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A nuvem em seus vários formatos – privada, pública e híbrida – é 
o principal ambiente onde rodam as aplicações responsáveis pelos 
processos de negócios das organizações brasileiras. Estudo do IDC 
Brasil divulgado em abril revela que, no país, o investimento em nuvem 
chegará a R$ 12,2 bilhões até o final do ano. O segmento que mais 
cresce é a nuvem pública, que avançou 36% em relação a 2021.   

Oportunidade para especializar-se em  
segurança de aplicações na nuvem

Você já deve ter se perguntado como uma pessoa ou empresa 
consegue produzir um conteúdo viral, que é aquele que se espalha 
rapidamente e ganha grandes proporções. De acordo com a especia-
lista em vendas nas redes sociais, Camila Silveira, existem diversos 
fatores combinados para que uma publicação viralize.    

Marketing Viral: 22 dicas de como produzir 
conteúdos altamente persuasivos

Para bancos de grande porte com filiais locais em várias partes do 
país ou ao redor do mundo, gerenciar sistemas de segurança vem se 
tornando cada vez mais uma preocupação urgente.    

O aumento da segurança e da inteligência 
com infraestrutura de nuvem híbrida
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Confiança gera 2,5 vezes mais 
retorno econômico para empresas

Confiança gera valor: é isso o que 
aponta o BCG’s Trust Index (ou Índice 
de Confiança do BCG, em português), 
ferramenta lançada recentemente pelo 
Boston Consulting Group, baseada em 
um modelo de inteligência artificial, 
para classificar as empresas com maior 
nível de confiança de seus clientes. 

Um dos insights que o índice do BCG aponta é 
que as 100 empresas mais confiáveis do mundo 

conseguem gerar até 2,5 vezes mais retorno eco-
nômico e múltiplo P/E (price/earnings ou preço/
lucro, em português) de 47% maior, enquanto as 
últimas colocadas apresentaram um desconto no 
múltiplo, associado à falta de credibilidade.

 
O estudo destaca que os níveis de confiança 

aumentaram durante a pandemia: para todas 
as empresas, exceto as 100 últimas do ranking. 
Já a pontuação de confiança CAGR (taxa de 
crescimento anual composta) cresceu menos 
para as 100 maiores do que para o grupo geral 
(provavelmente porque os níveis das 100 maio-
res já eram altos), mas foi a que mais corroeu 
entre as empresas menos confiáveis. 

Ter um trabalho contínuo para se manter no 
topo da lista é de grande importância, segundo 
o BCG, já que menos da metade da centena de 
empresas líderes se manteve na liderança no 
ano seguinte. De acordo com Marcos Aguiar, 
diretor executivo, sócio sênior do BCG e fellow 
do BCG Henderson Institute, o relatório tem 
forte relevância, por permitir entender os 
diferentes aspectos que permeiam a confiança. 

“A análise oferece uma oportunidade única 
de acompanhar a evolução de uma empresa ao 
longo do tempo. Além disso, possibilita iden-
tificar características interessantes dentro do 
julgamento do público: por exemplo, um consu-
midor pode confiar em um determinado negócio 
por sua competência em entregar serviços, mas, 
ao mesmo tempo, não confiar nesta mesma 
empresa por considerar fraco seu compromisso 
com responsabilidade social”, explica.

 
O estudo aponta, ainda, quais temas podem 

afetar as posições de confiança das empresas. 
Áreas como inovação, parcerias, responsabili-
dade social e sustentabilidade são potenciali-
zadores de confiança. 

W
al

te
rB

ar
qu

in
_C

A
N

VA

Já governança, força de trabalho, qualidade 
de produtos e serviços e suporte ao cliente são 
fundamentais para discriminar entre as mais e 
as menos confiáveis. Por fim, corrupção, frau-
de e catástrofes - naturais ou provocadas por 
humanos - são classificados como destruidores 
de reputação.

 
Como as empresas podem melhorar seu 

nível de confiança - Antes de gerenciar ou 
melhorar sua percepção de confiança, as em-
presas precisam entender seu momento atual. 

Companhias que ocupam o topo da lista de 
mais confiáveis não ficam sempre na mesma 
posição: existe uma rotatividade entre elas, de 
um ano para o outro, de pelo menos 50%, o que 
prova a importância de manter ações contínuas 
para desenvolver e manter a confiança adquirida. 

 
Para as empresas que são vistas como menos 

confiáveis, a prioridade deve ser melhorar a 
resiliência diante de crises. A falha desses ne-
gócios em abordar adequadamente destruidores 
de confiança sinaliza um despreparo para lidar 
com eventos catastróficos de maneira eficaz.

 
A confiança é essencial para os negócios, 

porém, ser confiável hoje não é garantia de 
ser confiável amanhã. “É um equívoco pensar 
que confiança está atrelada apenas a eventos 
pontuais, como a chegada de um novo execu-
tivo ou escândalo corporativo. O BCG’s Trust 
Index mostra que existem diversos fatores que 

podem alavancar ou deteriorar a confiança de 
uma empresa, alguns de caráter estrutural”, 
ressalta Marcos.

 
Metodologia - O BCG’s Trust Index baseia-

-se na análise em tempo real de postagens na 
internet de múltiplos stakeholders. Ele aplica 
processamento de linguagem natural (NLP, 
em inglês) e IA para analisar e quantificar as 
percepções das partes interessadas. Por meio 
de buscas na internet e análises de milhares 
postagens sobre as 1.100 maiores empresas do 
mundo de artigos de mídia tradicional e social. 

O Trust Index usa uma lista de mais de 200 
palavras-chave relacionadas à confiança para 
identificar casos em que o texto menciona a 
empresa de forma positiva, neutra ou negati-
va. Para identificar as menções relacionadas 
especificamente à confiança (ou desconfiança), 
as palavras-chave são categorizadas de acordo 
com quatro dimensões: 

• Competência - se a empresa está efeti-
vamente entregando a sua promessa aos 
stakeholders

•	 Justiça - quão equitativa e empática a 
empresa é na experiência da entrega da 
sua promessa

•	 Transparência - quão abertas e inequí-
vocas são as decisões e ações da empresa

•	 Resiliência - com que eficácia a empresa 
evita ou se recupera de desafios e crises.  
-  Fonte e outras informações: (https://
www.bcg.com).
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Curso gratuito capacita pessoas recrutadoras 
na área da tecnologia

