paraíso, CEP: 04103-000 (“Companhia”). 2. Presença: Acionistas titulares de ações representando a totalidade do 
capital social total e votante da Companhia, conforme verifi cado no livro de presença de acionistas. 3. Convocação 
e publicações: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 
6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas posteriores alterações (“Lei nº 6.404/76”). 4. Ata da Assembleia: Em for-
ma de extrato sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e aprovado pelos acionistas. 5. 
Mesa: Rodrigo Dantas Santos, como Presidente; e Reginaldo Dutra, como Secretário. 6. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) o encerramento da fi lial da Companhia localizada na Cidade de Campinas, com a consequentemente altera-
ção do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia e (iii) autori-
zar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos para este fi m. 7. Delibera-
ções: Os acionistas deliberaram sobre as matérias da ordem do dia, e, por unanimidade sem ressalvas, resolveram o 
quanto segue: 7.1. Encerramento da fi lial da Companhia: 7.1.1. Os acionistas titulares de ações representan-
do a totalidade do capital social votante da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, 
pela aprovação do encerramento da fi lial da Companhia localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na 
Rua Antônio Lapa, nº 280, sala 605, Vila Cambuí, CEP 13.025-240. 7.1.2. Tendo em vista a deliberação acima, o arti-
go 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º. A Companhia tem 
sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Paraíso, nº 148, 15º e 16º andares, Paraíso, CEP 
04103-000. Parágrafo Único. Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá alterar o endereço de sua 
sede, instalar ou fechar  liais e escritórios no País e no exterior.”. 7.2. Consolidação do Estatuto Social da 
Companhia: 7.2.1. Tendo em vista a deliberação aprovada acima, os acionistas titulares de ações representando a 
totalidade do capital social votante da Companhia decidem, por unanimidade e sem ressalvas, consolidar o novo Es-
tatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar na forma do Anexo I (que se encontra à disposição na sede so-
cial). 7.3. Autorização: 7.3.1. Os acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante 
da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, autorizar os Diretores da Companhia a pra-
ticar todos os atos e assinar todos os documentos para encerrar a fi lial da Companhia localizada na Cidade de Cam-
pinas, Estado de São Paulo, na Rua Antônio Lapa, nº 280, sala 605, Vila Cambuí, CEP 13025-240. 8. Encerramento: 
Finalmente, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram 
encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que depois de 
transcrita, lida em voz alta e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. 9. Acionistas: Reginaldo Du-
tra, Wagner Narde, Rodrigo Dantas Santos, Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Criatec II, e Fun-
do de Investimento em Participações Avanti Multiestratégia conforme lista de presença de acionistas que integra a 
presente ata na forma do Anexo II. A presente é cópia fi el de ata lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 18 de setem-
bro de 2020. Autenticação da Mesa: Rodrigo Dantas Santos - Presidente e Reginaldo Dutra - Secretário. 
JUCESP nº 477.013/20-0 em 11.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35300490240

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 17 de Abril de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos 17 dias de abril, às 14 horas, na sede social da Vindi Tecnologia e Marketing S.A., 
localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 163 e 171, Vila Clementino, CEP 04021-050 
(“Companhia“). 2. Presença: Presente os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme consta no Lista de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Reginaldo Dutra, como Presidente; e Wagner Narde, 
como Secretário. 4. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme autorizado pelo parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. 5. 
Ordem do Dia: Em Assembleia Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre a 
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e a distribuição de dividendos 
entre os acionistas; e (iii) eleger os membros do conselho de Administração, da Companhia; em Assembleia 
Extraordinária: (i) autorizar a Companhia a aprovar as contas dos administradores de suas controladas referentes aos 
exercícios sociais anteriores; e (ii) aprovar a remuneração global anual da administração da compahia para o exercício 
social do ano de 2019. 6. Deliberações: Os acionistas deliberaram sobre as matérias da ordem do dia e resolveram 
o quanto segue: Em Assembleia Ordinária foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Após apresentadas aos 
presentes as contas da administração e demonstrações fi nanceiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018, os acionistas as aprovaram, observado para cômputo de votos o disposto no parágrafo 1º, do artigo 115, da 
Lei 6404/76. (ii) Em virtude da inexistência de lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, 
os acionsitas, por unanimidade, acataram a indicação do Presidente da mesa conforme demonstrações fi nanceiras 
aprovadas, de que não há lucros ou dividendos a serem distribuídos ou destinados. (iii) Os acionistas, por unanimidade, 
reelegeram todos os atuais membros do Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano até a próxima 
Assembleia Geral da Companhia, conforme indicado a seguir: (i) o Sr. Rodrigo Dantas Santos, brasileiro, solteiro, 
publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 28.311.516-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.174.318-
50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Colônia da Glória nº 657, apto. 71, 
Vila Mariana, CEP: 04113-001, eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Adminstração da Companhia, 
conforme Termo de Posse que integra a presente ata como Anexo II; (ii) o Sr. Rodrigo Gasparini Comazzetto, 
brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador de cédula da identidade RG nº 33.087.730-6 SSP/SP e 
inscrito no CPF/MF sob o nº 303.292.358-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Travessa Augusta Aníbal, nº 01, Vila Nova Conceição, CEP: 04537-120, eleito para o cargo de membro do Conselho de 
Administração da Companhia, conforme Termo de Posse que integra a presente ata como Anexo II; (iii) o Sr.Luis Filipe 
Figueiredo do Couto, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 24.325.380-1 SSP/SP 
e inscrito no CPF/MF sob o nº 267.275.538-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Colônia da Glória, nº 453, apto. 42A, CEP: 04113-001, eleito para o cargo de membro do Conselho de 
Administração da Companhia, conforme Termo de Posse que integra a presente ata como Anexo II. Estando todos 
presentes, declaram os membros do Conselho de Administração reeeleitos, sob as penas da lei, que não estão incursos 
em quaisquer crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis 
ou administração de sociedades empresariais e, em seguida, foram imediatamente reconduzidos aos seus cargos, 
conforme assinaturas dos respectivos termos de posse lavrados no livro competente. (iv) Os acionsitas esclarecem que 
não houve requerimento para a instação do Conselho Fiscal, portanto, não houve eleição de seus membros. Em 
Assembleia Extraordinária, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Os acionistas, observado para cômputo de 
votos disposto no parágrafo 1º do artigo 115 da Lei 6404/76, autorizaram a Companhia a aprovar as contas dos 
administradores, de suas controladas, nas respectivas reuniões ou assembleias gerais ordinárias, referentes aos 
exercícios sociais anteriores, nos termos da legislação societária aplicável. (ii) Os acionsitas, por unanimidade, 
aprovaram a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social do ano de 2019, no 
montante total de aé 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil reais), a ser partilhado entre os membros da 
administração da forma a ser convencionada futuramente. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. 
Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer o uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos 
os presentes. 7. Acionistas: Luis Filipe Figueiredo do Couto, Reginaldo Dutra, Wagner Narde, Rodrigo Dantas Santos 
e Fundo de investimento em Participações Capital Semente Criatec II, representada por sua gestora BP Venture Capital 
Ltda., neste ato representada por Fernando Wagner Serpa Vieira e Jaime Cardoso Danvilla, conforme Lista de Presença 
de Acionistas que integra a presente ata como Anexo III.  “A presente é cópia  el de ata lavrada em livro próprio.”. São 
Paulo, 17 de abril de 2019. Mesa da Assembleia: Reginaldo Dutra - Presidente e Wagner Narde - Secretário. 
Acionistas: Luis Filipe Figueiredo do Couto, Reginaldo Dutra, Rodrigo Dantas Santos, Reginaldo Dutra, Fundo de 
investimento em Participações Capital Semente Criatec II. BP Venture Capital Ltda. - p. Fernando Wagner Serpa Vieira 
e Jaime Cardoso Danvila. JUCESP nº 297.966/19-4 em 04.06.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S/A
CNPJ/ME nº 18.881.804/0001-02 - NIRE nº 35.300.490.240

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2021
Data, Hora e Local: Aos 30 de abril de 2021, às 08:30 hs. (oito horas e trinta minutos), na sede social da empresa 
Vindi Tecnologia e Marketing S/A (“Companhia” e/ou “Vindi”), então em transitória modifi cação/contração do antigo 
endereço na Rua do Paraíso, nº 148, 15º e 16º andares, Bairro do Paraíso, CEP 04.103-000 para o pretenso e novo en-
dereço imediato e reduzido na Rua do Paraíso, nº 148, 16º andar, Bairro do Paraíso, CEP 04.103-000. Convocação, 
Publicações e Quórum de Instalação: Dispensada a convocação prévia, nos termos da superveniente legislação 
(ref.: Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404 - de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada - “Lei das SA’s”) e 
segundo vigente Estatuto Social da Companhia, mormente, tendo em vista a presença de sua Acionista Unipessoal e 
titular das ações representando a totalidade do capital social e votante desta Companhia, conforme verifi cado no Li-
vro de Presença de Acionistas correspondente, a empresa Locaweb Serviços De Internet S.A., sociedade por 
ações listada em bolsa de valores brasileira, com sede na Rua Itapaiúna, nº 2.434, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05.707-
001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 02.351.877/0001-52, isenta de Inscrição Estadual (“I.E.”) e Inscrição Municipal 
(“C.C.M.”) nº 2.664.549-1, com seu Estatuto Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JU-
CESP”) sob o nº 35.300.349.482, com (i) fi lial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itapaiúna, nº 2.434, 
1º andar, Sala 04, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0004-03 
(“NIRE JUCESP” nº 35.905.029.061), bem como (ii) escritórios administrativos situados na (ii.i) Avenida do Contorno, 
nº 6.594, 16º andar, conjunto nº 1.620, Edifício Amadeus Business Tower, Bairro de Savassi, CEP 30.110-044, na Cida-
de de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0005-86 (“NIRE JUCEMG” nº 
31.902.631.018); (ii.ii) Rua Domingos José Martins, nº 75, Sala 203, Bairro do Recife Antigo, CEP 50.030-200, na Cida-
de de Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0006-67 (“NIRE JUCEPE” nº 
26.900.759.498); (ii.iii) Avenida Carlos Gomes nº 222, Loja 801, Bairro Auxiliadora, CEP 90.480-00, na Cidade de Por-
to Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0007-48 (“NIRE JUCERGS” nº 
43.901.958.544), neste ato representada por seus Diretores: Presidente, o Sr Fernando Biancardi Cirne, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 22.693.914-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pes-
soas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 169.278.538-98; e, ainda, Financeiro, o Sr. Rafael Chamas 
Alves, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.667.009 SSP/SP, inscrito no CPF/
ME sob o nº 327.106.788-02, ambos residentes e domiciliados no Estado de São Paulo, com endereços comerciais con-
vergentes na Rua Itapaiúna, nº 2.434, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo (“LWSA”, “Controladora”, “Acionista Unipessoal” e/ou “Acionista”). Composição da Mesa: Assumiu a presi-
dência dos trabalhos o Sr. Rafael Chamas Alves (“Presidente”), que convidou o Sr. Rodrigo Dantas Santos (“Secretá-
rio”) para atuar como secretário. Ordem do Dia: A Acionista unipessoal presente e devidamente identifi cada por seus 
representantes legais infra assinados deliberou, votou e aprovou, sem quaisquer ressalvas e unanimemente, a respei-
to de: [A] modifi cação no atual endereço da sede social da Companhia; [B] alteração no vigente caput do “Artigo 2º” 
do “Capítulo I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração da Companhia” de seu Estatuto Social; [C] promoção de 
nova consolidação no vigente Estatuto Social da Companhia; e, ainda, [D] outros assuntos do interesse geral da Com-
panhia e/ou Acionista. Deliberações: Após exame e discussão das matérias em objeto na “Ordem do Dia” imediata-
mente precedente, a Acionista Unipessoal consubstanciou, unanimemente e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: 
[A] dado o infortúnio do recrudescimento na pandemia do Coronavírus (“Covid-19”) e o adverso cenário econômico 
brasileiro, a Acionista Unipessoal presente resolve, amplamente e sem qualquer ressalva, bem como para imediato 
atendimento aos atuais interesses sociais desta Companhia, promover automática modifi cação/contração no endere-
ço de sua sede social, [A.1] do antigo endereço: na Rua do Paraíso, nº 148, 15º e 16º andares, CEP 04.103-000, no Mu-
nicípio de São Paulo, Estado de São Paulo, [A.2] para o novo e vigente endereço reduzido doravante: na Rua do Paraí-
so, nº 148, 16º andar, CEP 04.103-000, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo; [B] depreendendo-se da auto-
mática alteração supra, a Acionista Unipessoal presente resolve, amplamente e sem qualquer ressalva, alterar o con-
texto geral do caput do “Artigo 2º” do “Capítulo I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração da Companhia” de seu 
vigente Estatuto Social, o qual passa a vigorar, automaticamente a partir da presente data e com o advento desta pre-
sente assembleia solene, com a seguinte e nova redação: “( . . . ) Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Du-
ração da Companhia ( . . . ) Artigo 2º - A Companhia tem sua sede social, administrativa e operacional, bem como 
foro no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Paraíso, nº 148, 16º andar, Bairro do Paraíso, CEP 
04.103-000. ( . . . )”; [C] em decorrência do quanto acima contemplado, a Acionista Unipessoal presente resolve, am-
plamente e sem qualquer ressalva, promover nova consolidação do vigente Estatuto Social da Companhia que, com o 
advento desta presente assembleia solene, passa a vigorar, automaticamente a partir da presente data, com nova re-
dação então disposta no “Anexo I” desta presente ata (vide doc ora acostado); e, ainda, [D] no âmbito de outros as-
suntos do interesse geral da Companhia e/ou Acionista, [D.1] fi ca a Diretoria da Companhia (e, também, demais repre-
sentantes legais devida/solenemente constituídos) autorizada(os) a praticar(em) todos os atos necessários à consecu-
ção das deliberações ora aprovadas nos exatos termos desta solene reunião; [D.2] dispensada a publicação do “Anexo 
I” desta presente Ata quando de seu posterior arquivamento perante o competente órgão público do comercio paulis-
ta (Junta Comercial do Estado de São Paulo - “JUCESP”), se permitido nos termos da legislação superveniente; e, ain-
da, [D.3] ratifi cados todos os correlatos atos então praticados pela Administração da Companhia no expresso contex-
to desta presente assembleia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta solene reunião, da qual 
se lavrou a presente Ata expressa que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pela Acionista Unipessoal da Com-
panhia (a empresa Locaweb Serviços de Internet S.A. – “LwSA” - CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52) ora devidamente 
identifi cada e presente LwSA (por seus correspondentes representantes legais: i. Sr. Fernando Biancardi Cirne – CPF/
ME nº 169.278.538-98; e, ainda, Sr. Rafael Chamas Alves – CPF/ME nº 327.106.788-02). São Paulo, SP, 30 de abril de 
2021, às 08:30 hs. (oito horas e trinta minutos). Mesa: Sr. Rafael Chamas Alves – “Presidente”; e, ainda, Sr. Rodrigo 
Dantas Santos – “Secretário”. Acionista Unipessoal presente e devidamente identifi cada Locaweb Serviços de Internet 
S.A. (CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52 – “LwSA”). A presente é cópia fi el da ata original lavrada em livro próprio da 
Companhia. São Paulo, SP, 30 de abril de 2021, às 08:30 hs. Mesa: Rafael Chamas Alves / “Presidente”, Rodrigo Dan-
tas Santos / “Secretário”. JUCESP nº 257.186/21-9 em 02.06.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ/ME nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Setembro de 2019
1. Data, Hora e Local: Em 20 de setembro de 2019, às 9 horas, na sede da Vindi Tecnologia e Marketing S.A. 
(a “Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 163 e 171, Vila 
Clementino, CEP 04021-050. 2. Convocação e Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, con-
forme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, fi cando dispensada a convocação nos termos do ar-
tigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de setembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: Os trabalhos fo-
ram presididos pelo Sr. Rodrigo Dantas Santos e secretariados pelo Sr. Reginaldo Dutra. Ordem do Dia: Deliberar so-
bre: (i) aumento do capital social da Companhia no valor total de R$ 4.193.748,86 (quatro milhões, cento e noventa e 
três mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), mediante a emissão de 52.415 (cinquenta e duas 
mil, quatrocentas e quinze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas livres 
e desembaraçadas de quaisquer ônus; (ii) a autorização para aumento do capital social da Companhia independente-
mente de reforma estatutária (“Capital Autorizado”), nos termos do artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) 
a emissão de 1 (um) bônus de subscrição pela Companhia; (iv) inclusão de previsão no estatuto social da possibilida-
de de a Companhia adquirir suas próprias ações para permanecerem em tesouraria; (v) alteração do número de mem-
bros do Conselho de Administração; (vi) a renúncia de Luis Filipe Figueiredo Couto ao respectivo cargo de membro do 
Conselho de Administração; (vii) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e alteração do 
tempo de mandato, com a consquente alteração do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia; e (viii) a autorização 
para a prática, pelos Diretores da Companhia, de todos os atos que se fi zerem necessário ao fi el cumprimento das ma-
téria deliberadas nesta reunião. 4. Deliberação: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acio-
nistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer reservas, aprovaram o quanto segue: (i) O aumento do capital so-
cial da Companhia no valor total de R$ 4.193.748,86 (quatro milhões, cento e noventa e três mil, setecentos e quaren-
ta e oito reais e oitenta e seis centavos), mediante a emissão de 52.415 (cinquenta e duas mil, quatrocentas e quinze) 
ações ordinárias, todas livres e desembraçadas de todos e quaisquer ônus, pelo preço de emissão de R$ 80,01047 (oi-
tenta reais, um centavo e quarenta e sete centésimos de centavos) por ação, que serão integralmente subscritas pelo 
Fundo de Investimento em Participações Avanti Multiestratégia, fundo de investimento em participações 
constituído sob a forma de condomínio fechado, nos termos da Instrução Normativo CVM nº 578 de 30 de agosto de 
2016, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Econimia (“CNPJ/ME”) sob o nº 
16.975.584/0001-50, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, 
parte, Itaim Bibi, CEP 01451-011, neste ato representado pela sua gestora, Confrapar Administração e Gestão 
de Recursos Ltda, sociedade anônima, inscrita CNPJ/ME sob o nº 07.492.836/0001-08, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, Vila Nova Conceição, CEP 04538-000 (“Fundo”), 
que ora ingressa na Companhia, sendo as ações subscritas integralizadas em moeda corrente nacional, nos termos do 
Boletim de Subscrição que consta no Anexo I à presente Ata. Os demais acionistas da Companhia renunciam, nesse 
ato, em caráter irrevogável e irretratável, aos seus direitos de preferência das novas ações emitidas pela Companhia e 
declaram e concordam que os valores de emissão das ações ordinárias ora emitidas e informados nos respectivos Bo-
letins de Subscrição anexos à presente ata foram fi xados sem diluição injustifi cada da sua participação societária na 
Companhia. Em razão do aumento de capital ora aprovado, (a) o capital social da Companhia, que se encontra nesta 
data totalmente subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional, no valor total de R$ 1.394.976,00 
(um milhão, trezentos e noventa e quatro mil,novecentos e setenta e seis reais), dividido em 1.394.976 (um milhão, tre-
zentas e noventa e quatro mil, novecentas e setenta e seis) ações para R$ 5.588.724,86 (cinco milhões, quinhentos e 
oitenta e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), dividido em 1.447.391 (um milhão, qua-
trocentas e quarenta e sete mil, trezentas e noventa e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e (b) os 
acionistas da Companhia, por unanimidade, resolvem aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 5.588.724,86 (cinco mi-
lhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), totalmente subscri-
to e parcialmente integralizado, representado por 1.447.391 (um milhão, quatrocentas e quarenta e sete mil, trezentas 
e noventa e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”. (ii) A criação de Capital Autorizado da Com-
panhia, autorizando que o Conselho de Administração aumente o capital social da Companhia independentemente de 
reforma estatutária, nos termos do artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações, até o limite de R$ 4.200.000,00 (qua-
tro milhões e duzentos mil reais), exclusivamente para o caso de exercício de Bônus de Subscrição (conforme defi nido 
abaixo) pelo Fundo, mediante a emissão de ações ordinárias, fi xando o respectivo preço e as demais condições da 
emissão. Em razão da criação de Capital Autorizado ora aprovado, os acionistas da Companhia, por unanimidade, re-
solvem incluir um novo parágrafo ao Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, alterando a numeração dos parágra-
fos subsequentes, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação: “Parágrafo 1º. Fica o Conselho de Administra-
ção autorizado a, independentemente de reforma estatutária, aumentar o capital social até o limite global de R$ 
4.193.748,86 (quatro milhões, cento e noventa e três mil, setecentos e quarenta e oito reais oitenta e seis centavos), 
com emissão de ações ordinárias,  xando o preço e demais condições da emissão.”. (iii) A emissão de 1 (um) bônus 
de subscrição (o “Bônus de Subscrição”) a ser subscrito neste ato pelo Fundo, nos termos e condições constantes no 
certifi cado de bônus de subscrição que integra a presente Ata como Anexo II. Todos os demais acionistas renuncia-
ram aos seus respectivos direitos de preferência para subscrição do Bônus de Subscrição em benefício do investidor, 
bem como para a subscrição das ações decorrentes do exercício do Bônus de Subscrição. (iv) A inclusão de parágrafo 
ao Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia prevendo a possibilidade de a Companhia adquirir suas próprias ações 
para permanecerem em tesouraria. Em razão da deliberação ora aprovada, os acionistas da Companhia, por unanimi-
dade, resolvem incluir o Parágrafo 9º ao Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguin-
te e nova redação: “Parágrafo 9º. A Companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanecerem em tesoura-
ria ou posterior alienação ou cancelamento, respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.”. (v) A al-
teração do número de membros para comporem o Conselho de Administração da Companhia que passará a ser com-
posto por até 6 (seis) membros. (vi) Consignar a renúncia de Luis Filipe Figueiredo Couto, brasileiro, casado pelo regi-
me da comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG nº 24.325.380-1 e do CPF/ME nº 267.275538-82, resi-
dente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Colônia da Glória, 453, apartamento 42A, 
Vila Mariana, CEP: 04114-001, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, que neste ato as-
sina o termo de renúncia constante no Anexo III; (vii) A eleição e reeleição, conforme o caso, das seguintes pessoas 
para comporem o Conselho de Administração da Companhia, com mandatos unifi cados de 2 (dois) anos a contar da 
presente data. Fica vacante um dos assentos do Conselho de Administração da Companhia, a ser preenchido oportu-
namente, quais sejam: (a) Rodrigo Dantas Santos, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da cédula de identida-
de RG nº 28.311.516-6 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 
220.174.318-50, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Colônia da Glória nº 657, 
apartamento 71, Vila Mariana, CEP 04113-001, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (b) Regi-
naldo Dutra, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.944.660-
5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 087.377.558-97, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua Deputado Laércio Cortes nº 625, apartamento 51-b, CEP 05706-290, eleito para o cargo de membro do Conse-
lho de Administração; (c) Rodrigo Gasparini Comazzetto, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, por-
tador da cédula de identidade RG nº 33.087.730-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 303.292.358-18, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Travessa Augusto Aníbal, nº 01, Vila Nova Conceição, CEP 
04537-120; (d) Fernando Wagner Silva, matemático, brasileiro, em regime de união estável, portador do documen-
to de identidade nº 09.072.342-0 (Detran-RJ) e do CPF/ME nº 025.846.297-39, com endereço na Cidade do Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Aníbal de Mendonça, 27, 2º andar, Ipanema, CEP 22410-050, eleito para o car-
go de membro do Conselho de Administração da Companhia; (e) Thiago Mendes Domenici de Morais, brasileiro, 
casado em regime de separação total de bens, portador do RG nº 1.511.488 e do CPF/ME nº 772.027.241-20, residen-
te e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bastos Pereira, 84, Vila Nova Conceição, CEP: 
04.507-010, eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; Os membros ora eleitos fo-
ram investidos nos seus cargos mediantes a assinatura dos respectivos termos de posse, arquivados na sede da Com-
panhia, no livro de atas do Conselho de Administração da Companhia, na forma do artigo 149 da Lei das Sociedades 
por Ações e cujas cópias seguem anexas à presente na forma dos Anexos IV, V, VI, VII e VIII. Em razão das delibe-
rações dos itens (v) e (vi) ora aprovadas, os acionistas da Companhia, por unanimidade, resolvem alterar a redação 
do caput e do Parágrafo 1º do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar, com a seguinte e nova 
redação: “Artigo 13. O Conselho de Administração da Companhia será composto por até 6 (seis) membros, eleitos 
pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, respeitando as disposições do Acordo de Acionistas ar-
quivado na sede da Companhia. Parágrafo 1º. Os Conselheiros serão eleitos para mandato uni cado de 2 (dois) anos, 
sendo permitida a sua reeleição. Caso terminado o prazo de gestão para o qual foram eleitos, os Conselheiros conti-
nuarão no exercício de seus cargos até a designação e posse dos respectivos substitutos.” (viii) A consolidação do Es-
tatuto Social da Companhia, conforme Anexo IX (que se encontram à disposição na sede social); e (ix) A autorização 
aos diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fi zerem necessários para a fi el efetivação das matérias 
deliberadas nesta Assembleia. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer 
uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário nos termos do Artigo 130, 
parágrafo 1º, da Lei das Sociedade por Ações. 6. Assinaturas: Mesa: Presidente - Sr. Rodrigo Dantas Santos. Secretá-
rio - Sr. Reginaldo Dutra. Acionistas Presentes: Rodrigo Dantas Santos, Reginaldo Dutra, Wagner Narde, Fundo de 
Investimento em Participações Capital Semente Criatec II e Fundo de Investimento em Participações Avanti Multiestra-
tégia. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 20 de setembro de 2019. Rodrigo Dantas - Presiden-
te e Reginaldo Dutra - Secretário. JUCESP nº 514.997/19-9 em 30.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S/A
CNPJ/ME nº 18.881.804/0001-02 - NIRE nº 35.300.490.240

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021
Data, Hora e Local: Aos 21 de dezembro de 2021, às 09:00 hs. (nove horas), na sede social da empresa Vindi Tecno-
logia e Marketing S/A (“Companhia”, “Controladora” e/ou “Vindi”), na Rua do Paraíso, nº 148, 16º andar, Bairro do 
Paraíso, CEP 04.103-000, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação, Publicações e Quórum de 
Instalação: Dispensada a convocação prévia, nos termos da superveniente legislação (ref.: Parágrafo 4º, do Artigo 
124, da Lei nº 6.404 - de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada - “Lei das SA’s”) e segundo vigente Estatuto So-
cial da Companhia, mormente, tendo em vista a presença de sua Acionista Unipessoal e titular das ações representan-
do a totalidade do capital social e votante desta Companhia, conforme verifi cado no Livro de Presença de Acionistas 
correspondente, a empresa LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A., sociedade anônima, com sede na Rua Ita-
paiúna, nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscri-
ta no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 02.351.877/0001-52, 
com Inscrição Estadual (“I.E.”) Isenta e Inscrição Municipal (“C.C.M.”) nº 2.664.549-1, com seu Estatuto Social regis-
trado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 35.300.349.482 (“N.I.R.E. JUCESP 01” - 
matriz), com (i) fi liais no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, na 
Rua Itapaiúna, nº 2.434, (i.i) 1º andar, Sala 04, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0004-03 (“N.I.R.E. JUCESP 02” 
nº 35.905.029.061 – “Filial All In”); e, ainda, (i.ii) 2º andar, Parte III, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0008-29 
(“N.I.R.E. JUCESP 03” nº 35.906.299.712 - “Filial Nextios”), bem como (iii) escritórios administrativos em: (iii.i) Aveni-
da do Contorno, nº 6.594, 16ª andar, Conjunto nº 1.620, Edifício Amadeus Business Tower, Bairro de Savassi, CEP 
30.110-044, no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0005-
86 (“N.I.R.E. JUCEMG” nº 31.902.631.018); (iii.ii) Rua Domingos José Martins, nº 75, Sala 203, Bairro do Recife Antigo, 
CEP 50.030-200, no Município do Recife, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0006-67 
(“N.I.R.E. JUCEPE” nº 26.900.759.498); e, ainda, (ii.iii) Avenida Carlos Gomes, nº 222, Loja 801, Bairro Auxiliadora, CEP 
90.480-000, no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0007-
48 (“N.I.R.E. JUCERGS” nº 43.901.958.544), neste ato devida/conjuntamente representada por seus Diretores: Presi-
dente, o Sr. Fernando Biancardi Cirne, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 
22.693.914-5 SSP/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 
169.278.538-98 (“Fernando Cirne”); e, ainda, Financeiro, o Sr. Rafael Chamas Alves, brasileiro, divorciado, administra-
dor, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 43.667.009 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 327.106.788-02 (“Ra-
fael Chamas”), ambos residentes e domiciliados no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e com endereço co-
mercial na Rua Itapaiúna, n° 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, Município de São Paulo, Estado de São 
Paulo (denominada, doravante, de “Companhia”, “Acionista”, “Controladora”, “Locaweb”, LwSA” e/ou “Acionista 
Unipessoal”), Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodrigo Dantas Santos (“Presiden-
te”), que convidou o Sr. Rafael Chamas Alves (“Secretário”) para atuar como secretário. Ordem do Dia: A Acionista 
unipessoal presente e devidamente identifi cada por seus representantes legais infra assinados deliberou, votou, apro-
vou e consubstanciou, sem quaisquer ressalvas e unanimemente, a respeito de: [A] dissolução imediata de 02 (duas) 
de suas atuais empresas subsidiárias integrais; [B] ampliação e modifi cação do atual objeto social da Companhia; [C] 
alteração no vigente caput do “Artigo 2º” do “Capítulo I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração da Companhia” 
de seu Estatuto Social; [D] ratifi cação de contabilizado Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social (“AFAC”) 
unilateralmente realizado por sua acionista controladora Locaweb no corrente exercício social do ano de 2021 (dois 
mil e vinte e um dC – “2021”), com base no balancete mensal apurado/levantado em 30 (trinta) do passado mês de 
novembro deste mesmo corrente ano de 2021 (“30/11/2021”) e no consolidado montante global de R$ 3.033.000,00 
(três milhões e trinta e três mil reais), já devida/comprovadamente integralizado em moeda corrente nacional/pecúnia 
(ou seja, o real brasileiro – “R$”) e a ser prontamente incrementado no atual capital social da Companhia mediante 
consequente emissão de novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; [E] alteração no vigente caput do 
“Artigo 5º” do “Capítulo II – Do Capital Social e das Ações” de seu Estatuto Social; [F] promoção de nova consolida-
ção no vigente Estatuto Social da Companhia; e, ainda, [G] outros assuntos do interesse geral da Companhia e/ou Acio-
nista. Deliberações: Após exame e discussão das matérias em objeto na “Ordem do Dia” imediatamente preceden-
te, a Acionista Unipessoal consubstanciou, o quanto segue: [A] em observância aos atuais interesses sociais de seu gru-
po econômico de empresas e para melhor otimização de recursos/sinergia neste estratégico momento da economia 
mundial (bem como, desde já, assumindo todas e quaisquer variações positivas ou negativas até então e de forma úni-
ca/direta/exclusiva pelos prazos decadenciais correspondentes), dissolver, apartadamente e doravante, as suas 02 
(duas) seguintes empresas subsidiárias integrais: [A.1] Fast Notas Software de Gestão Ltda., defi citária e imoperacio-
nal sociedade unipessoal limitada de privado capital social fechado, com sede social na Rua do Paraíso, nº 148, 16º an-
dar, Sala Fast Notas, CEP 04.103-000, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o o nº 
26.610.855/0001-28, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE de nº 
35.230.269.230 (denominada, doravante, de “FastNotas”, “Controlada FastNotas” e/ou “Subsidiária Integral FastNo-
tas”); e, ainda, [A.2] Vindi Eventos e Conteúdo Ltda., defi citária e imoperacional sociedade unipessoal limitada de pri-
vado capital social fechado, com sede social na Rua do Paraíso, nº 148, 16º andar, Sala Eventos, CEP 04.103-000, no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o o nº 31.203.638/0001-53, com seus atos cons-
titutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE de nº 35.235.321.850 (denominada, doravante, de 
“VindiEventos”, “Controlada VindiEventos” e/ou “Subsidiária Integral VindiEventos”); [B] em atendimento aos anseios 
organizacionais de seu grupo econômico de empresas, inserir no atual Objeto Social da Companhia as seguintes novas 
e lícitas atividades econômicas, quais sejam: [B.1] atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios 
em geral, exceto imobiliários (Código Nacional de Atividade Econômica no âmbito fi scal —“CNAE Fiscal”— nº 74.90-
1-04); [B.2] consultoria em tecnologia da informação (CNAE Fiscal nº 62.04-0-00); e, ainda; [B.3] serviços de organiza-
ção de feiras, congressos, exposições e festas (CNAE Fiscal nº 82.30-0-01); [C] depreendendo-se da automática altera-
ção supra, a Acionista Unipessoal presente resolve, amplamente e sem qualquer ressalva, alterar o contexto geral do 
caput do “Artigo 2º” do “Capítulo I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração da Companhia” de seu vigente Esta-
tuto Social, o qual passa a vigorar, automaticamente a partir da presente data e com o advento desta presente assem-
bleia solene, com a seguinte e nova redação: “ ( . . . ) CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURA-
ÇÃO DA COMPANHIA ( . . . ) Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) a elaboração e desenvolvimento de 
programas de computador (software), bem como o aluguel de softwares e o licenciamento e cessão de uso de progra-
mas de computador (Código Nacional de Atividade Econômica no âmbito  scal = “CNAE Fiscal” nº 62.03-1-00, como 
sua atividade econômica principal); (ii) atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica es-
pecí ca (CNAE Fiscal nº 70.20-4-00); (iii) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em ge-
ral, exceto imobiliários (CNAE Fiscal nº 74.90-1-04); (iv) consultoria em tecnologia da informação (CNAE Fiscal nº 
62.04-0-00); (v) serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (CNAE Fiscal nº 82.30-0-01); (vi) ou-
tras atividades de prestação de serviços de informação não especi cadas anteriormente (CNAE Fiscal nº 63.99-2-00); 
e, ainda, (vii) outras atividades auxiliares dos serviços  nanceiros não especi cadas anteriormente (CNAE Fiscal nº 
66.19-3-99). ( . . . ) ”; [D] ratifi cação do AFAC inquestionavelmente realizado por sua acionista controladora Locaweb 
no passado mês de novembro do presente exercício social do corrente ano de 2021 e com base no balancete mensal 
apurado/levantado em 30/11/2021, no valor consolidado a ser efetivamente contabilizado de R$3.033.000,00 (três mi-
lhões e trinta e três mil reais), então constatado nos registros internos desta Companhia e a ser imediata/expressamen-
te incrementado em seu atual capital social mediante a consequente emissão de 451.057 (quatrocentas e cinquenta e 
uma mil e cinquenta e sete) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e segundo os termos então con-
templados no correspondente Boletim de Subscrição de Ações ora acostado (vide “Anexo I”) ao presente ato solene; 
[E] alteração e regularização na defasada expressão do capital social da Companhia contemplado no caput do “Artigo 
5º” do “Capítulo II – Do Capital Social e Das Ações” de seu vigente Estatuto Social, mediante emissão, subscrição e in-
tegralização de 451.057 (quatrocentas e cinquenta e uma mil e cinquenta e sete) novas ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal por parte de sua acionista controladora unipessoal Locaweb e por intermédio da conversão do 
contabilizado AFAC então inquestionavelmente ratifi cado neste ato acima e no ora valor arbitrado para aproximada 
referência contábil de R$ 6,72 (seis reais e setenta e dois centavos) por nova ação ordinária nominativa e sem valor 
nominal emitida/subscrita/integralizada no capital social desta Companhia no âmbito desta deliberação; sendo certo 
que, doravante e de forma automática, esta referida expressão passa do antigo/defasado Capital Social de 
R$9.782.473,72 (nove milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois cen-
tavos) e anteriores 1.454.812 (um milhão, quatrocentas e cinquenta e quatro mil, oitocentas e doze) ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal, para os atuais/regularizados/contabilizados/integralizados/novos R$12.815.473,72 
(doze milhões, oitocentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos), então represen-
tados por 1.905.869 (um milhão, novecentas e cinco mil, oitocentas e sessenta e nove) ações ordinárias nominativas e 
sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, segundo nova redação parcial infra descrita: “ ( . . . ) CAPÍ-
TULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES ( . . . ) Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscri-
to e integralizado, é de R$12.815.473,72 (doze milhões, oitocentos e quinze mil, quatrocentos e setenta e três reais e 
setenta e dois centavos), dividido em 1.905.869 (um milhão, novecentas e cinco mil, oitocentas e sessenta e nove) 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas por sua unilateral 
acionista controladora Locaweb Serviços de Internet S.A. (CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52). ( . . . ) ” [F] em decorrên-
cia do quanto acima contemplado, a Acionista Unipessoal presente resolve, amplamente e sem qualquer ressalva, pro-
mover nova consolidação do vigente Estatuto Social da Companhia que, com o advento desta presente assembleia so-
lene, passa a vigorar, automaticamente a partir da presente data, com nova redação então disposta no “Anexo II” des-
ta presente ata (vide doc ora acostado); e, ainda, [G] no âmbito de outros assuntos do interesse geral da Companhia 
e/ou Acionista, [G.1] fi ca a Diretoria da Companhia (e, também, demais representantes legais devida/solenemente 
constituídos) autorizada(os) a praticar(em) todos os atos necessários à consecução das deliberações ora aprovadas nos 
exatos termos desta solene reunião; [G.2] dispensadas as publicações dos “Anexos I e II” desta presente Ata quando 
de seu posterior arquivamento perante o competente órgão público do comercio paulista (Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - “JUCESP”), se permitido nos termos da legislação superveniente; e, ainda, [G.3] ratifi cados todos os cor-
relatos atos então praticados pela Administração da Companhia no expresso contexto desta presente assembleia. En-
cerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta solene reunião, da qual se lavrou a presente Ata expres-
sa que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pela Acionista Unipessoal da Companhia (a empresa Locaweb Ser-
viços de Internet S.A. – “LwSA” - CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52) ora devidamente identifi cada e presente LwSA (por 
seus correspondentes representantes legais: i. Sr. Fernando Biancardi Cirne – CPF/ME nº 169.278.538-98; e, ainda, Sr. 
Rafael Chamas Alves – CPF/ME nº 327.106.788-02). São Paulo, SP, 21 de dezembro de 2021, às 09:00 hs. (nove horas). 
Mesa: Sr. Rodrigo Dantas Santos – “Presidente”; e, ainda, Sr. Rafael Chamas Alves – “Secretário”. Acionista Unipessoal 
presente e devidamente identifi cada Locaweb Serviços de Internet S.A. (CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52 – “LwSA”). 
A presente é cópia fi el da ata original lavrada em livro próprio da Companhia. São Paulo, SP, 21 de dezembro de 2021, 
às 09:00 hs. Mesa: Rodrigo Dantas Santos / “Presidente” e Rafael Chamas Alves / “Secretário”. JUCESP nº 2.938/22-4 
em 06.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ/ME N° 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de janeiro de 2020
1. Data, hora e local: No dia 28 de janeiro de 2020, 14 horas, na sede social da Vindi Tecnologia e Marketing S.A., lo-
calizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 163, 163 e 171, vila Clementino, CEP: 
04021-050 (“Companhia”). 2. Presença: Acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social e 
votante da Companhia, conforme verifi cado no livro de presença de acionistas. 3. Convocação e Publicações: Dis-
pensadas as formalidades de convocação, de acordo com o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 
de 1976 e suas posteriores alterações (“Lei nº 6.404/76”). 4. Ata da Assembleia: Em forma de extrato sumário, nos 
termos do Artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, e aprovado pelos acionistas. 5. Mesa: Rodrigo Dantas Santos, 
como Presidente; e Reginaldo Dutra, como Secretário. 6. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a alteração do endereço da 
sede social da Companhia, com a consequentemente alteração do Art. 2º do Estatuto Social da Companhia; (ii) a auto-
rização para a alteração do contrato social e estatuto social, conforme o caso, das subsidiárias da Companhia; (iii) o au-
mento do capital social, mediante a emissão de novas ações ordinárias a serem integralmente subscritas e integraliza-
das pelo acionista Fundo de Investimento em Participações Avanti Multiestratégia, em virtude do exercício 
do Bônus de Subscrição nº 1 emitido pela Companhia, (iv) a aprovação da nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia em razão do aumento de capital e da emissão de ações, bem como da atualização do Estatuto Social à 
normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários; (v) a aprovação da nova redação do Artigo 6º do Estatuto Social 
da Companhia, para atualização do Estatuto Social à normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários; e (vi) a con-
solidação do Estatuto Social da Companhia. 7. Deliberações: Os acionistas deliberaram sobre as matérias da ordem 
do dia e, por unanimidade e sem ressalvas, resolveram o quanto segue: 7.1. Alteração do endereço da sede social 
da Companhia: 7.1.1. Os acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Com-
panhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, pela aprovação da alteração do endereço da sede so-
cial da Companhia, atualmente localizada na Cidade de São Paulo, Estato de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 163 
e 171, Vila Clementino, CEP: 04021-050, para o novo endereço localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua do Paraíso, nº 148, 15º e 16º andares, Paraíso, CEP 04103-000. 7.1.2. Tendo em vista a deliberação acima, o arti-
go 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º. A Companhia tem 
sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Paraíso, nº 148, 15º e 16º andares, Paraíso, CEP 
04103-000. A Companhia mantém uma  lial na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Antônio Lapa, nº 280, 
sala 605, Vila Cambuí, CEP 13025-240. Parágrafo Único. Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá al-
terar o endereço de sua sede, instalar ou fechar  liais e escritórios no País e no exterior.” 7.2. Aprovação da altera-
ção ao contrato social de suas subsidiárias. 7.2.1. Os acionistas titulares de ações representando a totalidade do 
capital social votante da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, nos termos Artigo 12, 
item (ii) do Estatuto Social da Companhia, pela aprovação da 6ª (sexta) alteração do contrato social da subsidiária da 
Companhia, Vindi Pagamentos Ltda, sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita no Cadastro Na-
cional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 24.816.123/0001-63, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.229.903.125, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 163 e 171, sala VND, Vila Clementino, CEP 04021-050, em razão da alteração de en-
dereço de sua sede. 7.2.2. Os acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Com-
panhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, nos termos Artigo 12, item (ii) do Estatuto Social da 
Companhia, pela aprovação da 1ª (primeira) alteração do contrato social da subsidiária da Companhia, Vindi Eventos 
e Conteúdo Ltda, sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurí-
dica (“CNPJ”) sob o nº 31.203.638/0001-53, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.235.321.850, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sena Ma-
dureira, nº 163 e 171, parte A, Vila Clementino, CEP 04021-050, em razão da alteração de endereço de sua sede. 7.2.3. 
Os acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia deliberaram, por 
unanimidade e sem quaisquer ressalvas, nos termos Artigo 12, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, pela aprova-
ção da 5ª (quinta) alteração do contrato social da subsidiária da Companhia, Fast Notas Software de Gestão Ltda, 
sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 
26.610.855/0001-28, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o 
NIRE 35.230.269.230, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 163, sala Fast 
Notas, Vila Clementino, CEP 04021-050, em razão da alteração de endereço de sua sede. 7.2.4. Os acionistas titulares de 
ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quais-
quer ressalvas, nos termos Artigo 12, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, pela aprovação alteração do estatuto 
social da subsidiária da Companhia, Smart Tecnologia S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no Ca-
dastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob o nº 18.008.594/0001-42, com seu ato constitutivo arquivado na Jun-
ta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.452.461, com sede na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 163 e 171, parte, Vila Clementino, CEP 04021-050, em razão da alteração de 
endereço de sua sede. 7.3. Exercício do Bônus de Subscrição: 7.3.1. No âmbito do exercício do Bônus de Subscri-
ção Nº 1 emitido pela Companhia e subscrito pelo Fundo de Investimento em Participações Avanti Multiestra-
tégia, constituído sob a forma de condomínio fechado, em funcionamento nos termos da Instrução Normativa CVM nº 
578/2016, e suas alterações posteriores, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.975.584/0001-50, com sede na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 01451-011 (o Fundo), neste ato 
representado pelo seu gestora, Confrapar Administração e Gestão de Recursos S/A, sociedade anônima, inscri-
ta no CNPJ/MF sob o nº 07.492.836/0001-08, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Junior, nº 1098, conjunto 95, Itaim Bibi, CEP 04.542-001, na Assembleia Geral Extraordinária reali-
zada em 20 de setembro de 2019, e, considerando que o capital da Companhia se encontra totalmente integralizado, 
aprovar por unanimidade dos acionistas e sem ressalvas, o aumento do capital social da Companhia, de acordo com os 
termos do Bônus de Subscrição nº 1, no valor total de R$ 4.193.748,86 (quatro milhões, cento e noventa e três mil, se-
tecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), mediante a emissão, pela Companhia, de 52.415 (cinquenta 
e duas mil, quatrocentas e quinze) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço aproximado de 
emissão por ação de R$80,01 (oitenta reais e um centavo), totalizando o preço de emissão em R$ 4.193.748,86 (quatro 
milhões, cento e noventa e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos), sem concessão de di-
reito de preferência aos acionistas da Companhia, na forma do artigo 171, § 3º da Lei nº 6.404/76, sendo as ações subs-
critas a serem integralizadas em moeda corrente nacional, nos termos do Boletim de Subscrição que consta no Anexo 
III à presente ata. 7.3.2. As ações ora emitidas são totalmente subscritas nesta data e serão integralizadas no prazo de 
até 40 (quarenta) dias contados da apresentação ao Fundo do protocolo de registro da presente ata perante a Junta co-
mercial do Estado de São Paulo, em moeda corrente nacional, mediante transferências eletrônicas de recursos disponí-
veis (TED) para a conta corrente de nº 37927-4 mantida em nome da Companhia junto à agência 0445 do Banco Itaú 
Unibanco S.A. 7.3.3. Em decorrência das deliberações acima, o capital social da Companhia passará de R$ 5.588.724,86 
(cinco milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos), representa-
do por 1.447.391 (uma milhão, quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentas e noventa e uma) ações ordinárias, nomi-
nativas e sem valor nominal para R$9.782.473,72 (nove milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e seten-
ta e três reais e setenta e dois centavos), representado por 1.499.806 (um milhão, quatrocentas e noventa e nove mil,  
oitocentas e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 7.3.4. Os acionistas, neste ato, aprovam, por una-
nimidade e sem ressalvas, a consequente alteração do caput, bem como a exclusão do Parágrafo 1º e a remuneração dos 
parágrafos seguintes do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão do exercício do bônus de subscrição, bem 
como da atualização do Estatuto Social à normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários, qua passa a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Capítulo II - Do Capital Social, Ações e Acionistas - Artigo 5º. O capital socail é de 
R$9.782.473,72 (nove milhões, setecentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e setenta e dois cen-
tavos), totalmente subscrito e parcialmente integralizado, representando por 1.499.806 (um milhão, quatrocentas e no-
venta e nove mil, oitocentas e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo 1º. As ações da Com-
panhia serão integralizadas nos termos do boletim de subscrição. Parágrafo 2º. As ações são indivisíveis perante a Com-
panhia, qua não reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. Parágrafo 3º. A propriedade das ações será 
comprovada pela devida inscrição do nome do titular no Livro de Registro de Ações Nominativas. Parágrafo 4º. Cada 
ação ordinária dará a seu titular direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo 5º. Fica vedada 
a emissão pela Companhia de partes bene ciárias, bem como a existência destes títulos em circulação. Parágrafo 6º. 
Na ocasião de aumento do capital social da Companhia, os acionistas terão direito de preferência para subscreverem as 
novas ações, na proporção de suas respectivas participações no capital social, observadas as disposições da Lei 6.404/76 
e do acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia (“Acordo de Acionistas”). Parágrafo 7º. No caso de obten-
ção de registro de companhia aberta categoria A, a Companhia obriga-se a aderir a segmento especial de bolsa de va-
lores ou de entidade administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas diferenciadas 
de governança corporativa previstas nos incisos I a IV do art. 8º da Instrução nº 578, de 30 de agosto de 2016 e altera-
ções posteriores, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (“ICVM 578/2016”). Parágrafo 8º. A Companhia pode-
rá adquirir suas próprias ações para permanecerem em tesouraria ou posterior alienação ou cancelamento, respeitadas 
as disposições legais e regulamentares aplicáveis.”. 7.3.5. Os acionistas, neste ato, aprovam, por unanimidade e sem res-
salvas, a consequente alteração do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, para atualização do Estatuto Social à nor-
mas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:  “Capítulo III - 
Das Boas Práticas de Governança - Artigo 6º. Sem prejuízo do todo previsto neste Estatuto e no Acordo de Acio-
nistas, a Companhia se compromete ainda a seguir as seguintes práticas de governança, constantes do Artigo 8º da ICVM 
578/2016, quais sejam: I - a Companhia deverá disponibilizar contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas 
e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia; II - 
no caso de obtenção de registro de companhia aberta categoria A, a Companhia obriga-se a aderir a segmento especial 
de bolsa de valores ou de entidade administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, práticas 
diferenciadas de governaça corporativa previstas nos incisos I a IV do art. 8º da ICVM 578/2016; e III - auditoria anual 
de suas demonstrações contábeis por auditores independentes registrados na CVM. Artigo 7º. É vedada a quaisquer 
dos acionistas ou membros dos órgãos da Companhia a utilização de informação privilegiada, ainda não divulgada ao 
mercado, de que tenha conhecimento sob confi dencialidade, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem inde-
vida, em nome próprio ou de terceiro. Artigo 8º. Quaisquer controvérsias entre acionistas e/ou entre estes e a Compa-
nhia, devem ser resolvidos inicial e preferencialmente por meio de negociações conduzidas por representantes das par-
tes especialmente designados para este fi m ou por câmara arbitral nos termos do Acordo de Acionistas.” 7.4. Consoli-
dação do Estatuto Social da Companhia. 7.4.1. Tendo em vista as deliberações aprovadas acima, os acionistas ti-
tulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia decidem, por unanimidade e sem 
ressalvas, consolidar o novo Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar na forma do Anexo I. 8. Encerramen-
to: Finalmente, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram 
encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que depois de trans-
crita, lida em voz alta e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. 9. Acionistas: Reginaldo Dutra, Wag-
ner Narde, Rodrigo Dantas Santos, Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Criatec II, e Fundo de In-
vestimento em Participações Avanti Multiestratégia conforme lista de presença de acionistas que integra a presente ata 
na forma do Anexo II. o qual se encontra à disposição na sede social. A presente é cópia fi el de ata lavrada em livro pró-
prio. São Paulo/SP, 28 de janeiro de 2020. Autenticação da Mesa: Rodrigo Dantas Santos - Presidente, Reginal-
do Dutra - Secretário. JUCESP nº 194.340/20-0 em 04.06.2020 – Gisela Simiema Cheschin, Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12 de Junho de 2019 de Rerratifi cação da 
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 17 de abril de 2019