@A 99Hunters, maior comunidade global de headhunters, se uniu a Le 
Wagon, o bootcamp de programação melhor avaliado do mundo para 

lançar o “Tech for Recruiters”, um curso totalmente gratuito para capacitar 
pessoas recrutadoras no segmento da tecnologia. A ideia inicial era capa-
citar apenas a comunidade de headhunters autônomos que fazem parte 
do ecossistema da HR tech, mas, percebendo que recrutar para a área de 
tecnologia era uma dor de todo o mercado, devido à crescente valorização 
e demanda por esses profissionais ao redor do mundo inteiro, a startup 
decidiu se juntar com a Le Wagon para criar um curso de capacitação com 
imersão total para pessoas que já recrutam, que querem começar a recrutar 
nessa área e até mesmo para quem não tem experiência alguma em recru-
tamento. Os módulos contam com professores profissionais de tech e com 
pessoas recrutadoras experts na área, o que garante que, ao finalizar o curso, 
o estudante se torne um especialista em recrutamento para tecnologia - e 
já com oportunidade de colocar em prática tudo o que aprendeu (https://
eu1.hubs.ly/H01jMD20).    Leia a coluna completa na página 6

News@TI

A REVOLUçãO DO 
LIVE COMMERCE VEM 
PARA hUMANIzAR 
AS VENDAS DIGITAIS

    Leia na página 4

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 7

Foto: ANSA

Encontrado tesouro romano na Toscana
Pesquisadores italianos anunciaram a descoberta de um tesouro ro-

mano, com peças de bronze, mais de três mil moedas e altares, em San 
Casciano dei Bagni, na região da Toscana. A área está sendo escavada 
há três anos por ser um antigo local de banho, com piscinas termais e 
um complexo de lazer com fontes e terraços gigantescos. Ali, viveram 
os etruscos e, posteriormente, houve a ocupação do Império Romano. 
Segundo o arqueólogo Jacopo Tabolli, além dos itens, foram encontrados 
altares dedicados aos deuses, um até com baixo-relevo e uma imagem 
de um touro, e um cupido esculpido em bronze, considerado uma 
“obra-prima”. Os itens encontrados no local de adoração eram feitos 
de mármore de alta qualidade e que vasos e estruturas de todos os 
tamanhos estão sendo desenterradas (ANSA).    Leia a coluna 
completa na página 5
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Auxílio taxista
Vai até o próximo dia 15, o prazo 

para que as prefeituras cadastrem 
taxistas que poderão receber o 
benefício emergencial concedido a 
motoristas de táxi, o ‘Bem-Taxista’. 
Ele será pago até dezembro como 
ajuda para compensar a elevação 
do preço de combustíveis e deriva-
dos. Começa a ser pago no dia 16, 
em seis parcelas de R$ 1 mil para 
táxistas registrados nas prefeituras 
até 31 de maio (ABr).
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NFT - 
A propriedade 

no futuro
Você sabe o que 
atribui valor a um 
item? 

No fim, é a raridade. 
Imagine que uma 
criança se aproxima 

de uma banca que vende bo-
las, tendo apenas as opções 
nas cores branca ou ver-
melha; porém, tendo bem 
mais brancas disponíveis 
do que vermelhas. Caso ela 
pedisse uma bola de graça, 
qual cor você imagina que 
o vendedor daria? 

Certamente seria uma de 
cor branca. Nesse caso, o 
vendedor poderia até cobrar 
mais caro pelas bolas verme-
lhas, simplesmente por elas 
serem as mais desejadas 
e terem se tornado mais 
raras. Porém, como adotar 
essa regra econômica numa 
realidade como a internet, 
no qual um mesmo produto, 
imagem ou vídeo podem ser 
reproduzidos infinitamente, 
sem nenhum custo envolvi-
do, e sem que quem os criou 
seja remunerado pelo seu 
trabalho? 

Na verdade, já existe uma 
forma de conseguir isso, 
por meio dos tokens não 
fungíveis, ou NFTs, que é o 
uso da tecnologia de block-
chain para individualização 
de itens dentro da rede, por 
meio da sua representação 
matemática. Afinal, tudo na 
internet é originariamente 
baseado num conjunto de 
uns e zeros. Esses, numa 
lógica semelhante aos da 
identificação pessoal por 
meio do CPF, podem ser 
usados para individualizar 
um item. 

A tecnologia Blockchain 
permite hoje que você re-
gistre, de forma indelével, a 
que carteira, por exemplo, 
cada bola vermelha perten-
ce. Possibilita também que 
seja registrado o novo dono, 
caso você a venda ou transfi-
ra, atualizando a informação 
sem perder o histórico do 
proprietário anterior.  

E isso em toda a rede do 
blockchain na qual foi feito 
o registro, o que confere pu-
blicidade aos atos. Ou seja, 
registro disponível de forma 
transparente para todos os 
envolvidos, o que possibili-
ta — por exemplo — que 
cada nova cópia da bola seja 
corretamente quantificada, 
viabilizando que os royalties 
de quem a criou possam 
ser controlados, cobrados 
e repassados ao seu criador. 

Esse será o modelo pelo 
qual propriedades no me-
taverso poderão ser contro-
ladas, bens individualizados 
(e tornados raros) e servi-
ços remunerados pelo uso. 
Um novo perfil do direito 
à propriedade ainda em 
desenvolvimento. Mas não 
serão só bens digitais que te-
rão esse tipo de registro no 
futuro. Bens físicos também 
podem ser representados 
por números e seguirem o 
mesmo padrão de contro-
le descentralizado; lógica 
ideal, por exemplo, para 
registro de imóveis.

Imagine, em uma só con-
sulta, encontrar todas as 
transações relativas ao bem 
que você está adquirindo. 
Donos anteriores, agravos 
e liberações disponíveis de 
forma imediata. A limita-
ção, em especial nos casos 
de bens públicos, está na 
definição de qual será a 
rede de blockchain padrão 
a ser utilizada. Existem hoje 
opções que são públicas e 
outras que são privadas (ou 
permissionadas), devendo 
transitar entre esses dois 
formatos a opção que se tor-
nará padrão, por exemplo, 
para o meio público. 

Quando pensamos na op-
ção pública, esbarramos nos 
riscos como os relacionados 
aos dados pessoais, protegi-
dos pela LGPD; pois seriam 
expostos e permaneceriam 
disponíveis. Já na opção 
permissionada, temos a li-
mitação da própria necessi-
dade de um moderador, que 
será responsável por dar a 
permissão para participar; 
não excluindo questões 
como dados protegidos fica-
rem disponíveis - ainda que 
para um grupo mais seleto. 

Na verdade, no contexto 
público, sem essa definição 
clara, a propriedade digital, 
por exemplo, ficará limitada 
às transações e registros 
dentro da rede escolhida. 
Limitando, por si só, a so-
lução. 

Por outro lado, opções no 
segmento privado, de apli-
cação dos benefícios rela-
cionados a NFT e a redes de 
blockchain deverão evoluir 
e se estabelecer com grande 
velocidade. Devendo vir das 
soluções construídas neste 
universo o caminho para as 
definições do uso público. 

(*) - Law Master em Direito Digital, 
mestre em Estratégia e especialista 

em marketing, é advogado e 
administrador e sócio diretor do 

Urbano Vitalino Advogados.  

Christiano Sobral (*)

Eduardo Miller (*)    

Novas tecnologias estão surgindo e remodelando a 
maneira como trabalhamos todos os dias. No setor in-
dustrial, o uso da automação está crescendo e ganhando 
força. O principal objetivo da automação é ter máquinas 
que executem tarefas e processos com maior eficiência, 
entreguem produtos de melhor qualidade e maior satis-
fação do cliente. 

Manufatura aditiva, simulação gráfica 3D, interfaces ami-
gáveis, IoT, conectividade, robótica e recursos avançados 
facilitam a transformação do processo de usinagem em 
um processo inteligente, no qual essas são algumas das 
tecnologias básicas da Indústria 4.0 para a usinagem. Peças 
com alta exigência de precisão, acabamento superficial, 
velocidade e sistemas de fabricação flexíveis representam 
desafios cada vez maiores para o setor de manufatura. 

Além da engenharia mecânica e elétrica, software e 
tecnologia de controle (CNC) eficazes e confiáveis são 
fundamentais, incluindo sempre novas funcionalidades e 
prolongando a vida útil dos componentes de uma máquina. 
Para garantir que as máquinas funcionem sem problemas 
e que elas possam ter adição de recursos, é fundamental 
realizar processos de upgrades e inserções de opcionais 
de software, otimizando a sua funcionalidade. 
	 •	Modernizando produtos legados - Produtos legados 

requerem modernização. Caso contrário, eles podem 
levar a falhas a qualquer momento. No entanto, um 
produto legado nem sempre é definido por sua idade. 
Pode ser devido à falta de suporte (sua obsolescência) 
ou sua incapacidade de atender às novas necessidades 
de um negócio ou organização que ele é considerado 
legado. 

Muitas empresas continuam usando componentes obso-
letos (arquiteturas de hardware do CNC), independente-
mente da idade ou qualidade das tecnologias subjacentes. 
O componente funciona bem há décadas e ainda é capaz 
de lidar com a maioria de suas tarefas. Na verdade, por 
que consertar se não está quebrado?

Existem muitas razões para “consertar” seus produtos 
legados. O custo real de execução desse trabalho é o 
principal entre eles.

Muitas vezes, para otimizar o funcionamento de má-
quinas-ferramenta e CNCs, a instalação de opcionais de 
software, como expansões de coordenada de peças, de 
corretores de ferramentas e de armazenamento de progra-
mas, assim como High Speed/High Accuracy Control, são 
uma solução rápida, simples e que geram uma significativa 
redução de custo na linha de produção.

Um grande fator para avaliar e melhorar o desempenho das 
máquinas é o poder de observação dos operadores.

Claudio Coli (*)

Há aqueles que já es-
tavam preparados e 
outros que sequer 

pensaram nisso antes. Com 
a medida cautelar sobre a 
limitação das robocalls não é 
diferente. A multa é alta, até 
R$ 50 milhões para aqueles 
que não se adequarem às no-
vas regras, que, basicamen-
te, tem um objetivo: cessar 
as ligações indiscriminadas 
para o consumidor. 

Após uma série de me-
didas, da Anatel e outros 
órgãos, como os cadastros 
“Não Perturbe” e “Não me 
Ligue”, restrições de dia e 
horário para acionamento, 
entre outras, o consumidor 
continuou se vendo “pertur-
bado”. A pergunta agora é “o 
que fazer?”. Como empresa 
de telemarketing, dá para se 
adequar às medidas da Anatel 
e ainda conseguir ter uma 
operação performando bem? 

A resposta é sim e, talvez, 
o mais inesperado é que a 
própria tecnologia, coloca-
da muitas vezes como vilã, 
pode ser a responsável por 
solucionar esta história. 
Para quem não sabe como 
funciona, dentro de um te-
lemarketing, há um sistema 
automatizado que realiza as 

Anatel e robocalls: 
é preciso olhar para quem está 

do outro lado da linha
É sempre assim: a Anatel implementa uma nova medida e o setor de telemarketing parece se ver diante 
de uma avalanche

do mailing, tempo médio 
de atendimento e mais uma 
série de variáveis, isso de 
modo dinâmico e imediato, 
evitando que clientes fiquem 
aguardando na linha e, caso 
não tenha alguém para 
atendê-lo, que a ligação seja 
derrubada. 

Cabe ressaltar que esse 
tipo de tecnologia não é 
uma novidade no mercado, 
já existe há pelo menos uma 
década. Mas usá-la de forma 
estratégica e consciente 
pode ser o diferencial, não 
apenas para se adequar à 
medida da Anatel, mas para 
entregar uma melhor expe-
riência para usuários que 
não aguentam mais serem 
perturbados indiscrimina-
damente. 

Além disso, num mundo 
em que tanto se fala em ex-
periência do cliente, talvez 
começar a olhar a operação 
pela outra ponta, ou seja, 
pelo lado do usuário do outro 
lado da linha, seja a solução 
que a sua empresa precisa 
para estar preparada para 
se adequar a esta e outras 
medidas da Anatel. 

Afinal, respeito é bom e 
todo mundo gosta!

(*) - É CEO na Callflex+VoxAge 
(www.callflex.com.br).

ligações para os números 
inseridos na base. 

Quando esta tecnologia 
é programada para realizar 
ligações indiscriminada-
mente, ou seja, quando o 
sistema faz mais ligações 
simultâneas do que deveria, 
sem levar em consideração 
diversas variáveis, acontece 
o hang up, que é quando 
atendemos o telefone, mas 
a ligação cai por não ter um 
operador disponível para 
falar com a gente.

Olhando assim, a tecnolo-
gia pode até parecer a vilã, 
mas não precisa ser desta 
forma. Este mesmo sistema 

automatizado, tendo as 
funcionalidades necessárias, 
com as programações cor-
retas e seu uso consciente, 
pode ser também o caminho 
para se adequar à medida da 
Anatel, encontrando o ponto 
de equilíbrio entre o sistema 
regulatório, performance da 
operação e a preocupação 
com o cliente do outro lado 
da linha. 

Esta solução automati-
zada, quando conta com 
um sistema preditivo adap-
tativo, adequa o número 
de ligações ao número de 
agentes disponíveis, isto de 
acordo com a efetividade 
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As novas regras objetivam cessar as ligações indiscriminadas 
para o consumidor.