1. Data, Hora e Local: aos 12 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Vindi Tecnologia e Marketing 
S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 163 e 171, Vila Clementino, CEP 
04021-050 (“Companhia“). 2. Convocação e Presença: Presente os acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme Lista de Presença de Acionistas Anexo II. 3. Mesa: Reginaldo Dutra, como 
Presidente; e Wagner Narde, como Secretário. 4. Ordem do Dia: deliberar acerca da rerratifi cação da ata de 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 17 de abril de 2019, às 14 horas, cuja ata foi arquivada 
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP“) sob o nº 297.966/19-4, em sessão de 04 de junho de 
2019, para constar o balanço patrimonial da Companhia. 5. Deliberações: 5.1. Os sócios da Companhia, neste ato, 
aprovam a rerratifi cação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 17 de abril de 2019, às 
14 horas, cuja ata foi arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP“) sob o nº 297.966/19-
4, em sessão de 04 de junho de 2019, somente para fi ns de constar corretamente o balanlo patrimonial da Companhia 
anexado à presente ata (Anexo I - Balanço Patrimonial) que foi apresentado, analisado e aprovado durante a 
realização da Assembleia acima mencionada. 5.1.1. O sócios ainda decidem ratifi car as deliberações aprovadas na 
ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 17 de abril de 2019, às 14 horas, cuja ata foi 
arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP“) sob o nº 297.966/19-4, em sessão de 04 de 
junho de 2019. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela 
quisesse fazer o uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da 
presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. “Esta é a cópia  el da 
que foi lavrada em livro próprio.”. São Paulo, 12 de junho de 2019. Mesa da Assembleia: Reginaldo Dutra - 
Presidente e Wagner Narde - Secretário. Acionistas: Luis Filipe Figueiredo do Couto, Reginaldo Dutra, 
Rodrigo Dantas Santos, Wagner Narde. Fundo de investimento em Participações Capital Semente 
Criatec II., BP Venture Capital Ltda. - p. Fernando Wagner Serpa Vieira e Jaime Cardoso Danvila. JUCESP nº 
510.136/19-9 em 23.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Setembro de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos 20 de setembro de 2019, às 12 horas, na sede da Vindi Tecnologia e Marketing 
S/A., (a “Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 163 
e 171, Vila Clementino, CEP 04021-050. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a 
participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Rodrigo Dantas Santos e secretariados pelo Sr. Reginaldo Dutra. 4. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. 5. Instalação e Deliberação:  Após a 
discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros da Companhia, por unanimidade dos votos 
e sem quaisquer restrições, deliberam pela reeleição, para um mandato de 2 (dois) anos contados da presente 
data, dos atuais diretores da Companhia, os quais assinam os respectivos termos de posse, que seguem como 
Anexos I, II e III a esta ata: (a) Rodrigo Dantas Santos, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da cédula de 
identidade RG nº 28.311.516-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.174.318-50, residente e domiciliado na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Colônia da Glória nº 657, apartamento 71, Vila Mariana, CEP 04113-
0001, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (b) Reginaldo Dutra, brasileiro, divorciado, 
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 17.944.660-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 
087.377.558-97, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Deputado Laércio 
Cortes nº 625, apartamento 51-b, CEP 05706-290, para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor Comercial e 
Operacional da Companhia; (c) Wagner Narde, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da cédula de 
identidade RG nº 34.704.404-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 335.972.398-89, residente e domiciliado na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santa Cruz nº 1.700, apartamento 94, Vila Mariana, CEP 04122-001, 
para o cargo de Diretor de Tecnologia da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-
se a sessão, tendo-se redigido e feito lavrar esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente aprovada 
pelos membros do Conselho de Administração. 7. Assinaturas:  Mesa: Presidente - Sr. Rodrigo Dantas Santos - 
Sr. Reginaldo Dutra. Conselheiros: Rodrigo Dantas Santos, Reginaldo Dutra, Rodrigo Gasparini Comazzetto, 
Fernando Wagner Silva, Thiago Mendes Domenici de Morais. São Paulo, 20 de setembro de 2019. Mesa: Rodrigo 
Dantas Santos - Presidente, Reginaldo Dutra - Secretário. Conselheiros: Rodrigo Dantas Santos - Presidente 
do Conselho, Reginaldo Dutra - Conselheiro, Rodrigo Gasparini Comazzetto - Conselheiro, Fernando 
Wagner Silva - Conselheiro, Thiago Mendes Domenici de Morais - Conselheiro. JUCESP nº 514.982/19-6 
em 30.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. - Secretária Geral.
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Atualmente, tem se tornado uma exigência cada vez mais presente no mercado a adoção de boas práticas de gestão 
empresarial, alinhadas a uma postura responsável, ética e comprometida com as questões ambientais e sociais.