A crise econômica e a inflação 
em alta de quase 12% ao ano 
parecem ter afetado a progra-
mação das férias escolares de 
julho. Levantamento da TIM 
feito junto a seus clientes de 
planos pré-pago na plataforma 
TIM Ads revela que apenas 19% 
viajariam durante neste período. 

O programa principal seria 
mesmo ficar em casa, para 
18% dos 96,9 mil entrevistados, 
seguido por visitas a parentes e 
amigos (17%). Fechando as op-
ções mais apontadas, aparecem 
idas a cinemas, bares e shows 
(11%) e passeios culturais e 
gastronômicos (8%).

O próprio orçamento familiar 
separado para as férias não 
permitiria grandes planos. A 
pesquisa revelou que 24% dos 
clientes ouvidos gastariam me-
nos de R$ 500, e 30%, um pouco 
mais, até R$ 2 mil. Apenas 19% 
planejaram gastos entre R$ 2 
mil a R$ 5 mil. Tanto que só 
11% viajariam pelo Brasil e 8% 
iriam para fora.

De toda forma, 19% conta-
ram que recorreram às redes 
sociais para preparar as férias. 
Outros 18% seguiram sugestões 
de amigos e familiares e 12% 
costumam consultar sites es-
pecializados em lazer e viagens.

Brasileiros passaram 
férias de julho em casa

Por que otimizar a funcionalidade 
de suas máquinas

	 •	Máquinas ganham autonomia - Analistas da McKin-
sey destacam que os mecanismos tradicionais usados 
para controlar a variabilidade das máquinas antes 
dependiam de processos rigorosos para identificar 
desvios na produção e na intervenção de operadores 
qualificados para compensá-los. 

No entanto, à medida que as máquinas se tornam mais 
inteligentes e adaptáveis, elas podem conduzir cada vez 
mais essa atividade automaticamente, usando sistemas 
de controle de circuito fechado para garantir consistência 
à medida que as condições internas e externas mudam. 
Mesmo assim, a presença humana continua sendo in-
dispensável. Um grande fator para avaliar e melhorar o 
desempenho das máquinas é o poder de observação dos 
operadores. 

Os funcionários que interagem constantemente com os 
equipamentos estão na melhor posição para monitorar 
as condições dos equipamentos. Ao final, o objetivo de 
investir na atualização (upgrades) e na otimização das 
máquinas (inserção de opcionais de software) é aumen-
tar a produtividade dentro da fábrica, proporcionar mais 
qualidade aos produtos fabricados, aumentar o ciclo de 
vida dos equipamentos e reduzir custos, o cenário ideal 
para o responsável pela linha de produção. 

(*) - É engenheiro de aplicação da Mitsubishi Electric.
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Nômades digitais: um futuro 
presente e um desafio para 

o Direito do Trabalho

O encurtamento 
dos espaços globais, 
ocasionado pela 
ampla conexão 
das redes, tornou 
possível a ausência 
de fixação num 
único território (rua, 
bairro, município, 
estado, país) do 
humano 

Empresas e traba-
lhadores com um 
simples endereço de 

e-mail ou blog necessitam 
apenas de uma boa conexão 
para realização de grande 
parte dos trabalhos. Até 
mesmo a telemedicina e a 
advocacia já se atrevem a 
atuar através de platafor-
mas para o atendimento de 
seus pacientes e clientes.

Segundo dados colhidos 
no mercado, ainda em 
2022, teremos cerca de 1,87 
bilhões de pessoas traba-
lhando através de referida 
forma, a saber: sem um 
local definido. Esse número 
se aproxima de 43% da mão 
de obra mundial, segundo 
dados da Strategy Analitics.

Não estamos tratando de 
home office, pois nesse caso 
não há, na verdade, uma 
casa com endereço fixo que 
se transmuda em escritório 
ou com ele se confunde 
durante o trabalho. Tam-
bém se afasta tal modali-
dade, em certa medida, do 
próprio teletrabalho, que 
ainda que modestamente 
se apresenta com uma fi-
xação ambiental física, não 
obstante seja realizado via 
plataformas.

Tratamos de um novo for-
mato de trabalhador, que 
se desloca a todo tempo e 
o tempo todo, imigrando ou 
migrando entre localidades 
espaciais, com ou sem sua 
família, necessitando ape-
nas de uma conexão para 
realização do seu trabalho. 

Noutras palavras, o mun-
do é seu local de trabalho 
e seu mundo é a conexão 
com a rede. São eles os 
nômades digitais ou porque 
não os apátridas digitais, ou 
ainda os ciganos das redes. 
Referida forma de prestar 
serviços será capaz de 

suscitar questões de gran-
de relevância em todos os 
espectros do Direito.

No Direito Internacional, 
questões de soberania de 
aplicação da norma. No Di-
reito Tributário, questões 
inerentes ao recolhimento 
de impostos. No Direito 
e Processo Civil, local de 
cumprimento da obrigação, 
citação, escolha de foro, 
além do próprio direito 
substancial a ser aplicado.

Na seara do Direito do 
Trabalho, as questões serão 
infinitas, desde a própria 
possibilidade ou não da for-
mação de uma possível re-
lação de emprego até quem 
poderá declará-la, tendo 
em vista a possibilidade 
da atividade itinerante do 
trabalhador por inúmeros 
países, sendo muitas vezes 
até mesmo a empresa iti-
nerante. so porque, em al-
gumas hipóteses, a própria 
direção da empresa pode 
estar em diferentes países 
com diversas legislações. 

E ainda que em algumas 
situações se reconheça a 
relação de emprego, tere-
mos temas que deverão ser 
enfrentados sob uma nova 
ótica como, por exemplo, o 
adicional de transferência, 
a equiparação salarial e ou-
tros tantos. Não podemos 
esquecer ainda, que nas 
questões coletivas teremos 
que enfrentar situações 
como de eventuais asso-
ciações ou até mesmo cate-
gorias ditas digitais, unidas 
pela similitude da forma da 
prestação de serviços, mes-
mo existentes os limites 
espaciais da normatização 
existente.

Vê-se, então, a extrema 
necessidade de revisitação 
ou adequação  de con-
ceitos para que referidos 
trabalhadores e empresas 
contratantes tenham um 
tratamento renovado em 
razão da ausência da re-
lação espacial até então 
inserida na legislação. 
Aguardemos o que nossa 
doutrina construirá.

(*) - Advogado especialista, mestre 
e doutor pela PUC-SP, titular da 

cadeira 81 da Academia Brasileira 
de Direito do Trabalho e professor 

da especialização da PUC-SP e dos 
programas de mestrado e doutorado 

da FADISD-SP.