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 03 de agosto de 20224
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Brasil ESG; Índice de Carbono Eficiente (ICO B3) e o Índice 
de Governança Corporativa Trade (IGCT B3).

Além disso, a necessidade de conformidade empresarial 
com a legislação ambiental vigente na busca por ações 
preventivas que visam diminuir os impactos causados pela 
atividade empresarial, bem como evitar atividades lesivas 
ao meio ambiente e as sanções penais e administrativas 
delas derivadas reforçam a urgência da adoção de uma 
postura empresarial sustentável, visto que não é pequeno 
o volume de leis, instruções normativas e resoluções às 
quais as empresas brasileiras devem se adequar.

Por essas e outras razões, a preocupação em adotar um 
desenvolvimento empresarial alinhado a questões sociais, 
ambientais e economicamente viáveis está presente nas 
estratégias organizacionais das empresas, na procura por 
potencializar o lucro e ao mesmo tempo promover o bem, 

Clara Carrocini Tamaoki (*)

Essa tendência não se limita aos negócios que geram 
impactos ambientais mais expressivos, e inclui as mais 
diversas atividades empresariais, o que faz com que 

a adoção de uma postura de organização e planejamento 
pautada nos fatores Ambiental, Social e de Governança 
(os fatores ESG) se torne não apenas um ato de boa-fé 
corporativa, mas também uma necessidade estratégica de 
mercado.

Tal mudança observada no mercado tem como origem 
algumas razões, entre elas o fato de que os consumidores 
passam a exigir que seus fornecedores estejam cada vez 
mais alinhados aos seus propósitos e valores, assumindo a 
responsabilidade por seus impactos ambientais, demons-
trando a importância de aliar o desenvolvimento dos ne-
gócios a ações que se relacionem a conceitos sustentáveis.

Tratando-se de uma tendência mundial, a realidade cons-
tatada no Brasil não é diferente. Em pesquisa realizada pela 
agência de pesquisa norte-americana Union + Webster, 
divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Pa-
raná (Fiep), constatou-se que 87% da população brasileira 
prefere comprar produtos e serviços de empresas susten-
táveis e 70% dos entrevistados afirma não se importar em 
pagar um pouco mais por isso.

Nesse sentido, tem-se igualmente que o desenvolvimento 
empresarial sustentável se apresenta como uma nova ten-
dência no mercado financeiro, vez que empresas que se 
estruturam de forma a contemplar os fatores ESG tendem 
a se manter por mais tempo no mercado e a conquistar uma 
melhor reputação não só entre seus clientes, mas também 
entre seus acionistas, já que os investidores se importam 
cada vez mais com fundos comprometidos com a respon-
sabilidade socioambiental.

Já é uma realidade na Bolsa de Valores a presença de 
índices criados como forma de dar suporte à escolha dos 
investidores que buscam incentivar empresas que adotem 
práticas de sustentabilidade, critérios de justiça social e 
eficiência econômica com equilíbrio ambiental, como Índice 
de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3); Índice S&P/B3 

como sustenta C.K. Prahalad em sua obra “A Riqueza na 
Base da Pirâmide” (5ª ed., Porto Alegre: Bookman, 2010). 

Neste cenário, visando caminhos capazes de conduzir 
o negócio em sintonia com as exigências do mercado, a 
estruturação de um Programa de Compliance alinhado ao 
fator ESG se apresenta como um dos mecanismos mais 
efetivos para causar impactos socioambientais positivos.

O termo ESG traduz uma tendência que reflete uma 
perspectiva nova no debate sobre o desenvolvimento sus-
tentável. Inicialmente utilizada pelo mercado financeiro, os 
chamados “Investimentos Verdes” passaram a formar uma 
espécie de carteira de investimentos composta por ações 
de empresas que têm como diferencial a responsabilidade 
com o meio ambiente, ganhando cada vez mais destaque 
após os riscos climáticos passarem a ser encarados como 
um “risco de investimento”, como asseverou Laurence D. 
Fink, em carta aberta a seus clientes da BlackRock, Inc, 
em 2019.

Quanto ao compliance, o conceito passou a ser adotado no 
início dos anos 2000, principalmente pelas multinacionais 
presentes no país, por meio dos modelos já seguidos por 
essas corporações internacionalmente, passando a ser uma 
realidade presente nas empresas brasileiras na atualidade. 

Inicialmente encarado como uma ferramenta para o cor-
reto cumprimento das normais legais que incidiam sobre as 
atividades empresariais, o termo passou a abarcar também 
a preocupação com a prevenção de danos à administração 
pública, e hoje é visto não só como o responsável por um 
programa de conformidade legal da empresa, mas como 
um pilar fundante na construção de uma organização em-
presarial que assegure a integridade dentro de todos os 
seus eixos de atuação.

Somando o suporte da alta administração; a avaliação 
de riscos relacionados à atividade empresarial; a estrutu-
ração de um código de conduta e políticas de conformi-
dade; controles internos; treinamento e comunicação dos 
colaboradores; estabelecimento de canais de denúncia; 
investigações internas; due diligence; auditoria e monito-
ramento, a implementação de um programa de compliance 
bem estruturado é capaz não só de evitar sanções legais 
ou administrativas previstas na legislação ambiental, mas 
transformar a relação empresarial.

E trazer como resultado final empresas com maior 
credibilidade no mercado, capazes de trazer confiança 
a novos investidores e, consequentemente, aumentar 
sua eficiência econômica ao mesmo tempo em que se 
desenvolve de maneira sustentável, causando impactos 
ambientais positivos.

Nessa direção, auxiliar as empresas no desenvolvimento 
de atividades em conformidade com a legislação ambiental 
do país, permitindo sua continuidade operacional, não se 
mostra tarefa fácil, considerando a quantidade de leis, 
instruções normativas e resoluções vigentes. 

Contudo, a implementação de Programas de Compliance, 
alinhados aos fatores ESG, se apresenta como um mecanis-
mo capaz de fundamentar e impulsionar um desenvolvimen-
to empresarial sustentável, ao auxiliar a formação de uma 
estrutura corporativa em conformidade com a legislação 
ambiental vigente e também como ponto de partida para 
um programa de sustentabilidade empresarial.

 
(*) - Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da UniC-

esumar,  Bacharel em Direito pela PUC-PR, é  advogada do Escritório  
Medina Guimarães Advogados (www.medina.adv.br).
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O perigo de quedas 
e a prevenção de 

acidentes com idosos

O aumento da 
expectativa de vida 
nos últimos anos 
aumentou, e como 
consequência, tivemos 
um crescimento 
significativo de idosos

Pelo fato de alcançarem 
uma vida mais lon-
geva, requer-se mais 

cuidado com esse público, 
que passa a conviver com 
mais debilidades em razão 
do avanço natural da idade. 
Nessa fase da vida é comum 
que ao menos uma vez ao 
ano o idoso sofra uma que-
da, sendo a maioria delas 
dentro do próprio lar. 

Fraqueza muscular, di-
minuição do equilíbrio 
e reflexos mais lentos, 
problemas de visão, entre 
outros problemas, ajudam 
a explicar alguns acidentes 
domésticos, responsáveis 
por ser a quinta principal 
causa de óbito nessa faixa 
de idade. 

Uma frase clichê, mas 
que serve muito bem para 
esse tipo de situação, é que 
a prevenção é o melhor 
remédio. Além de manter 
hábitos saudáveis com ati-
vidades físicas regulares, 
sempre acompanhadas por 
um médico profissional, é 
fundamental adaptar os cô-
modos da casa para manter 
o idoso seguro no local.

Deixar o ambiente favo-
rável com a remoção dos 
móveis que estejam atra-
palhando a circulação da 
casa, instalar corrimão nas 
escadas, utilizar pisos ou 
tapetes antiderrapantes, 
instalar barras de apoio no 
box, colocar os utensílios 
em posição de fácil acesso 
– para que sejam alcançados 

sem a ajuda de escadas e 
cadeiras e manter a luz 
acesa, são pequenas mu-
danças que fazem grande 
diferença na hora de evitar 
uma queda.

Esses e outros cuidados 
adotados nas residências 
não substituem a neces-
sidade das consultas de 
rotina com profissionais 
de saúde, por ser uma fase 
da vida que exige maior 
cuidado. O efeito colateral 
de um medicamento de uso 
contínuo ou uma dificuldade 
de enxergar devido a idade 
são alguns exemplos de 
situações que colaboram e 
facilitam para a incidência 
de quedas, que são mais 
perigosas e suscetíveis a 
complicações graves.

Uma fratura de fêmur 
geralmente acarreta um 
grande comprometimento 
do quadro de saúde, com 
grandes chances de desen-
volver complicações car-
diorrespiratórias e embolia 
pulmonar. É importante 
salientar que em casos de 
queda, recomenda-se bre-
ve avaliação médica para 
examinar minuciosamente 
possíveis lesões e causas 
que ajudaram a concretizar 
o ocorrido. Em sua maioria, 
quedas são inesperadas e 
difíceis de serem previstas. 

Após o diagnóstico clínico 
e autorização para retomada 
da rotina dentro e fora de 
casa, é fundamental que os 
parentes apoiem o familiar, 
apontando os cuidados e 
atenção necessárias no dia 
a dia, pois a idade avançada 
não implica em nenhuma in-
capacidade para realização 
de qualquer atividade.

(*) - Formada em Gestão de 
Marketing pela Anhembi-Morumbi, 

é CEO e fundadora do (https://
portalcasasderepouso.com.br/).

Lucia Palma (*)

D - Digital Education
Pela primeira vez no Brasil será realizado o German-Brazilian 
EdTech Hackathon – Digital Education, que acontece entre os 
próximos dias 22 e 24, de forma presencial no Goethe-Institut, em 
São Paulo. O evento destina-se a hackers que poderão trabalhar em 
soluções digitais para a área da educação. Será possível participar 
de forma individual ou em equipes na área de edtech compostas 
por estudantes, empresários, educadores, professores, gestores de 
políticas públicas ou cientistas. O programa inclui todas as refeições 
e atividades sociais com o intuito de promover o networking entre 
todos os participantes. Para participar de forma gratuita, basta fazer 
a inscrição no site: (https://edtechhack.org/pt). 

E - Tendências do Varejo
Como as mudanças do consumo no Brasil impactam o varejo, a 
indústria e o setor de serviços? Para responder a essas perguntas, 
a Geofusion promove, no próximo dia 18, das 8h às 18h, na Villa 
Vérico, na Rua Santa Justina, 329, Vila Olímpia, a 15ª edição do 
Geotrends, o maior evento de inteligência geográfica da América 
Latina. Com grandes especialistas do mercado, que vão apresen-
tar dados, tendências e insights que deverão nortear estratégias 
e decisões para o ano de 2023. O evento, gratuito, é voltado para 
conteúdo de primeira qualidade e imensamente útil seja para quem 
é do varejo, da indústria ou de serviços. Confira em: (https://blog.
geofusion.com.br/geotrends-2022?).

F - Bancos Digitais
A Provider IT, uma das principais consultorias e provedoras de 
serviços de TI do país, será um dos destaques da Febraban Tech 
2022, maior evento de tecnologia e inovação para o setor finan-
ceiro da América Latina, que acontece entre os próximos dias 9 e 
11, na Bienal do Ibirapuera, onde a companhia contará com dois 
estandes, sendo um voltado para apresentar ao mercado a parceria 
firmada com a Infocorp Group, plataforma omnichannel uruguaia 
focada em bancos digitais, e outro para expor suas próprias so-
luções tecnológicas, que oferecem ao segmento de finanças, por 
meio do sistema IC Banking, uma solução inteligente, flexível e 
personalizável, que garante total comodidade para a jornada di-
gital do cliente e justifica a parceria entre as empresas (https://
provider-it.com.br/).

A - Festival de Música
Estão abertas as inscrições para o Festival de Música 100 anos de Rádio 
no Brasil. O evento reúne duas das emissoras mais tradicionais do país: 
a Rádio Nacional e a Rádio MEC. Os prêmios estão divididos em cinco 
categorias: Melhor Música Clássica; Melhor Música Instrumental; Melhor 
Música Infantil; Melhor Música Popular; e Melhor Música Regional. Cada 
músico pode inscrever até dois trabalhos por categoria. A regra é que 
as músicas sejam inéditas e em português. A comissão julgadora vai 
selecionar 100 músicas. A terceira etapa é a escolha dos semifinalistas 
por parte do público via internet. Artistas da música de todo o Brasil 
podem se inscrever gratuitamente na página do festival (https://festival.
ebc.com.br/).  

B - Comércio e Serviços
Entre os próximos dias 8 e 12, o Sebrae Rio, em parceria com o 
Senac RJ, realizam a segunda edição do evento ‘Varejo Week’, que 
apontará as principais tendências do setor e possibilitará trocas 
de experiências entre as empresas de diferentes localidades do 
país.  As palestras serão temáticas e setoriais e vão acontecer ao 
longo do dia, sempre começando às 10h e terminando às 20h. Será 
online e gratuito. Para participar o empreendedor precisa realizar 
sua inscrição pelo link: (https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/
varejo-week). É voltado para quem empreende no setor de comércio 
e serviços. Trará tendências, experiências de empresários do setor 
e painéis sobre assuntos estratégicos, inovadores, de tecnologia e 
mercado, de interesse do público e promoção de networking, além 
de uma sessão de negócios virtual. 

C - Beleza do Mundo
O Cewe 2023 está com inscrições abertas, com o tema “Nosso 
Mundo É Bonito”. A participação é gratuita. O autor da melhor foto 
ganhará uma viagem para o lugar de sua escolha, no valor de até 15 
mil euros (R$ 83,4 mil), além de equipamentos fotográficos e uma 
viagem para receber o troféu na Alemanha. Ao todo, o concurso 
distribuirá 250 mil euros (R$ 1,3 milhão) às melhores fotografias 
em 10 categorias. Podem concorrer profissionais e amadores, acima 
de 18 anos. Para cada trabalho submetido, a Cewe doará 10 centa-
vos de euro para a ONG internacional responsável pelo programa 
Aldeias SOS. Inscrições e mais informações: (https://www.cewe.
co.uk/cewe-photo-award.html).

G - Aterro Zero
A Ypê, uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do 
país, tem um forte compromisso com a proteção do meio ambiente e com 
o desenvolvimento social das comunidades em que está inserida. Recente-
mente, a companhia alcançou o marco de ‘aterro zero’ em sua unidade de 
Salto, no interior de São Paulo. Esta conquista reconhece o esforço da Ypê 
para realizar o descarte de 100% de seus resíduos de forma controlada. Do 
início de 2021 até maio deste ano, a empresa deixou de enviar mais de 100 
toneladas de resíduos não recicláveis para aterros sanitários. Só em 2021 
foram mais de 68 toneladas. Enquanto que nos cinco primeiros meses deste 
ano já foram mais de 36 toneladas (https://www.ype.ind.br/). 

H - Novas Unidades
A Bloomin’ Brands, detentora das marcas Outback Steakhouse, Abbraccio 
e Aussie Grill, anunciou os resultados do segundo trimestre. O Brasil, 
maior mercado para a companhia fora dos Estados Unidos, registrou um 
forte crescimento de vendas de 95,7% em relação ao mesmo período do 
ano passado e, ainda, um aumento relevante de 57,8% em tráfego no 
comparativo anual. A operação brasileira continua o processo de forte 
expansão local, tendo anunciado abertura de 16 unidades Outback e 
um Abbraccio para 2022, com um investimento de R$ 75 milhões. Até o 
momento, 11 unidades já foram abertas e cerca de 700 postos de trabalho 
gerados. As inaugurações acontecem nos estados de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Santa Catarina, DF, Minas Gerais e Pernambuco.

I - Fundos de Investimentos
Fundos de investimento são o tema do sexto curso especial sobre educação 
financeira do portal ‘O Especialista’. A aula apresenta as vantagens do in-
vestimento via fundos, como a economia de custos e o acesso a mais opções 
de investimento, além da gestão profissional, diversificação e eficiência 
tributária. Também são apresentados os principais agentes da indústria, 
entre eles o administrador, o gestor, o custodiante e os órgãos de regulação. 
O vídeo ainda ensina a diferença entre gestão ativa e passiva, bem como os 
principais tipos de fundos disponíveis no país. Por fim, mostramos quais 
são as taxas cobradas e os principais tributos da modalidade. O conteúdo 
pode ser acessado gratuitamente no site: (www.oespecialista.com.br).  

J - Alavancando Vendas
Aumentar as vendas e a rentabilidade dos negócios é o desejo de todo 
empresário. Quando isso se soma à oportunidade real de aumentar a 
visibilidade do produto para ganhar escala e ter mais recorrência nas 
vendas, o interesse aumenta ainda mais. É por isso que São Paulo foi 
escolhida para sediar a primeira edição da ‘Imersão Marca Própria’, 
nesta quinta-feira (4) e sexta-feira (5), no Hotel Gran Mercure, na Vila 
Olímpia, na capital paulista. Podem participar empresários e profissionais 
que já possuam marcas próprias de produtos físicos, faturem em torno 
de R$ 2 milhões ao ano, e tenham intenção de fomentar os negócios, 
ampliando a margem de lucro, a escala de suas marcas e as vendas. 
Mais informações e inscrições: (www.imersaomarcapropria.com.br).

www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira 03 de agosto de 2022Economia 5

A Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF) 
seguiu avançando em 

julho. Com alta de 1,2%, o ín-
dice apurado pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC) alcançou 80,7 pontos, 
superando mais uma vez os 
resultados do mesmo mês 
nos dois anos anteriores, 
durante o auge da pande-
mia. Todos os indicadores 
da pesquisa apresentaram 
aumento; contudo, a maioria 
registrou desaceleração em 
relação a junho.

O destaque do levanta-
mento ficou por conta do 
indicador Renda Atual, 
que apresentou o aumento 
mensal mais relevante da 
ICF, de 2,4%, e o segundo 
maior anual, de 23,5%. O 
presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, avalia que 
o resultado foi impulsionado 
pelas famílias que ganham 
até dez salários mínimos, 
grupo que apresentou avan-
ço de 2,6% nesse índice. “Os 
crescimentos sucessivos do 

O resultado foi impulsionado pelas famílias que ganham até dez 
salários mínimos.

A produção industrial brasileira apresentou queda de 
0,4% em junho, depois de quatro meses consecutivos de 
números positivos. O último recuo tinha sido em janei-
ro: 1,9%. O setor acumula redução de 2,2% no primeiro 
semestre e de 2,8% em 12 meses. Os dados fazem parte 
da pesquisa divulgada ontem (2), no Rio de Janeiro, pelo 
IBGE. Incluindo o resultado de junho, o setor ainda está 
1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, registrado em 
fevereiro de 2020, e 18,0% abaixo do nível recorde em 
maio de 2011.

Para o gerente da pesquisa, André Macedo, mesmo com 
os quatro meses de crescimento em sequência, a indústria 
não havia recuperado a perda de janeiro. Com o resultado 
de junho, há uma acentuação do saldo negativo no ano 
(-0,5%) quando comparado com o patamar de dezembro 
de 2021. “Isso reflete as dificuldades que o setor industrial 
permanece enfrentando, como o aumento nos custos de 
produção e a restrição de acesso a insumos e componentes 
para a produção de bem final”, afirmou.

A taxa de juros e a inflação estão entre os fatores que 
influenciam negativamente a indústria quanto à demanda. 
Além disso, há, ainda, a diminuição de renda das famílias e 
o desemprego, apesar da taxa de desocupação em queda 
nos últimos meses. O contingente de desempregados no 
país é de aproximadamente 10 milhões. “A característica 
dos postos de trabalho que estão sendo criados aponta 
para uma precarização do mercado de trabalho e isso é 

A taxa de juros e a inflação estão entre os fatores que 
influenciam negativamente a indústria quanto à demanda.

Intenção de consumo avança, 
com destaque para renda atual

O destaque do levantamento ficou por conta do indicador Renda Atual, que apresentou o aumento 
mensal mais relevante da ICF, de 2,4%, e o segundo maior anual, de 23,5%

nos próximos meses, prin-
cipalmente a parcela com 
renda abaixo de dez salários 
mínimos, grupo que obteve a 
única queda mensal (0,1%) 
neste item. “Mesmo com o 
consumo atual avançando, 
o ambiente econômico com 
preços e juros mais altos 
motivou um cenário de mo-
deração”, avalia.

Os indicadores relaciona-
dos ao mercado de trabalho 
se destacaram positiva-
mente em julho. Emprego 
apresentou a maior pon-
tuação do mês, 108,4, e 
Perspectiva Profissional 
apareceu em seguida, em 
nível satisfatório, algo 
que não ocorria desde 
abril de 2020, registrando 
100,3 pontos. Os números 
também indicaram que a 
maioria dos consumido-
res (45,3%) apresentou 
perspectiva positiva para 
o mercado de trabalho no 
próximo trimestre, fato 
também inédito desde abril 
de 2020  (Gecom/CNC).
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rendimento real das famílias, 
apoiados pelas medidas de 
auxílio à renda, levaram à 
melhoria dessa percepção”, 
observa.

O indicador Nível de Con-
sumo Atual apresentou o 
segundo maior crescimento 
mensal, de 2,1%, um avanço 
mais significativo do que 
o 1,2% registrado no mês 
anterior. Já esse incremen-
to, segundo a análise, foi 
puxado pelas famílias com 
ganhos acima de dez salários 

mínimos, que, devido ao fato 
de possuírem mais recursos 
para compras não essenciais, 
contaram com um avanço 
de 2,9%. Por outro lado, o 
menor crescimento do mês 
ficou por conta do índice 
Perspectiva de Consumo, 
que avançou apenas 0,2% 
em relação a junho. 

A economista da CNC res-
ponsável pela análise, Cata-
rina Carneiro, estima que as 
famílias devem seguir mais 
cautelosas em suas compras 

Produção industrial caiu 0,4% em 
junho após quatro meses de alta

refletido na massa de rendimento, que não está crescen-
do,”, observou Macedo.

Macedo afirmou, ainda, que, após o resultado de maio 
ter interrompido nove meses seguidos de queda nesse 
indicador, há uma volta para o campo negativo. “Mas, 
apesar do recuo de junho, a intensidade da queda vem 
se tornando menor: no primeiro trimestre do ano, havia 
uma perda acumulada de 4,4% e, no primeiro semestre, o 
recuo é de 2,2%. Essa diminuição da magnitude das per-
das é observada também em todas as grandes categorias 
econômicas”, concluiu (ABr).
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OpiniãO
Oportunidades históricas 
que não podemos perder

A globalização 
provavelmente 
também deverá ter 
redução em seu ritmo.

Na presente conjuntura 
global, fortemente 
impactada pela pan-

demia e, agora, pela guerra 
entre Rússia e Ucrânia, 
acirram-se as disputas por 
energia, insumos, petróleo, 
gás, carvão e commodities 
agrícolas, provocando a ma-
joração dos preços mundiais 
desses produtos e pressões 
inflacionárias de toda ordem. 

Até as nações com tradição 
na estabilidade de preços, 
como os Estados Unidos 
e as da Europa, vivenciam 
o problema, que causa um 
aumento das taxas de juros, 
como já vem ocorrendo for-
temente no Brasil. A única 
certeza neste momento é a 
incerteza sobre o que ocor-
rerá na economia mundial. As 
novas disputas geopolíticas 
e geoeconômicas deverão 
resultar em um novo dese-
nho no mapa mundial da 
produção. 

Não sabemos ainda o nível 
das transformações que vi-
veremos, mas deverá haver 
mudanças significativas em 
áreas estratégicas, como da 
saúde, segurança nacional, 
espacial e cibernética. Outros 
setores da economia também 
deverão alterar-se diante do 
novo cenário, mas, a nosso 
ver, com intensidade menor. 
Como, no entanto, o comércio 
mundial é fonte de prospe-
ridade para todos os povos, 
deverá seguir seu caminho 
de crescimento, talvez em 
menor velocidade. 

A Ásia, com sua gigantesca 
população, continua como 
mercado muito relevante e 
polo mais dinâmico de desen-
volvimento. Os diagnósticos 
corretos são estratégicos 
para que, no cenário mun-
dial difícil em que estamos 
inseridos, possamos enxer-
gar as oportunidades, que 
são relevantes para o Brasil. 
Somos detentores de imenso 
potencial para ajudar o pla-
neta nas áreas da segurança 
energética e alimentar e 
no âmbito da bioeconomia, 
descarbonização e créditos 
de carbono. 

Em todas essas frentes, te-
mos significativas vantagens 
competitivas, que poderão 
contribuir para a retomada 
do crescimento, atração de 
investimentos e criação de 
grande número de empre-
gos. Assim, podemos olhar 
com razoável otimismo as 
perspectivas do Brasil nos 
próximos 30 anos. Para 
isso, porém, será necessário 
fazermos escolhas certas e 
realizarmos políticas públicas 
eficazes. Nessa trilha, reco-
nhecendo a importância de 
todos os setores de atividade, 
cabe ponderar que a indús-
tria é fundamental para que 
retomemos nossa trajetória 
de crescimento. 

Sem seu fomento e ganhos 
expressivos de competitivi-
dade, nossa economia terá 
expansão aquém do poten-
cial, limitando as possibilida-
des de nossa maior inserção 
internacional na cadeia de 
valor de bens mais sofisti-
cados e de nossa população 
ascender a um padrão de vida 

com melhor educação, saúde, 
cultura, ciência, tecnologia e 
sustentabilidade, que são as 
bases de uma nação verdadei-
ramente desenvolvida.

É necessária uma política 
industrial ancorada em P&D 
e que contemple linhas 
especiais de crédito, incen-
tivos à produção e regime 
tributário incentivador aos 
investimentos voltados à ino-
vação, incluindo os bens de 
capital. Cabe ao governo, em 
parceria com o setor privado, 
fomentar a pesquisa e ciência 
nas universidades e institutos 
públicos, remover obstáculos 
burocráticos e promover in-
centivos nas áreas nas quais 
haja vantagens competitivas 
ou interesse estratégico. 

Também são fundamentais 
as reformas estruturantes, 
principalmente a tributária 
e a administrativa, para me-
lhorar a estrutura do setor 
público, racionalizar os im-
postos e proporcionar melhor 
ambiente de negócios. O 
fomento industrial também 
precisa ser aderente às novas 
tecnologias e às demandas 
da sociedade, investidores e 
consumidores. 

Assim, deve abranger uma 
política que insira o setor 
na chamada Manufatura 
Avançada, permeada pela 
digitalização da economia, 
inteligência artificial, inter-
net das coisas, impressão 3 D, 
robotização e o conceito de 
ESG (do inglês Environmen-
tal, Social and Governance/
Meio Ambiente, Social e 
Governança Corporativa).

Nesse contexto, a indústria 
têxtil e de confecção nacional 
- que reúne todos os elos da 
cadeia produtiva e, apesar 
da queda da renda média da 
população, tem um grande 
mercado consumidor, consi-
derando nossos 212 milhões 
de habitantes - pode e deve 
explorar todas as matrizes 
disponíveis nas áreas de 
matérias-primas renováveis, 
economia circular, Manufa-
tura Avançada e ambiente 
de trabalho seguro e respei-
toso. É um setor inserido na 
agenda da sustentabilidade, 
do combate às mudanças 
climáticas, utilização de insu-
mos e energias mais limpos 
e renováveis e dos princípios 
de ESG.

O parque fabril brasileiro 
é um dos cinco maiores 
do mundo na área têxtil e 
de confecção e gerador de 
numerosos empregos. Hoje, 
emprega mais de 1,5 milhão 
de pessoas, representando 
cerca de 8% do total de pos-
tos de trabalho da indústria 
de transformação no país. 
Portanto, o setor tem todo o 
potencial de surfar nas ondas 
de possibilidades que a con-
juntura histórica proporciona 
em meio às incertezas e crises 
globais.

Nosso país, numa mobiliza-
ção proativa dos governantes, 
de todos os setores produti-
vos e da sociedade, não pode 
repetir a definição de Roberto 
Campos de que “o Brasil 
nunca perde a oportunidade 
de perder uma oportunida-
de”. Depende de todos nós 
concretizar o propósito de 
construir uma nação rica, 
próspera e socialmente justa!

 
(*) - É presidente da Associação 

Brasileira da Indústria Têxtil  
e de Confecção (Abit). 

Fernando Valente Pimentel (*)

Cachecol conectado captura 
emoções dos torcedores de futebol
A tecnologia está cada vez mais presente no mundo dos esportes e não apenas dentro dos campos, 
quadras e outros ambientes onde ocorrem as competições.

Vivaldo José Breternitz (*)

O Manchester City, clube de fute-
bol da Premier League inglesa, 
anunciou que está trabalhando 

com a Cisco, parceira de tecnologia 
da equipe desde 2019, para criar um 
"cachecol conectado" que captará in-
formações sobre o que acontece com 
seus torcedores durante um jogo. Na 
Europa, o uso de cachecóis pelos tor-
cedores é muito comum.

O cachecol conterá um sensor para 
medir frequência cardíaca, tempera-
tura corporal e estado emocional de 
seu usuário durante uma partida. De 
acordo com as duas organizações, o 
acessório deixará “os torcedores mais 
próximos do jogo do que nunca”, em-
bora não tenham deixado claro como 
isso acontecerá.

A Cisco disse que concluiu recente-
mente um programa piloto para testar o 
dispositivo, com seis torcedores fanáti-
cos assistindo aos jogos do time usando 
o cachecol.  Segundo Chintan Patel, 
diretor de tecnologia da Cisco para o 
Reino Unido e Irlanda, o experimento 
foi um sucesso, tendo sido capturadas 
informações que permitiram avaliar 

captura e a análise de dados mudaram a 
forma como vários esportes são pratica-
dos. Assim, foi apenas uma questão de 
tempo até que as equipes passassem a 
tentar fazer o mesmo com a experiência 
dos torcedores.

Mas é preciso lembrar que esse é 
mais um passo rumo à abolição da 
privacidade...

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

Brasileiro de Internet das Coisas

como os torcedores se sentiram ao 
longo dos jogos.

A Cisco não forneceu mais detalhes 
acerca do dispositivo, mas disse que   pla-
neja disponibilizar o cachecol, batizado 
Connected Scarf, para os torcedores do 
Manchester City na próxima temporada.

Não é surpresa saber que a Cisco e o 
Manchester City estejam trabalhando 
em dispositivos para coletar dados dos 
fãs, pois nas últimas duas décadas, a 

Pixabay_CANVA

Dia dos Pais: quatro dicas para marketplaces venderem mais
Considerada uma data relativamen-

te importante para o varejo, o Dia dos 
Pais tende a faturar bem no comércio 
online. De acordo com a ABComm 
(Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico), as vendas eletrônicas em 
2021 chegaram a um faturamento de 
R$ 150,8 bilhões e, com todas as datas 
comemorativas até o final de 2022, a 
expectativa é atingir R$ 170 bilhões, 
aumentando 5% de novos comprado-
res, passando de 79,8 milhões para 
83,79 milhões.