Ricardo Pereira de Freitas Guimarães (*)

www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira 06 a 08 de agosto de 2022
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1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos 3 (três) dias do mês de março de 2022, às 10 horas, na sede social 
da BMG SEGUROS S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, 
Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: 
Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de de-
zembro de 1976 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença dos acionistas detentores de ações representando a totalidade 
do capital social da Companhia, conforme se verifi ca das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. 
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna, que escolheu o Sr. Denis Jorge Na-
mur Rangel para secretariá-lo. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) alteração do endereço da 
sede social da Companhia; (ii) alteração do art. 2º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da mudança men-
cionada no item (i); (iii) alteração dos arts. 17º e 22º do Estatuto Social da Companhia, a fi m de adaptá-los à Resolução 
CNSP nº 416, de 20.07.2021, que dispõe sobre o Sistema de Controles Internos, Estrutura de Gestão de Riscos e ativida-
de de Auditoria Interna; e (iv) consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as matérias dos itens an-
teriores. 5. DELIBERAÇÕES: As acionistas da Companhia apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e delibe-
raram, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: (i) aprovar a alteração do endereço da sede social da Compa-
nhia da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, sala 52, Bloco 2, 5º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo para Avenida das Nações Unidas, 
nº 11.857, cjs. 151 e 152 -15 andar, Edifício Nações Unidas III, CEP 04795-100, Bairro Itaim Bibi, Município de São Paulo, 
Estado de São Paulo. (ii) em decorrência da deliberação acima, aprovar a alteração da redação do artigo 2º do Estatuto 
Social da Companhia, passando a viger da seguinte forma: “Artigo 2º - A companhia tem sede e foro na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, Avenida das Nações Unidas, nº 11.857, cjs. 151 e 152, 15 andar - Edifício Nações Unidas III, 
CEP 04795-100, Bairro Itaim Bibi, podendo a critério e por deliberação do Conselho de Administração, mediante a auto-
rização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do território nacional e no exterior, depen-
dências, agências,  liais, sucursais ou correspondentes” (iii) alteração dos arts. 17º e 22º do Estatuto Social da Compa-
nhia, a fi m de adaptá-los à Resolução CNSP nº 416, de 20.07.2021, que dispõe sobre o Sistema de Controles Internos, Es-
trutura de Gestão de Riscos e atividade de Auditoria Interna: DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ART. 17. (...) h) zelar 
pela adequação e pela efetividade da Estrutura de Gestão de Riscos e do Sistema de Controles Internos, promovendo a 
disseminação das culturas de risco e de controle e o alinhamento das operações da Companhia à política de conformida-
de, ao apetite por risco e à política de gestão de riscos; i) possuir um entendimento geral do per l de risco da Companhia 
e compreender, para os principais riscos a que ela esteja exposta a sua natureza e potenciais impactos sobre o negócio, 
o atual nível de exposição e as ações adotadas para sua gestão; (j) prover as diversas unidades organizacionais com a es-
trutura organizacional e os recursos materiais e humanos necessários à adequada gestão dos riscos e operacionalização 
dos controles associados a suas respectivas atividades, incluindo pessoal experiente, capacitado e em quantidade su -
ciente; e (k) garantir que os mecanismos de avaliação de desempenho e a estrutura remuneratória adotados pela Com-
panhia não incentivem comportamentos capazes de comprometer a efetividade do Sistema de Controles Internos e da 
Estrutura de Gestão de Riscos. DA DIRETORIA: ART. 22 b) Compete aos Diretores Executivos: (...) (v) orientar, supervisio-
nar e garantir a elaboração, implementação e operacionalização dos processos e procedimentos relativos aos controles 
internos e gestão de riscos associados às atividades sob sua responsabilidade; (vi) veri car sistematicamente a adoção e 
o cumprimento dos processos e procedimentos de que trata o inciso “v”, como também a manutenção de sua adequa-
ção, de nindo e implementando planos de ação destinados ao saneamento de de ciências da Estrutura de Gestão de Ris-
cos e do Sistema de Controles Internos; e (vii) aprovar os limites de exposição para as atividades de negócio que impli-
quem em assunção de riscos relevantes, conforme previsão na Política de Gestão de Riscos da Companhia. c) Compete 
ao Diretor responsável pelos Controles Internos: (i) Se reunir com o Comitê de Riscos ou Conselho de Administração, ou 
com o Presidente ou executivo principal da Companhia, quando necessário, sem a presença dos demais diretores; (ii) In-
formar periodicamente, e sempre que considerar necessário, os órgãos de administração e o Comitê de Riscos, se existen-
te, de quaisquer assuntos materiais relativos a controles internos, conformidade e gestão de riscos; (iii) Desempenhar ou-
tras atribuições relativas à governança da supervisionada, com caráter de  scalização ou controle; e (iv) Orientar e super-
visionar a implementação e operacionalização do Sistema de Controles Internos e da Estrutura de Gestão de Risco, pro-
movendo a integração das áreas e as atividades das unidades de conformidade e de gestão de riscos, quando houver. PA-
RÁGRAFO ÚNICO – Fica vedado ao Diretor Estatutário de Controles Internos o acúmulo de funções relacionadas à ges-
tão, com o caráter executivo ou operacional, que vise implicar na assunção de riscos relevantes e relativos aos negócios, 
e de receber incentivos ou bônus remuneratórios atrelados no desempenho das unidades de negócios, ressalvados, se 
aplicáveis, as disposições da legislação trabalhista. (iv) em decorrência das deliberações tomadas nos itens (i) a (iii) aci-