 
Vale reforçar que não basta ofere-

cer preços atrativos para ter bons 
resultados no Dia dos Pais. É preciso 
encantar o cliente em todas as etapas 
da jornada de compra. 

"Uma experiência marcante começa 
no primeiro contato do cliente com 
a marca e vai até o pós-venda. Toda 
interação importa para oferecer uma 
experiência completa e vantagens de 
compra, o que fará a diferença para 
o negócio", explica Matheus Pedralli, 
CEO da Omnik, empresa que atua na 
transformação de e-commerces em 
marketplaces e faz parte do Grupo 
FCamara, ecossistema de tecnologia 
e inovação que potencializa a trans-
formação dos negócios.

Pensando nisso, o executivo pre-
parou quatro dicas que ajudam um 

ções no Procon e na internet", orienta 
Pedralli.

3. Analise o estoque
Um ponto importante é analisar o 

estoque dos sellers. Afinal, os market-
places recebem muitos pedidos em 
datas sazonais. Cheque com antece-
dência as quantidades e variedades dos 
itens. Dessa maneira, você impede que 
o marketplace venda produtos que não 
estão disponíveis e evita prejuízos para 
o negócio e para o usuário. "Durante 
o Dia dos Pais, sabemos que a con-
corrência é grande. É um diferencial 
e tanto ter produtos em estoque com 
preços baixos", aponta o especialista.

4. Tenha uma estrutura que 
suporte o volume de vendas

Para vender bem durante a data, não 
basta focar nos clientes, no estoque e 
nos produtos. É preciso ter uma plata-
forma de marketplace que ofereça uma 
estrutura adequada para lidar com o 
grande volume de acessos e vendas. 
"Você precisa contar com o apoio de 
plataformas que dão suporte às ven-
das, como um sistema de gestão ERP 
e um hub de integração com market-
places. Além disso, faça simulações 
para conferir se a plataforma funciona 
bem com um tráfego mais intenso. 
Em datas como o Dia dos Pais, o site 
precisa estar sincronizado e rodando 
sem falhas”, adverte o executivo. 

marketplace a vender mais durante a 
data. Confira:

1. Foque na experiência do 
cliente

Consulte as informações sobre as 
vendas no Dia dos Pais dos últimos 
anos. Confira quais foram os produtos 
mais vendidos e as principais queixas, 
veja se o ticket médio está aumentando 
ou diminuindo. “Para proporcionar uma 
experiência positiva, o marketplace 
precisa conhecer seus clientes e fazer 
o melhor uso dos dados levantados a 
favor do negócio. É preciso analisar 
as dores e as necessidades dos con-
sumidores e, com essas informações, 
identificar o que os clientes buscam 
e como agradá-los”, explica Matheus.

2. Ofereça ofertas realmente boas
Surpreenda o cliente e segmente os 

descontos de forma estratégica. Você 
pode, por exemplo, analisar as regiões 
em que consegue proporcionar frete 
grátis. Também pode identificar os 
itens relevantes para uma estratégia 
desse tipo. Outra dica é estudar a 
margem de lucro sobre cada produto, 
assim seu negócio reduz o preço de 
forma assertiva. "Se o seu marketplace 
não der descontos realmente bons, 
corre o risco de perder credibilidade. 
Há vários aplicativos que ajudam o 
cliente a identificar falsos abatimentos 
de preços. Evite prejuízos e reclama-

News@TI
da experiência do novo colaborador através do uso de gamificação, 
realidades virtuais e metaverso. O evento acontece das 11h às 12h30, 
dividido em dois painéis, e tem como objetivo inspirar e motivar 
Gestores de RH e CEOs de grandes empresas a humanizar o acolhi-
mento de novos colaboradores através de novas tecnologias, como 
inteligência artificial, metaverso, gameficação, etc. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas através do link https://bit.ly/BenchRH 
até o dia do evento.

Secretaria da Educação de SP oferece 448 vagas 
de estágio de nível superior

@A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (Seduc-SP) 
está oferecendo 448 vagas de estágio de nível superior, no órgão 

central e nas Diretorias de Ensino de Centro, Centro Oeste, Centro Sul, 
Leste 1, Leste 2, Leste 2, Leste 4, Leste 5, Norte 1, Norte 2, Sul 1, Sul 
e Sul 3, na Capital. A contratação e processo seletivo serão realizados 
pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). As inscrições e 
prova objetiva deverão ser realizadas no site www.ciee.org.br de 9 a 
24 de agosto, até 12h. O valor da bolsa auxílio é de R$ 937,59 por mês 
para 30 horas semanais, sendo 6 horas diárias no máximo, e o auxílio 
transporte é de R$ 193 mensais. O contrato é de no máximo 24 meses, 
exceto para pessoas com deficiência. 

Bolsas para curso de inovação exclusivas 
para pessoas negras

@Como parte das iniciativas de combate ao racismo e à discriminação, 
o Grupo Carrefour Brasil lança o programa Inova Tec, que tem como 

objetivo oferecer bolsas de estudos com foco em Empreendedorismo, 
Criatividade, Metodologia Ágil e UX Research para pessoas negras e 
pardas de todo o país, com idade entre 18 e 30 anos. A ação é realizada 
em parceria com a startup do ramo educacional DIO - Digital Innovation 
One, O Inova Tec é um programa de capacitação online, com duração 
de 3 meses, voltado para as demandas do mercado de inovação e que 
conta com acompanhamento constante do desempenho dos inscritos. 
A iniciativa oferece atividades educacionais em tempo real de acordo 
com a disponibilidade de cada estudante. As inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas exclusivamente pelo site  https://naovamosesquecer.
com.br/pt/editais/ até o dia 28/08.

Evento trará histórias de como o RH está 
humanizando a experiência do novo colaborador

@Debater de forma leve e objetiva, levando troca de informação 
e networking. Com esse objetivo, a Workverse realiza no dia 17 

de agosto a primeira edição da série “Bench com RH”. O objetivo é 
compartilhar histórias, práticas e casos de sucesso de humanização 

ricardosouza@netjen.com.br



Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, quarta-feira 03 de agosto de 2022 7

Martins & Gagliotti
Procedimentos Cirúrgicos S.A.

CNPJ/MF nº 26.173.513/0001-98 - NIRE 35300509412
Edital de Convocação

A Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S.A. (“Sociedade”), na pessoa de seu diretor
presidente, Dr. Giuliano Campolim Gagliotti, convida os senhores acionistas para a reunião de
assembleia geral extraordinária, a ser realizada no dia 08 de agosto de 2022, no escritório de advocacia
contratado pela Sociedade, situado na Avenida Ordem e Progresso, 157, sala 908, 9º andar, Barra
Funda, CEP 01141-030, na cidade e estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias,
que corresponderão à ordem do dia: 1) alteração do endereço da sede social; 2) abertura de filial no
município de Curitiba, estado do Paraná; 3) eleição e reeleição dos membros da diretoria; 4) adoção de
nome fantasia; 5) consolidação do Estatuto Social, e 6) outros assuntos de interesse geral. A
Assembleia, objeto desta convocação, instalar-se-á em primeira convocação às 10:00 horas, com a
presença da maioria dos acionistas, e, em segunda convocação, 30 minutos depois, com o número de
presentes. Giuliano Campolim Gagliotti - Diretor-Presidente.                                        (30/07, 02 e 03/08)

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 31 de Julho de 2020.
1. Data, Hora e Local: 31 de julho de 2020, às 11:00h, na sede social da Vindi Tecnologia e Marketing S.A., 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Paraíso, nº 148, 15º e 16º andares, bairro Paraíso, 
CEP 04103-000 (“Companhia”). 2. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Convocação e Publicações: 
Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social, conforme autorizado pelo parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. 4. Ata da Assembleia: 
Lavrada em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1°, da Lei n° 6.404/76, e aprovado pelos 
acionistas presentes. 5. Mesa: Os acionistas titulares de ações representando a maioria do capital social votante da 
Companhia indicam o acionista Rodrigo Dantas Santos para presidir as assembleias, este, por ora, convidou o Sr. 
Reginaldo Dutra para secretariá-las. 6. Leitura de Documentos e Recebimentos de Votos: (1) Dispensada a 
leitura ou transcrição dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nas Assembleias Gerais 
Ordinária e Extraordinária, uma vez que se encontram sobre a Mesa à disposição dos interessados, fi cando também 
arquivados na sede da Companhia; e (2) as declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados 
serão recebidos, numerados e autenticados pelo Secretário da Mesa e serão arquivados na sede da Companhia, nos 
termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/1976. 7. Ordem do Dia : Em Assembleia Ordinária: (i) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras da Companhia referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados da 
Companhia apurados do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019; (iii) Fixar a remuneração global anual da 
administração da companhia para o exercício social do ano de 2020; e (iv) Instalação do Conselho Fiscal para o 
exercício social do ano de 2020. Em Assembleia Extraordinária: (i) autorizar a Companhia a aprovar as contas 
dos administradores de suas controladas referentes aos exercícios sociais anteriores. 8. Deliberações: Declarada 
aberta a sessão, o Sr. Presidente iniciou os trabalhos, e os acionistas deliberaram sobre as matérias da ordem do dia 
e resolveram o quanto segue: Em Assembleia Ordinária. (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações fi nanceiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2019. Após apresentadas e esclarecidos aos presentes as contas da administração e demonstrações 
fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, cuja publicação é dispensada na 
forma do artigo 294, inciso II, da Lei nº 6.404/76, conforme documentos constantes do Anexo I da presente ata, os 
acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia aprovam, sem 
ressalvas, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício social acima mencionado. Registrada a abstenção do acionista e administrador, Rodrigo Dantas 
Santos, qualifi cado abaixo, quanto a aprovação das contas da administração, referente ao período acima, em 
observância ao impedimento previsto no artigo 134, §1º da Lei 6.404/76. Registrada a abstenção do acionista e 
administrador, Reginaldo Dutra, qualifi cado abaixo, quanto a aprovação das contas da administração, referente 
ao período acima, em observância ao impedimento previsto no artigo 134, §1º da Lei 6.404/76. Registrada a 
abstenção do acionista e administrador, Wagner Narde, qualifi cado abaixo, quanto a aprovação das contas da 
administração, referente ao período acima, em observância ao impedimento previsto no artigo 134, §1º da Lei 
6.404/76. (ii) Destinação dos resultados apurados no Exercício Social fi ndo em 31 de dezembro de 2019. Os 
acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia aprovam, sem 
ressalvas, pela destinação do resultado negativo (prejuízo) do exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2019 e 
encerrado em 31 de dezembro 2019, correspondente a R$3.447.797,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta e sete 
mil, setecentos e noventa e sete reais), para a conta de Prejuízos Acumulados. (iii) Fixar a remuneração global anual 
dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2020. Os acionistas titulares de ações 
representando a totalidade do capital social votante da Companhia, por unanimidade, fi xam o montante anual 
global da remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração em R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos 
mil) a ser partilhado entre os membros da administração da forma a ser convencionada conforme o Estatuto Social 
da Companhia. (iv) Instalação do Conselho Fiscal para o exercício social do ano de 2020. Os acionistas titulares de 
ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia aprovam a não instalação do Conselho 
Fiscal para o exercício social do ano de 2020, portanto, não houve eleição de seus membros. Em Assembleia 
Extraordinária: (i) Autorizar a Companhia a aprovar as contas dos administradores de suas controladas referentes 
aos exercícios sociais anteriores. Os acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante 
da Companhia, autorizaram a Companhia a aprovar as contas dos administradores de suas controladas, os balanços 
patrimoniais e demais demonstrações fi nanceiras nas respectivas reuniões ou assembleias gerais ordinárias, 
referentes aos exercícios sociais anteriores, nos termos da legislação societária aplicável. 6. Encerramento: 
Finalmente, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram 
encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que depois de 
transcrita, lida em voz alta e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Assinaturas: Reginaldo 
Dutra, Wagner Narde, Rodrigo Dantas Santos e Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Criatec II, 
representada por sua gestora BP Venture Capital Ltda., neste ato representada por Fernando Wagner Serpa Vieira e 
Jaime Cardoso Danvila, e Fundo de Investimento em Participações Avanti Multiestratégia, representada por sua 
gestora Confrapar Administração e Gestão de Recursos S.A., neste ato representada por seus administradores Thiago 
Mendes Domenici de Morais e Carlos Eduardo Guillaume Silva, conforme Lista de Presença de Acionistas que integra 
a presente ata como Anexo II. “A presente é cópia  el de ata lavrada em livro próprio.” São Paulo/SP, 31 de julho de 
2020. Mesa da Assembleia: Rodrigo Dantas Santos - Presidente, Reginaldo Dutra - Secretário. JUCESP nº 
477.012/20-6 em 11.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S/A
CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35300490240

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Fevereiro de 2019
1. Data, Hora e Local: Aos 20 de fevereiro de 2019, às 14 horas, na sede social da Vindi Tecnologia e Marketing 
S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira nº 163 e 171, Vila Clementino, CEP: 04.021-
050 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação em razão da presença 
da totalidade de membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Rodrigo Dantas Santos como 
Presidente; e Rodrigo Gasparini Comazzetto como Secretário. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre a reeleição dos 
membros da Diretoria da Companhia. 5. Deliberações: os membros do Conselho de Administração aprovaram, por 
unanimidade e sem ressalvas, a reeleição dos diretores abaixo, eleitos em Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia, realizada nesta data, com mandato unifi cado de 1 (um) ano; a) Rodrigo Dantas Santos, brasileiro, 
solteiro, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 28.311.516-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.174.318-
50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Colônia Glória, nº 657, apartamento 
71, Vila Mariana, CEP: 04113-001, eleito para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de posse 
lavrado em livro próprio; b) Reginaldo Dutra, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula 
de identidade RG nº 17.944.660-5, inscrito no CPF/MF sob nº 087.377.558-97, residente e domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Deputado Laércio Corte, nº 625, apartamento 51-b, CEP: 05706-290 eleito para 
os cargos de Diretor Financeiro e Diretor Comercial e Operacional da Companhia, conforme termo de posse lavrado em 
livro próprio; e c) Wagner Narde, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 
34.704.404-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 335.972.398-89, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Santa Cruz, nº 1.700, apartamento 94, CEP: 04122-001, eleito para o cargo de Diretor de Tecnologia 
da Companhia, conforme termo de posse lavrado em livro próprio. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a 
sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por 
todos os presentes.  A presente é cópia fi el de ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 20 de fevereiro de 2019. Mesa: 
Rodrigo Dantas Santos - Presidente da Mesa e Rodrigo Gasparini Comazzetto - Secretário da Mesa. 
Conselheiros Presentes: Rodrigo Dantas Santos, Rodrigo Gasparini Comazzetto e Luis Filipe 
Figueiredo do Couto. JUCESP nº 148.240/19-7 em 12.03.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Janeiro de 2020
1. Data, Hora e Local: Em 20 de janeiro de 2020 às 09:00 horas, nas dependências da Vindi Tecnologia e Mar-
keting S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 163, Vila Clemen-
tino. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a participação com representação da to-
talidade dos membros do Conselho de Administração da Vindi Tecnologia e Marketing S.A., (a “Companhia”). 
2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Dantas Santos e secretariados por Ariane Ruy Silviano, ad-
vogada da Companhia. 3. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação e autorização, pelo Conselho de Administra-
ção da Companhia, da formalização de Arrendamento Mercantil  junto ao Daycoval Leasing - Banco Mútiplo S/A. 
4. Presentes de forma física e/ou por vídeo-conferência: Empreendedores: Rodrigo Dantas, Wagner Nar-
de, Reginaldo Dutra. Investidores/Membros do Conselho: Fernando Wagner Silva, Thiago Domenici, Rodrigo 
Comazzetto e Secretária do Conselho: Ariane Ruy Silviano. 5. Instalação e Deliberações: Nos termos do Es-
tatuto Social e do Acordo de Acionistas da Companhia, os senhores membros do Conselho de Administração da Vin-
di Tecnologia e Marketing S.A. se reunem para aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a contratação pela 
Companhia de Arrendamento Mercantil junto ao Daycoval Leasing - Banco Múltiplo S/A para adquirir em arrenda-
mento, do fornecedor Dell Inc., os produtos a seguir elencados, cuja descrição pormenorizada encontra-se nas Notas 
Fiscais/Recibos a serem emitidos pelo fornecedor: Quote: 1000485203441, Product: Dell Latitude 3400, Units: 15, 
Preço Total: R$ 63.893,38, Preço Unit: R$ 4.259,56;  Quote: 1000485203441, Product: Dell Latitude 3400, 
Units: 25, Preço Total: R$ 105.859,83, Preço Unit: R$ 4.354,39; Quote: 1000485203441, Product: Vostro 14 
5000, Units: 8, Preço Total: R$ 36.294,91, Preço Unit: R$ 4.536,86; Quote: 1000485203441, Product: XPS 
8930, Units: 2, Preço Total: R$ 14.401,71, Preço Unit: R$ 7.200,86; Quote: 1000485203441, Product: Dell 20 
Monitor - E2016H, Units: 25, Preço Total: R$ 23.335,03, Preço Unit: R$ 933,40; Quote: 1000485203441, Pro-
duct: Dell 20 Monitor - SE2216H, Units: 25, Preço Total: R$ 12.471,99, Preço Unit: R$ 498,88; Units: 100, Pre-
ço Total: R$ 259.256,85. Segue, abaixo, resumo da condição fi nanceira contratada e aprovada: Leasing Finan-
ceiro - VRG Diluído nas Parcelas: Valor da Proposta: R$ 259.256,85, + TX Registro, Prazo: 36 meses, Taxa 
S/ ISS: 0,59%, C.E.T.: 0,69%; Coefi ciente c/ ISS: 0,03149; Parcelas c/ ISS (2%): 36 x R$ 8.163,88. * Parcelas já 
com ISS de 2%. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se redigido e feito la-
vrar esta ata, a qualidade e achada conforme, foi devidamente aprovada pelos membros do Conselho de Administra-
ção. 7. Assinaturas: Os presentes a seguir citados assinam a presente ata em 3 vias para levá-la à registro na JU-
CESP, forma que reconhecem como válida e vinculante. Mesa: Presidente - Sr. Rodrigo Dantas Santos, Secretária - 
Ariane Ruy Silviano. Conselheiros: Rodrigo Dantas Santos, Reginaldo Dutra, Rodrigo Gasparini Comazzetto, Fernan-
do Wagner Silva e Thiago Mendes Domenici de Morais. Rodrigo Dantas, Reginaldo Dutra, Wagner Narde, Rodrigo 
Gasparini Comazzetto, Fernando Wagner Silva, Thiago Mendes Domenici de Morais;  Ariane Ruy Silviano. JUCESP nº 
137.890/20-5 em 16.03.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Data, Hora e Local: Aos 26 de abril de 2021 (“2021 “e/ou, cumulativamente, 
“26/04/21”), às 10:30 hs. (dez horas e trinta minutos), na sede social da empresa Vindi 
Tecnologia e Marketing S/A (“Companhia” e/ou “Vindi”), localizada no Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Paraíso, nº 148, 15º e 16º andares, Bairro do Paraí-
so, CEP 04.103-000 (“Companhia”, “VindiSA” e/ou “Controlada”), então na condição de 
subsidiária integral da empresa Locaweb Serviços de Internet S.A., sociedade anônima 
por ações listada em bolsa de valores mobiliários brasileira, com sede na Rua Itapaiúna, 
nº 2.434, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, no Município de São Paulo, Estado 
de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Econo-
mia (“CNPJ/ME”) sob o nº 02.351.877/0001-52, com Inscrição Estadual (“I.E.”) Isenta e 
Inscrição Municipal (“C.C.M.”) nº 2.664.549-1, com seu Estatuto Social registrado peran-
te a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 35.300.349.482, com 
(i) fi lial no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Itapaiúna, nº 2.434, 1º 
andar, Sala 02, Bairro do Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
02.351.877/0004-03 (“N.I.R.E. JUCESP” nº 35.221.102.433), bem como (ii) escritórios ad-
ministrativos em: (ii.i) Avenida do Contorno, nº 6.594, 16º andar, Conjunto nº 1.620, Edi-
fício Amadeus Business Tower, Bairro de Savassi, CEP 30.110-044, no Município de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0005-86 
(“N.I.R.E. JUCEMG” nº 31.902.631.018); (ii.ii) Rua Domingos José Martins, nº 75, Sala 
203, Bairro do Recife Antigo, CEP 50.030-200, no Município do Recife, Estado de Pernam-
buco, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0006-67 (“N.I.R.E. JUCEPE” nº 
26.900.759.498); e, ainda, (ii.iii) Avenida Carlos Gomes, nº 222, Loja 801, Bairro Auxilia-
dora, CEP 90.480-000, no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscri-
ta no CNPJ/ME sob o nº 02.351.877/0007-48 (“N.I.R.E. JUCERGS” nº 43.901.958.544), 
neste ato representada por seus Diretores: Presidente, o Sr Fernando Biancardi Cirne, bra-
sileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 22.693.914-5 SSP/
SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/
ME”) sob o nº 169.278.538-98 (“Fernando Cirne”); e, ainda, Financeiro, o Sr. Rafael Cha-
mas Alves, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Carteira de Identidade R.G. 
nº 43.667.009 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 327.106.788-02 (“Rafael Chamas”), 
ambos residentes e domiciliados no Estado de São Paulo, com endereços comerciais con-
vergentes na Rua Itapaiúna, nº 2.434, Bairro Jardim Morumbi, CEP 05.707-001, Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo (“LwSA”, “Locaweb”, “Controladora”, “Acionista Loca-
web” e/ou “Acionista Unipessoal”). Convocação e Quórum de Instalação: Dispen-
sada a convocação preliminar tendo em vista a presença, nos termos do Parágrafo Quar-
to, do Artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 (quinze) do mês de dezembro do ano de 1976 
(“Lei das SA’s”), da totalidade do capital social da Companhia (ou seja, da única atual 
acionista controladora Locaweb, conforme assinatura(s) devidamente identifi cada(s) de 
seu(s) correspondente(s) representante(s) legal(is) então aposta(s) no “Livro de Presença 
de Acionistas” desta Companhia. Documentação Prévia: Contas da Administração e 
Demonstrações Financeiras, com base no Balanço Patrimonial e Demonstração de Resul-
tado Econômico da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2020 (“2020” e/ou, cumulativamente, “31/12/20”) previamente disponibilizados 
na sede social para os interessados elegíveis/Acionista (não veiculados em virtude: i. do 
atual capital social desta Companhia ser unilateral/exclusiva/unipessoalmente detido por 
Locaweb; ii. subsidiária integral de única Acionista presente/anuente; e, ainda, iii. da Com-
panhia apresentar contabilizado Patrimônio Líquido regular e vigente (“P.L.”) inferior ao 
limite legalmente estabelecido/exigido de R$10.000.000,00 — dez milhões de reais). 
Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rafael Chamas Alves 
(“Presidente”), que convidou o Sr. Rodrigo Dantas Santos (“Secretário”) para atuar como 
secretário. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias já plena/previamen-
te pacifi cadas pelos correspondentes membros da Diretoria e/ou demais representantes 
legais desta Companhia, ora passíveis das respectivas convalidações nesta ocasião e, a 
seguir, deliberadas/votadas/consubstanciadas por parte da Locaweb, quais sejam: [A] 
apreciação das Contas da Administração e Demonstrações Financeiras, com base no Ba-
lanço Patrimonial e Demonstração de Resultado Econômico da Companhia relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 (“2020” e/ou, cumulativamente, 
“31/12/20”), bem como, abrangente/previamente, anuídas por sua Administração e Acio-
nistas contemporâneos/anteriores também; [B] destinação do resultado negativo da 
Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/20; [C] sacramentar a não dis-
tribuição de dividendos para sua Acionista unipessoal em decorrência de eventuais reser-

vas de anteriores exercícios sociais superavitários; [D] fi xação da remuneração anual glo-
bal dos Administradores desta Companhia para o corrente exercício social a ser encerra-
do em 31 do vindouro mês de dezembro do corrente ano de 2021 (“31/12/21”); e, ainda, 
[E] outros assuntos do interesse geral da Companhia e/ou sua Administração. Delibera-
ções: Após detidos exame e discussão das matérias constantes da “Ordem do Dia” su-
pra, bem como exame da correspondente documentação então disponibilizada para con-
sultas/conhecimento em sua sede social, a presente Acionista Unipessoal da Companhia 
devidamente identifi cada (mormente, em decorrência das assinaturas identifi cadas de 
seus respectivos representantes legais apostas no “Livro de Presença de Acionistas” des-
ta Companhia) deliberou, aprovou e/ou convalidou, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer ressalvas, o seguinte: [A] apreciação das Contas da Administração e Demons-
trações Financeiras, com base no Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado Eco-
nômico da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31/12/20, todos estes 
relativos ao passado exercício social de 2020 e, também, então disponibilizados previa-
mente na sede social da Companhia; [B] destinação do resultado negativo da Companhia 
relativo ao passado exercício social de 2020 e, também mediante anuência da Diretoria, 
para sua correspondente e específi ca conta de prejuízos do próprio exercício, no adicional 
importe contabilizado e defi citário de R$5.835.805,21 (cinco milhões, oitocentos e trinta 
e cinco mil, oitocentos e cinco reais e vinte e um centavos); [C] em virtude do quanto ime-
diatamente deliberado acima, sacramentar a não distribuição de quaisquer dividendos (e/
ou outros benéfi cos percebimentos correlatos, incluindo, mas não se limitando aos juros 
sobre o capital próprio decorrentes e/ou apurados do exercício social encerrado em 
31/12/20) para sua atual Acionista Unipessoal com base em eventuais reservas decorren-
tes de exercícios sociais superavitários, benéfi cos e anteriores ao passado ano de 2020; e, 
ainda, no âmbito de outros assuntos de interesse geral da própria Companhia e/ou sua 
atual Acionista Controladora, [D] fi xação da(s) remuneração(ões) anual(is) global(is) de 
seu(s) atual(is) Administrador(es) da Companhia no corrente exercício social a ser encer-
rado em 31/12/21 e até o montante total e bruto de R$960.000,00 (novecentos e sessen-
ta mil reais), bem como a não ser, necessariamente, consumado em sua integralidade; e, 
ainda, no âmbito de outros assuntos do interesse geral de sua Acionista e/ou da própria 
Companhia, [E] adicionalmente, [E.1] convalidações das correspondentes autorizações 
pretéritas para os Administradores/Diretores da Companhia praticarem todos os atos ne-
cessários à consecução das deliberações ora aprovadas nos exatos termos desta solene 
assembleia geral; [E.2] autorizações para atual Administração/Diretores da Companhia 
(e/ou, também, seus respectivos representantes legais/procuradores devida/prévia/ex-
pressamente constituídos) [E.2.1] executar todos os atos, [E.2.2] assinar quaisquer docu-
mentos pertinentes e/ou [E.2.3] implementar procedimentos administrativos e burocráti-
cos necessários para a consecução do quanto deliberado, votado, aprovado, destinado, 
convalidado e/ou decorrente desta presente AGO da Companhia, [E.2.4] dado os atuais 
interesses sociais da Acionista e de parte de seus Diretores (mormente, aqueles seus an-
tigos acionistas), ratifi ca-se o Plano de Negócios e/ou orçamento anual da Sociedade para 
o corrente exercício social do ano de 2021 e então pactuado na correspondente docu-
mentação da efetiva aquisição desta Companhia pela Controladora em 12 de janeiro de 
2021 pp; além [E.2.5] da promoção de seus subsequentes registros correspondentes jun-
to aos respectivos órgãos públicos anuentes. Encerramento: Nada mais havendo a tra-
tar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assi-
nada por todos os membros da Diretoria da Companhia identifi cados, ora presentes e 
abaixo assinados. A presente ata foi lavrada na forma da Lei nº 6.404/76, conforme alte-
rada (“Lei das SA’s”), bem como em conformidade com o vigente Estatuto Social da Com-
panhia. São Paulo, SP, 26 de abril de 2021, às 10:30 hs. (dez horas e trinta minutos). Mesa: 
Presidente – Sr. Rafael Chamas Alves; e, ainda, Secretário – Sr. Rodrigo Dantas Santos. 
Membros da Diretoria presentes e devidamente identifi cados: Sr. Fernando Biancardi 
Cirne/A; Sr. Rafael Chamas Alves/A; Sr. Rodrigo Dantas Santos/B; e, ainda, Sr. Reginaldo 
Dutra/B, bem como sua acionista controladora, a empresa Locaweb Serviços de Internet 
S.A. (“LwSA” - CNPJ/ME nº 02.351.877/0001-52) ora devida/conjuntamente identifi cada 
e representada por seus correspondentes Diretores: i. Sr. Fernando Biancardi Cirne (“CEO” 
– CPF/ME nº 169.278.538-98); e, ainda, Sr. Rafael Chamas Alves (“CFO” – CPF/ME nº 
327.106.788-02). A presente é cópia fi el da ata original lavrada em livro próprio da Com-
panhia. São Paulo, SP, 26 de abril de 2021, às 10:30 hs. (dez horas e trinta minutos). Mesa: 
Rafael Chamas Alves / “Presidente”; Rodrigo Dantas Santos / “Secretário”. JUCESP nº 
380.397/21-3 em 10.08.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.
CNPJ/ME nº 18.881.804/0001-02 - NIRE nº 35.300.490.240

Ata de Assembleia Geral Ordinária, Realizada em 26 de Abril de 2021

Escritórios buscam seu 
papel em meio a tsunami de 

mudanças no trabalho

O modelo híbrido de 
trabalho parece ter 
chegado para ficar, 
mas ainda está longe 
de ser unanimidade

Nos últimos dias, as 
discussões sobre 
o tema foram rea

cendidas após Elon Musk 
– CEO da Tesla – defender 
o trabalho presencial e di
vulgar que os funcionários 
da fabricante de carros 
elétricos deveriam passar 
pelo menos 40 horas no 
escritório ou deixar a em
presa. Por outro lado, re
sultados obtidos por muitas 
companhias, desde o início 
da pandemia, sinalizam que 
produtividade não está, 
necessariamente, atrelada 
à presença nos escritórios.

Se não existe fórmula má
gica de distribuição do tem
po dos funcionários a ser 
adotada pelas ocupantes 
de escritórios, qual o papel 
do mercado imobiliário na 
definição da resposta para 
cada equação? 

Mais do que nunca, o 
setor precisa entender, 
com profundidade, as de
mandas de cada inquilino 
e propor a melhor solução, 
em relação às áreas ocu
padas, de acordo com as 
necessidades da empresa 
em relação à frequência de 
empregados, no escritório, 
e à interação das pessoas.

Cada companhia tem 
suas regras próprias de 
distribuição da parcela 
trabalhada dentro e fora do 
escritório. Há aquelas que 
decidiram deixar alguns 
setores totalmente remo
tos e reduziram o espaço 
alugado. Outras, apesar 
de optarem pelo rodízio 
de funcionários, definiram 
que a distância entre as 
pessoas aumentaria, conti
nuando com a mesma área 
total locada. 

Houve também inquilinos 
que mantiveram os metros 
quadrados ocupados, mas 
preferiram distribuir os 
espaços menores em vários 
escritórios, espalhados 
pela cidade, para diminuir 
o deslocamento dos fun
cionários. Aceleradas pela 
pandemia, as mudanças no 
mundo do trabalho foram 
acompanhadas também 
de algumas distorções. 
Exemplo disso são pesso
as que se aproveitam do 

novo modelo para manter 
“amantes” profissionais, ou 
seja, usar parte do tempo 
destinado ao home office 
para prestar serviços a 
outras companhias. 

Esse movimento tem ga
nhado tal proporção que já 
existem até páginas na in
ternet de incentivo e orien
tação dessa prática, caso do 
site www.overemployed.
com. Mas deixando os des
vios de finalidade de lado, 
vale lembrar que, diferen
temente do que avaliações 
catastróficas apontavam no 
início da pandemia, o traba
lho remoto decorrente da 
necessidade de isolamento 
não culminou no fim da 
demanda por áreas corpo
rativas e na devolução em 
massa de escritórios. 

O que mudou foi o perfil 
da procura, conforme as 
especificidades de cada 
ocupante. Com o avanço 
da vacinação, a adoção do 
modelo híbrido de trabalho 
passou a fazer parte da cul
tura e da rotina de muitas 
empresas – tanto grandes 
corporações quanto start
ups no início da jornada. 
Na UBlink, boa parte de 
nossos funcionários vão 
ao escritório três vezes 
por semana, e trabalham 
de casa ou de outro lugar 
durante dois dias. 

Se a proximidade no 
escritório facilita a cons
trução e a disseminação 
da cultura da startup, o 
trabalho remoto permite 
que nossos colaborado
res remanejem para suas 
questões pessoais o tempo 
que seria gasto no trânsito. 
O formato híbrido tem se 
mostrado o mais satisfa
tório para conciliar ex
pectativas de fundadores 
e colaboradores da UBlink. 

Aos poucos, cada empre
sa tem encontrado qual é 
o seu modelo de trabalho. 
E, para atender ao formato 
escolhido, o mais indicado 
pode ser alugar grandes la
jes corporativas, contratar 
espaços em coworkings ou 
locar saletas em diferentes 
bairros. 

Cabe ao mercado imobili
ário ser proativo e oferecer 
a melhor área a ser ocupada 
de acordo com a nova rea
lidade dos inquilinos.

(*) - É um dos fundadores da UBlink, 
startup de locação, compra e venda 

de imóveis.

Rogério Santos (*)

Porém, para um e
commerce ter bom 
desempenho, é preci

so oferecer segurança, além 
de boas ofertas, já que falhas 
e vulnerabilidades podem 
expor informações sensíveis 
dos clientes, como dados de 
cartão de crédito. De acordo 
com o Massachusetts Insti
tute of Technology, o volu
me de vazamento de dados 
cresceu 493% nos últimos 
dois anos. 

“Devese buscar apoio 
consultivo para uma análise 
profunda e imparcial dos 
riscos, além da criação de 
um plano de ação para ata
car rapidamente os pontos 
levantados, criando camadas 
de segurança necessárias 
que irão proteger os dados 
armazenados”, alerta Gusta
vo Pisani, diretor de varejo 
no Grupo FCamara 

Pensando nisso, o executi
vo preparou dicas para quem 

Alguns pontos de atenção: acesso remoto, phishing via email, 
proteção de senhas e endpoint expostos na internet.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

E-commerce: como garantir uma 
compra segura no Dia dos Pais

O Dia dos Pais é uma data que movimenta consideravelmente o varejo. Um levantamento feito no ano 
passado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, em parceria com a 
Offerwise, constatou que 67% dos consumidores tinham intenção de comprar presentes para os pais

  Uma solução de XDR 
é indispensável para 
detecção de vulnera
bilidades em várias ca
madas e pode  agregar o 
Machine Learning para 
análise de comporta
mentos suspeitos.