ma, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo A à presente ata. 6. ENCERRAMEN-
TO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e 
achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 03 de março de 2022. Mesa: Jorge Lauriano Nicolai 
Sant’Anna - Presidente, Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. Acionistas: BMG PARTICIPAÇÕES EM NEGÓ-
CIOS LTDA. - Por Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e Eduardo Mazon. ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - Por An-
drea Crisanaz. JUCESP nº 380.779/22-5 em 27.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
ANEXO A - à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da BMG Seguros S.A., realizada em 03 de março de 2022. BMG 
SEGUROS S.A. - CNPJ 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080. “ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - NOME, 
SEDE, OBJETO E DURAÇÃO: ARTIGO 1º A BMG Seguros S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado (“Com-
panhia”) que se rege pelo presente Estatuto Social, pelo Acordo de Acionistas fi rmado pelos acionistas da Companhia em 
22 de abril de 2020 (e eventuais alterações posteriores) e devidamente arquivado na sede social (“Acordo de Acionistas”) 
e pelos dispositivos legais aplicáveis, em especial, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das Sociedades por Ações”). ARTIGO 2º A companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
Avenida das Nações Unidas, nº 11.857, cjs. 151 e 152 -15 andar, Edifício Nações Unidas III, CEP 04795-100, 
Bairro Itaim Bibi, podendo a critério e por deliberação do Conselho de Administração, mediante a autorização das au-
toridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do território nacional e no exterior, dependências, agên-
cias, fi liais, sucursais ou correspondentes”. ARTIGO 3º A Companhia tem por objeto social a comercialização de segu-
ros de danos em todo o território nacional, podendo, respeitadas as limitações legais, participar de outras sociedades. 
ARTIGO 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: ARTIGO 
5º O capital social da companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é de R$ 33.750.000,00 (trinta e três 
milhões, setecentos e cinquenta mil reais), representado por 28.859.317 (vinte e oito milhões, oitocentos e cinquenta e 
nove mil, trezentas e dezessete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. PARÁGRAFO ÚNICO – Cada ação 
ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. ARTIGO 6º A Companhia poderá emitir ações 
preferenciais as quais não darão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral. PARÁGRAFO ÚNICO – A prefe-
rência ou vantagem das ações preferenciais consistirá na prioridade do reembolso do capital, sem prêmio. ARTIGO 7º 
Ficam assegurados aos acionistas: (a) o desdobramento de títulos múltiplos por preço não superior ao do custo; (b) o 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias para o pagamento de dividendos aprovados e distribuição de ações provenientes de 
aumento do capital; e (c) a inexistência de qualquer espécie de restrição estatutária ou contratual que impeça ou difi cul-
te a livre negociação das ações, a qualquer tempo, exceto por quaisquer restrições estabelecidas no Acordo de Acionistas 
da Companhia. CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL: ARTIGO 8º O aumento do capital social dependerá de delibe-
ração da Assembleia Geral e observará as disposições aplicáveis previstas no Acordo de Acionistas da Companhia. ARTI-
GO 9º Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento 
do capital no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação de anúncio alusivo realizada nos termos da legislação per-
tinente em vigor. ARTIGO 10 A Assembleia Geral será convocada e instalada em conformidade com a Lei das Socieda-
des por Ações, até 31 de março de cada ano, e presidida por um dos membros do Conselho de Administração de forma 
alternada e sequencial entre os referidos membros ou, na sua ausência, por qualquer pessoa eleita pela maioria dos acio-
nistas presentes, ao qual caberá designar o secretário da mesa. ARTIGO 11 A Assembleia Geral terá as atribuições pre-
vistas na legislação aplicável. ARTIGO 12 Exceto se maior quórum for estabelecido em lei, neste Estatuto Social ou no 
Acordo de Acionistas da Companhia, as deliberações nas Assembleias Gerais serão tomadas pelo voto favorável de acio-
nistas titulares da maioria das ações representativas do capital social votante da Companhia que estejam presentes à As-
sembleia Geral. PARÁGRAFO PRIMEIRO – A aprovação das seguintes matérias estará sujeita ao voto afi rmativo de 
acionistas detentores de ações representativas de no mínimo 71% (setenta e um por cento) do capital social da Compa-
nhia: a) alteração do Estatuto Social da Companhia, exceto nos casos previstos na Cláusula 4.3(i) do Acordo de Acionis-
tas da Companhia; b) emissão, resgate, recompra e/ou venda de ações, exceto no caso previsto na Cláusula 4.3(ii) do 
Acordo de Acionistas da Companhia; c) criação de nova classe de ações ou alteração em seus direitos; d) transformação, 
cisão, celebração de parceria societária (joint venture), liquidação ou cessação do estado de liquidação, fusão ou incor-
poração, bem como, incorporação de ações; e) mudança da estrutura do Conselho de Administração da Companhia; f) 
aprovação das contas anuais dos administradores, das demonstrações fi nanceiras auditadas da Companhia e do orça-
mento de capital (ainda que propostos pelo Conselho de Administração da Companhia); g) requerimento de recuperação 
judicial ou extrajudicial ou de falência voluntária; e h) oferta pública de ações da Companhia (IPO). CAPÍTULO IV - AD-
MINISTRAÇÃO: ARTIGO 13 A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. PA-
RÁGRAFO PRIMEIRO – A remuneração global ou individual e anual dos administradores será estabelecida pela Assem-
bleia Geral dos Acionistas. PARÁGRAFO SEGUNDO – A eleição ou nomeação de administradores da Companhia dar-
-se-á em conformidade com o disposto nas normas do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Superintendência de 
Seguros Privados - SUSEP em vigor e observará as disposições aplicáveis previstas no Acordo de Acionistas da Compa-
nhia. DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: ARTIGO 14 O Conselho de Administração será composto de 5 (cinco) 
membros eleitos pela Assembleia Geral, observadas as disposições aplicáveis previstas no Acordo de Acionistas da Com-
panhia, com mandato de 3 (três) anos, sendo 1 (um) dos membros designado Presidente do Conselho de Administração, 
observadas as disposições aplicáveis previstas no Acordo de Acionistas da Companhia, permitida a reeleição de todos. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício de 
seus cargos até a investidura dos novos eleitos. ARTIGO 15 O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 6 
(seis) vezes ao ano, conforme calendário fi xado pela maioria de seus membros e, extraordinariamente, mediante convo-
cação de seu Presidente ou de ao menos 2 (dois) de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrôni-
co com confi rmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, contendo informação detalhada 
sobre a ordem do dia, a data, que deverá ser um dia útil, a hora, que deverá ser dentro do horário comercial, e local da 
reunião, que deverá preferencialmente ser na sede social da Companhia, bem como todos os documentos necessários à 
tomada de decisões da respectiva reunião. PARÁGRAFO PRIMEIRO – As reuniões do Conselho de Administração so-
mente serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 4/5 (quatro quintos) de seus membros 
e, em segunda convocação, com qualquer número. PARÁGRAFO SEGUNDO – Os Conselheiros poderão participar das 
reuniões de Conselho de Administração por meio de teleconferência ou videoconferência ou qualquer outro meio permi-
tido pela legislação brasileira, nos termos previstos no Acordo de Acionistas da Companhia. PARÁGRAFO TERCEIRO – 
As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria simples dos presentes, salvo quando a lei exi-
gir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas no Artigo 19 abaixo. ARTIGO 16 Ocorrendo impedimentos even-
tuais de atuação do Presidente do Conselho de Administração, este poderá designar substituto, sendo necessariamente 
membro do Conselho de Administração, que exercerá a competência plena designada ao Presidente de Conselho de Ad-
ministração. Na falta de tal designação, os demais Conselheiros nomearão entre si o substituto do Presidente para reu-
nião específi ca, na abertura de cada reunião. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os Conselheiros que não puderem compare-
cer a uma reunião do Conselho de Administração poderão (i) ser representados na reunião por outro Conselheiro, desde 
que indique por escrito o nome do Conselheiro que irá substituí-lo e outorgue a este os poderes necessários e específi -
cos, com orientação do voto a ser proferido, o qual votará em nome do Conselheiro substituído, como se o mesmo esti-
vesse presente à reunião, ou (ii) enviar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração antes da sua ins-
talação, via fax, carta registrada, e-mail com entrega devidamente comprovada ou carta entregue em mãos, autorizando 
o secretário da respectiva Reunião do Conselho de Administração a assinar a ata em seu lugar. PARÁGRAFO SEGUN-
DO – No caso de vacância de cargo de membro do Conselho de Administração, por morte, renúncia, destituição, ou qual-
quer forma de impedimento permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral para atuar pelo tempo de man-
dato restante do substituído, nos termos previstos no Acordo de Acionistas da Companhia. ARTIGO 17 O Conselho de 
Administração tem a competência que a lei lhe confere mais as seguintes atribuições: a) eleição e destituição de Direto-
res da Companhia; b) aprovação de políticas de remuneração de empregados e membros dos órgãos sociais da Compa-
nhia (incluindo planos de remuneração com base em instrumentos fi nanceiros); c) quaisquer decisões relacionadas à im-
plementação pela Companhia de planos de outorga de opções de compra de ações devidamente aprovados pela respec-
tiva Assembleia Geral, incluindo a seleção dos benefi ciários bem como dos termos e condições da outorga das opções de 
compra de ações; d) aprovação da estrutura organizacional da Companhia bem como a criação de comitês para asses-
sorar o Conselho de Administração; e) abertura ou fechamento de sucursais ou fi liais da Companhia; f) análise e apro-
vação das políticas da Companhia, além daquelas previstas nos itens (i), (j) e (k) do Artigo 19 abaixo; e g) aprovação de 
quaisquer matérias listadas nesse Artigo 17 em Subsidiárias (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia). 
h) zelar pela adequação e pela efetividade da Estrutura de Gestão de Riscos e do Sistema de Controles Internos, promo-
vendo a disseminação das culturas de risco e de controle e o alinhamento das operações da Companhia à política de con-
formidade, ao apetite por risco e à política de gestão de riscos; i) possuir um entendimento geral do perfi l de risco da 
Companhia e compreender, para os principais riscos a que ela esteja exposta a sua natureza e potenciais impactos sobre 
o negócio, o atual nível de exposição e as ações adotadas para sua gestão; j) prover as diversas unidades organizacio-
nais com a estrutura organizacional e os recursos materiais e humanos necessários à adequada gestão dos riscos e ope-
racionalização dos controles associados a suas respectivas atividades, incluindo pessoal experiente, capacitado e em 
quantidade sufi ciente; e k) garantir que os mecanismos de avaliação de desempenho e a estrutura remuneratória adota-
dos pela Companhia não incentivem comportamentos capazes de comprometer a efetividade do Sistema de Controles In-
ternos e da Estrutura de Gestão de Riscos. ARTIGO 18 Compete ao Presidente do Conselho de Administração convocar, 
instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, mandando lavrar as respectivas atas no livro competente. 