 2) Limite a extensão 
do dano - Devese 
monitorar as ações, ter 
controle e visibilidade 
de seu ambiente. Para 
isso, existe uma série 
de recursos que apoiam 
esse processo: ferra
mentas de avaliação de 
postura de segurança, 
análises contínuas de 
vulnerabilidades como 
SAST e DAST, corre
lacionadores de Logs 
(SIEM), detectores 
de vulnerabilidades 
(EDR, XDR) e ado
ção de metodologias e 
frameworks voltados 
para segurança, como 
security by design, 
DevSecOps e o Zero 
Trust. 

 3) Dificulte a entrada 
dos invasores - Re
mova gradativamente 
os riscos nos pontos 
de entrada. Soluções 
avançadas de gestão 
e proteção de identi
dade com análise de 
riscos, autenticação 
de dois fatores e polí
ticas de proteção pro
ativas também devem 
ser adotadas. Alguns 
pontos de atenção 
são: acesso remoto, 
phishing via email, 
proteção de senhas e 
endpoint expostos na 
internet. 

  “Uma dica para que 
a empresa possa se 
proteger é construir 
uma arquitetura em 
camadas que possa 
gerar barreiras a serem 
transpostas a possíveis 
ataques e com isso, não 
apenas desmotiválos 
a continuar com a 
invasão, mas também 
proporcionar meios 
para rastrear e evitar 
o sucesso do ataque” 
explica Pisani.  Fonte 
e outras informações: 
(www.fcamara.com.
br).
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busca garantir a segurança 
do cliente durante o Dia dos 
Pais. Confira:
 1) Previna-se - O pri

meiro passo deve se 
estruturar seu ambien
te para que dificulte 
o acesso aos dados 
e também para que 
recuperem eles caso 

aconteça o pior. Uma 
ferramenta de CASB 
deve ser adotada para 
evitar o chamado Sha
dow IT, que dificulta 
o controle sobre ciclo 
dos dados e se tornou 
muito comum com a 
transformação digital e 
adesão do home office. 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

www.netjen.com.brSão Paulo, quarta-feira 03 de agosto de 20228

Inovação: como ideias 
geniais contribuem 

para um futuro 
sustentável

Imagine um tubarão 
deslizando no fundo 
do oceano com sua 
agilidade, fluidez e 
beleza

A aerodinâmica incrí-
vel dessa criatura 
inspirou os nossos 

cientistas no desenvol-
vimento de uma película 
com nervuras que imitam 
a estrutura fina da pele de 
um tubarão. Na prática, o 
resultado dessa inovação é 
a redução de mais de 3.700 
toneladas no consumo de 
querosene em aviões de 
carga por ano. 

Escolhi este caso de su-
cesso recente para come-
çar um breve mergulho no 
mar de ideias disruptivas e 
de pesquisa de cientistas 
de vários lugares do mundo 
que se concretizam em ino-
vações que estão contri-
buindo significantemente 
para a sustentabilidade do 
nosso planeta. 

Este novo revestimen-
to, que foi batizado de 
AeroSHARK, já está sen-
do aplicado na frota de 
aeronaves de carga da 
Lufthansa Cargo, com 
a expectativa inicial de 
redução anual de 11.700 
toneladas nas emissões de 
CO2 da empresa. É um re-
sultado muito importante 
e mais um passo no nosso 
compromisso de contribuir 
na redução da pegada de 
carbono e o seu impacto 
nas mudanças climáticas. 

Esse objetivo também 
é meta direcionadora dos 
investimentos em P&D da 
BASF em todos os conti-
nentes - tanto para con-
tribuir com os resultados 
dos clientes, como para 
ter ganhos econômicos e 
operacionais efetivos na 
nossa própria operação. 
Acelerar o desenvolvi-
mento e implantação de 
novos processos livres de 
CO2 para a produção de 
produtos químicos fazem 
parte de nossa estratégia 
global que visa zerar as 
emissões da companhia 
até 2050.

Além de inovações na 
funcionalidade dos produ-
tos, é possível também re-
duzir a pegada de carbono 
investindo na composição 
química destes produtos 
desde o início de sua cadeia 
de valor, como é o exem-
plo das novas tintas au-
tomotivas certificadas de 
acordo com a abordagem 
de balanço de biomassa, 
ou seja, com substituição 
de matérias-primas de 
origem fóssil por versões 
renováveis. 

Com o uso dessas tintas 
mais sustentáveis, o Grupo 
BMW está conseguindo di-

minuir em cerca de 40% o 
índice de CO2 por camada 
de tinta em suas opera-
ções, uma contribuição 
que será capaz de permitir 
uma redução de 15 mil to-
neladas de emissão de CO2 
nas suas fábricas até 2030.

Além deste exemplo, 
podemos ainda citar vários 
outros na área de tintas 
automotivas como as tintas 
à base de água e outros 
produtos mais eficientes 
que proporcionam um 
consumo menor e a redu-
ção de uso de energia e 
outros insumos nas linhas 
de pinturas automotivas 
de grandes montadoras no 
Brasil e no mundo.

Outro ponto importante 
a ser considerado e tra-
balhado são os processos 
de fabricação. Na gestão 
ecoeficiente da nossa fá-
brica em São Bernardo do 
Campo (SP), por exemplo, 
já reduzimos em 16% o 
consumo de energia elé-
trica por tonelada de pro-
duto e evitamos a emissão 
de 3,29 mil toneladas de 
CO2 na atmosfera por ano, 
mesmo com um aumento 
de produção no mesmo 
período. 

Para se ter uma ideia, isso 
equivale a mais de 60 voltas 
com um caminhão ao redor 
da Terra. Insumos impor-
tantes na produção, como 
gás natural, vapor, nitrogê-
nio, água desmineralizada, 
ar comprimido, também 
tiveram seus consumos 
reduzidos, além do fato de 
que toda a energia elétrica 
utilizada na fábrica ser de 
fonte renovável, eólica.

E nesse propósito amplo 
em busca de sustenta-
bilidade é que a química 
tem sido uma facilitadora, 
fornecendo soluções in-
teligentes que aliam alta 
performance ao baixo 
impacto ambiental, com 
gestão eficiente e racional 
dos recursos naturais. 

Todo esse esforço ga-
rante que a tecnologia 
embarcada naquela cor 
bonita e brilhante, que 
protege o nosso carro das 
intempéries e da ferrugem, 
seja sustentável, respeite o 
meio ambiente desde a sua 
produção até a sua aplica-
ção na linha de pintura das 
montadoras. 

É assim, investindo em 
pesquisa e desenvolvimen-
to, em gestão e consciência 
ambiental que queremos 
garantir um mundo melhor 
para todos nós. E você? 
conhece outras ideias 
incríveis que estão revo-
lucionando os produtos 
em busca de um futuro 
sustentável? 

(*) - É diretor de Tintas Automotivas 
da BASF para a América do Sul.

Marcos Fernandes (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

Segundo estudo da Absolar, 
a potência operacional da 
energia solar fotovoltaica ul-

trapassou a das termelétricas de gás 
natural e de biomassa, tornando-se 
a terceira maior fonte na matriz 
elétrica nacional, atrás apenas da 
hídrica e eólica. 

O estudo considerou a análise 
das matrizes separadamente. De 
acordo com mapeamento da enti-
dade, atualmente são 16,4 gigawatts 
(GW) de energia solar instalada em 
grandes usinas e pequenos projetos 
de geração própria. O gás natural 
e a biomassa possuem 16,3 GW 
de potência instalada, cada um. É 
importante frisar que as termelé-
tricas ainda respondem por parcela 
significativa do potencial energético 
nacional, já que o conjunto ter-
melétrico inclui as usinas movidas 
por biomassa, gás natural e outros 
combustíveis, como o carvão.

Para o diretor da Absolar, Car-
los Dornellas, o avanço da matriz 
solar, por meio de grandes usi-
nas e pela geração própria em 
residências, pequenos negócios, 
propriedades rurais e prédios 
públicos, é fundamental para o de-
senvolvimento social, econômico e 
ambiental do Brasil. “A fonte aju-
da a diversificar o suprimento de 
energia elétrica do país, reduzindo 
a pressão sobre os recursos hídri-
cos”, diz Dornellas, que também 
destaca as vantagens econômicas 
ao consumidor.

“As usinas solares de grande 
porte geram eletricidade a preços 
até dez vezes menores do que as 
termelétricas fósseis emergenciais 
ou a energia elétrica importada de 
países vizinhos, duas das principais 
responsáveis pelo aumento tarifário 
sobre os consumidores”, acrescenta 
Dornellas. Desde 2012, a matriz 
fotovoltaica, segundo a Absolar, já 
proporcionou ao Brasil mais de R$ 
86,2 bilhões em novos investimen-
tos, R$ 22,8 bilhões em arrecadação 
de impostos e gerou mais de 479,8 
mil empregos. 

O avanço da matriz solar é fundamental para o desenvolvimento social, econômico e 
ambiental do Brasil.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: DANIEL CARDOSO JUNIOR, profissão: assistente financeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 25/03/1996, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Daniel Cardoso e de Rosenei 
Maier Cardoso. O pretendente: MARCELLO RODRIGUES OLIVEIRA, profissão: assis-
tente de departamento pessoal, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, 
SP, data-nascimento: 02/04/1998, residente e domiciliado em Penha de França, São 
Paulo, SP, filho de Clemar de Souza Oliveira Filho e de Sandra Mara Rodrigues Oliveira.

O pretendente: DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES, profissão: auxiliar de departamento 
pessoal, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
31/05/1995, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Cicero Rodrigues 
Neto e de Edileusa Maria Pereira Rodrigues. A pretendente: LAÍS FLINCO BERMUDES, 
profissão: comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de 
França, SP, data-nascimento: 28/04/1994, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Rubens Gomes Bermudes e de Marcia Amaral Flinco Bermudes.

O pretendente: LUCAS RODRIGO DE SANT'ANNA SANCHEZ, profissão: supervisor de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nas-
cimento: 13/04/1989, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de José Luiz Sanchez Jares e de Lizete Tereza de Sant'Anna Sanchez. A pretendente: 
FABIANA GIUSEPIN DO VALLE, profissão: gerente de contas, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 24/11/1979, residente e do-
miciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Djalma Barbosa do Valle e de 
Alzira Giusepin do Valle.

O pretendente: VITO CESAR LEAL CIRAULO, profissão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 10/11/1991, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Salvador Ciraulo e de Bernadete Pontes Leal 
Ciraulo. A pretendente: CAROLINE SANCHES DO NASCIMENTO, profissão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 
22/10/1993, residente e domiciliada em São Miguel Paulista, São Paulo, SP, filha de 
Genival Pinheiro do Nascimento e de Silvia Sanches Machado do Nascimento.

O pretendente: IAGO JOSÉ MATOS MARTINS LYRA, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara, SP, data-nascimento: 26/09/1992, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Daniel Carlos Matos 
Lyra e de Silvia Martins de Matos Lyra. A pretendente: JÉSSICA SANTOS DA HORA, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Aracaju, SE, data-nascimento: 
25/10/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Adrião 
Rodrigues da Hora e de Zenaide Alves dos Santos.

O pretendente: DENILSON DA SILVA MARQUES, profissão: cozinheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Palmares, PE, data-nascimento: 17/05/1987, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Marques Filho e de Antonia 
Maria da Silva. O pretendente: JORDÂNIO COSTA MACHADO, profissão: mensageiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Terezina, PI, data-nascimento: 20/08/1987, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Vicente Tudes Machado e 
de Aurinete Alves Costa.

O pretendente: VÍNICIO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalida-
de: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/01/1988, residente e domiciliado em Penha de 
França, São Paulo, SP, filho de Wantuir Silva e de Ivete Aparecida da Silva. A pretendente: 
MONALLISA SILVA SILVANO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 02/02/1995, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Jaimir Silvano e de Dayse Cristina Silva.

 

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:

CARLOS EDUARDO IMBUAVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido no 
Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV-A-158.FLS.299V LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e setenta e um (28/10/1971), 
residente e domiciliado Rua Juçaral, 466, casa 03, CEP 08246-106, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Vitor Imbuava e de Edileuza da Silva 
Imbuava. ROSILENE BARBOSA, estado civil solteira, profissão copeira, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/099.FLS.020-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (09/10/1974), residente e domiciliada 
Rua Juçaral, 466, casa 03, CEP 08246-106, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Barbosa Neto e de Maria Minervina Barbosa.

EVERTON RIBEIRO ALVES, estado civil divorciado, profissão auxiliar de expedição, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil nove-
centos e oitenta e cinco (09/12/1985), residente e domiciliado Rua Ione Pinelli, 92, casa 
02, CEP 08370-545, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcinei Ribeiro Alves 
e de Suely Compaim Alves. KARINA LOPES LEANO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.162 TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(17/02/1994), residente e domiciliada Rua Ione Pinelli, 92, casa 02, cep 08370-545, Vila 
Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudemir Santos Leano e de Sonia Roseli 
Lopes Leano.

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
no Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/298.FLS.187 JABAQUARA/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de setembro de mil novecentos e noventa e seis (06/09/1996), re-
sidente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 3679, casa 21, CEP: 08240005, Jardim Nor-
ma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Audo Carlos dos Santos e de Guaracineide 
Pereira. MARIANA CORRÊA GEROLAMO, estado civil solteira, profissão empresária, 
nascida em Ubatuba, neste Estado (CN:LV.A/082.FLS.279-UBATUBA/SP), Ubatuba, SP 
no dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e sete (11/11/1997), residente e 
domiciliada Avenida Pires do Rio, 3679, casa 21, CEP: 08240005, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio Gerolamo e de Rosemeire de Oliveira Corrêa 
Gerolamo.

DILSON LÉCIO PEDROSO LIMA, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e setenta 
e um (17/03/1971), residente e domiciliado Rua Adaíra, 126, fundos, CEP: 08285160, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Pereira Lima e de 
Marilú Rodrigues Pedroso Lima. QUITERIA AUZIANE DE MATOS, estado civil divor-
ciada, profissão balconista, nascida em Capoeiras, Estado de Pernambuco, Capoeiras, 
PE no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta e três (15/05/1983), residente e 
domiciliada Rua Adaíra, 39, fundos, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Alves de Matos e de Maria Sonia da Silva Matos.

O pretendente: BERNARD ROSENBERG BRAUN, de nacionalidade brasileira, marke-
ting, solteiro, nascido em São Paulo, SP,no dia (23/06/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Isaac Braun Yedid e de Rosely Rosenberg Braun. A pretendente: 
TALLY SMITAS, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (09/08/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Henrique 
Marcio Smitas e de Irene Carmona Smitas.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

Energia solar 
supera fontes termelétricas

O aumento do custo do petróleo e a busca cada vez maior por fontes renováveis impulsionam a 
energia solar no Brasil. Estudos recentes mostram que a energia solar instalada no país já supera 
matrizes mais poluentes, como as usinas termelétricas movidas por biomassa ou gás natural

Do ponto de vista ambiental, dei-
xaram de ser emitidas 23,6 milhões 
de toneladas de CO2 na atmosfera. 
As projeções da Absolar são de 
que, apenas este ano, a energia 
solar deve trazer mais de R$ 50,8 
bilhões em investimentos ao país e 
proporcionar a abertura de 357 mil 
novos empregos. Isso torna 2022 
o melhor ano para a energia solar 
desde 2012.  

“A tecnologia fotovoltaica tem se 
popularizado cada vez mais no país, 
atingindo todas as classes de con-
sumo e provocando um efeito mul-
tiplicador na sociedade brasileira”, 
afirma o presidente do Conselho de 
Administração da Absolar, Ronaldo 
Koloszuk. O diretor-executivo do 
setor de energia da EY, André Flavio, 
concorda que os números revelam 
o potencial das energias renováveis 
no Brasil.

“Os números mostram o cresci-
mento da energia solar em um país 
onde há grande potencial para o 
desenvolvimento dessa matriz”, 
afirma. Ele acrescenta os benefí-
cios ambientais proporcionados 
pela diversificação. “O caminho a 

ser explorado para a melhoria do 
meio ambiente passa pela energia 
solar”. André explica, porém, que a 
opção pela energia solar vem acom-
panhada de gastos de produção e 
armazenamento que elevam o preço 
final ao consumidor. 

Um deles é o preço de instalação 
dos painéis e equipamentos para 
a geração da energia. Além disso, 
mesmo com o gerador de energia 
fotovoltaica em funcionamento, o 
consumidor continua dependendo 
de outras fontes, mesmo em quanti-
dades menores. “É necessário muito 
cuidado e muitas análises quando 
se fala em redução de custos com 
outras fontes de energia, como a 
solar”, diz o consultor.

Segundo ele, esses custos devem 
ser reduzidos nos próximos anos 
com aprimoramento dos sistemas 
de produção e armazenamento, e 
com mudanças na legislação que 
permitam ao consumidor apro-
veitar melhor a energia produzida 
em excesso. “Ainda não temos um 
grande mercado de carros elétricos, 
por exemplo, que poderia absorver 
essa energia” - (Agência EY). 
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