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 19.486.258/0001-78 - NIRE nº 35300501080

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 3 DE MARÇO DE 2022
ARTIGO 19 A aprovação das seguintes matérias estará sujeita ao voto afi rmativo de, no mínimo, 4/5 (quatro quintos) 
dos membros do Conselho de Administração: a) mudança dos auditores da Companhia e/ou práticas de contabilidade, 
exceto se para conformidade com a regulação aplicável, bem como a contratação de um Contador Independente (con-
forme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia); b) aprovação do Plano de Negócios (conforme defi nido no Acor-
do de Acionistas da Companhia), incluindo o orçamento anual e sua revisão, bem como qualquer aditamento ou revisão 
do Plano de Negócios; c) aprovação da celebração, aditamento ou término de qualquer Transação com Partes Relaciona-
da (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia) em que o montante envolvido exceda R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais), ou que não esteja prevista no Plano de Negócios, ou não realizada dentro do curso ordinário dos 
negócios, observado que em qualquer caso o Conselho de Administração deverá revisar qualquer Transação com Parte 
Relacionada; d) transações envolvendo a compra, permuta ou qualquer outra forma de aquisição ou combinação de ne-
gócios, incluindo por reorganização societária, pela Companhia, de participação societária em outras sociedades, unida-
de de negócios, fundo de comércio de outra pessoa, ou criação de joint venture pela Companhia com outra Pessoa, exce-
to se prevista no Plano de Negócios; e) transação envolvendo a venda, permuta ou qualquer outra forma de disposição 
de negócios, incluindo por reorganização societária, pela Companhia, de participação societária em outras sociedades, 
unidade de negócios, fundo de comércio de outra pessoa, ou criação de joint venture pela Companhia com outra Pessoa, 
exceto se prevista no Plano de Negócios; f) qualquer endividamento acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), bem 
como a criação de Ônus (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia) sobre os ativos da Companhia em 
decorrência de tal endividamento, exceto se previsto no Plano de Negócios; g) concessão de empréstimos acima de R$ 
100.000,00 (cem mil reais), realizar qualquer investimento acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ou despesas 
acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em qualquer caso não previsto no orçamento anual; h) celebração, tér-
mino e/ou aditamento a qualquer acordo em que o montante envolvido exceda R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ex-
ceto se previsto no Plano de Negócios; i) aprovação das políticas de compliance, risco, subscrição, resseguros e comissio-
namento; j) defi nição e aprovação da política interna de controle e da estrutura de gerenciamento de risco da Compa-
nhia, incluindo em relação à prevenção à lavagem de dinheiro e ao fi nanciamento do terrorismo; k) aprovação da políti-
ca de remuneração relativa aos empregados e membros de órgãos internos da Companhia (incluindo planos de remune-
ração baseada em instrumentos fi nanceiros) prevendo remuneração total (incluindo bônus e benefícios) que excedam R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano; l) transferência de ativos da Companhia em valor superior a R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais) por ano, em uma única transação ou em uma série de transações relacionadas, exceto se previstas 
no Plano de Negócios; m) aprovação da minuta das demonstrações fi nanceiras a serem submetidas à aprovação da As-
sembleia Geral, e da proposta de destinação dos lucros e distribuição de dividendos de acordo com as disposições do pre-
sente Estatuto Social; n) aprovação de qualquer acordo de acionistas de especial relevância estratégica bem como de 
qualquer acordo estabelecendo e/ou alterando termos e condições do investimento e/ou desinvestimento em qualquer 
Subsidiária (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia) e dos direitos e obrigações na qualidade de acio-
nista ou quotista (p.ex.: opções de compra ou de venda de ações ou quotas); o) (i) celebração de acordo para o término 
de qualquer Demanda (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia) contra uma Parte Relacionada (con-
forme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia), ou renúncia de direito ou Demanda contra uma Parte Relaciona-
da; ou (ii) celebração de acordo para o término de qualquer Demanda (exceto contra uma Parte Relacionada), ou renún-
cia de direito ou Demanda (exceto contra uma Parte Relacionada) em que o valor envolvido exceda R$ 300.000,00 (tre-
zentos mil reais); e p) aprovação de quaisquer das matérias listadas no Artigo 12, Parágrafo 1º, e neste Artigo 19 em qual-
quer Subsidiária. PARÁGRAFO ÚNICO – Os valores previstos neste Artigo 19 serão atualizados pela infl ação a partir da 
data de celebração do Acordo de Acionistas da Companhia até a data da respectiva reunião de acordo com a variação 
positiva da Taxa Selic. DA DIRETORIA: ARTIGO 20 A Diretoria da Companhia, eleita pelo Conselho de Administração, 
será composta de no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 7 (sete) membros, compreendendo os cargos de 1 (um) Diretor 
Executivo Presidente, e até 6 (seis) Diretores Executivos, na conformidade do que for estabelecido pelo Conselho de Ad-
ministração ao prover esses cargos, sempre em observação às disposições aplicáveis previstas no Acordo de Acionistas 
da Companhia. PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Conselho de Administração fi xará o número de cargos a serem preenchi-
dos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que ocupará a função de Diretor Executivo Presidente, bem como os 
que ocuparão os cargos de Diretores Executivos. No mesmo ato serão defi nidas as responsabilidades e atribuições de 
cada um deles. PARÁGRAFO SEGUNDO – Sempre que necessário, os Diretores serão substituídos por designação do 
Conselho de Administração, devendo o substituto atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. ARTIGO 21 
Compete ao Diretor Executivo Presidente e aos Diretores Executivos, além das atribuições legais: (a) participar das reu-
niões da Diretoria; e (b) fazer com que sejam cumpridas as diretrizes e medidas aprovadas pelo Conselho de Administra-
ção. ARTIGO 22 Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especifi ca-
mente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor Executivo Presidente: (i) convocar as Reuniões 
de Diretoria e presidi-las; (ii) orientar a administração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da 
Diretoria, de forma a assegurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de Ad-
ministração; (iii) coordenar a atuação dos Diretores Executivos, bem como o acompanhamento dos respectivos desempe-
nhos; (iv) tomar as decisões de sua alçada; b) Compete aos Diretores Executivos: (i) colaborar com o Diretor Executivo 
Presidente no desempenho de suas funções; (ii) administrar e supervisionar as áreas que lhes forem cometidas; (iii) su-
pervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhar 
os respectivos desempenhos; (iv) tomar as decisões de sua alçada; (v) orientar, supervisionar e garantir a elaboração, im-
plementação e operacionalização dos processos e procedimentos relativos aos controles internos e gestão de riscos as-
sociados às atividades sob sua responsabilidade; (vi) verifi car sistematicamente a adoção e o cumprimento dos proces-
sos e procedimentos de que trata o inciso “v”, como também a manutenção de sua adequação, defi nindo e implemen-
tando planos de ação destinados ao saneamento de defi ciências da Estrutura de Gestão de Riscos e do Sistema de Con-
troles Internos; e (vii) aprovar os limites de exposição para as atividades de negócio que impliquem em assunção de ris-
cos relevantes, conforme previsão na Política de Gestão de Riscos da Companhia. c) Compete ao Diretor responsável pe-
los Controles Internos: (i) Se reunir com o Comitê de Riscos ou Conselho de Administração, ou com o Presidente ou exe-
cutivo principal da Companhia, quando necessário, sem a presença dos demais diretores; (ii) Informar periodicamente, e 
sempre que considerar necessário, os órgãos de administração e o Comitê de Riscos, se existente, de quaisquer assuntos 
materiais relativos a controles internos, conformidade e gestão de riscos; (iii) Desempenhar outras atribuições relativas à 
governança da supervisionada, com caráter de fi scalização ou controle; e (iv) Orientar e supervisionar a implementação 
e operacionalização do Sistema de Controles Internos e da Estrutura de Gestão de Risco, promovendo a integração das 
áreas e as atividades das unidades de conformidade e de gestão de riscos, quando houver. PARÁGRAFO ÚNICO – Fica 
vedado ao Diretor Estatutário de Controles Internos o acúmulo de funções relacionadas à gestão, com o caráter executi-
vo ou operacional, que vise implicar na assunção de riscos relevantes e relativos aos negócios, e de receber incentivos ou 
bônus remuneratórios atrelados no desempenho das unidades de negócios, ressalvados, se aplicáveis, as disposições da 
legislação trabalhista. ARTIGO 23 O prazo de gestão dos membros da Diretoria é de 3 (três) anos, permitida a reeleição. 
PARÁGRAFO ÚNICO – Findo o mandato, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a in-
vestidura dos novos eleitos. ARTIGO 24 Os membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos poderes de adminis-
tração da Companhia, inclusive para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos da Companhia, deven-
do todos os atos, contratos ou documentos que criem ou exonerem de responsabilidade a Companhia, serem assinados 
por, no mínimo, 2 (dois) Diretores. PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de ausência temporária do Diretor Executivo Pre-
sidente, este deverá nomear, entre os Diretores Executivos, um substituto, para assinar em conjunto com outros diretores, 
em seu lugar, com poderes específi cos e prazo determinado. ARTIGO 25 A Companhia também poderá ser representa-
da por (i) um Diretor em conjunto com um Procurador ou (ii) por 2 (dois) Procuradores, respeitados os termos deste Esta-
tuto Social e dos instrumentos de mandato outorgados. PARÁGRAFO PRIMEIRO: A constituição de procuradores de-
verá ser assinada por ao menos 2 (dois) Diretores. PARÁGRAFO SEGUNDO – Nas constituições de procurações outor-
gando poderes da cláusula “ad judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando a postulação de medidas ou defesa 
da Companhia, esta deverá ser representada por 2 (dois) Diretores. ARTIGO 26 As procurações outorgadas pela Com-
panhia especifi carão os poderes concedidos e o prazo de duração do mandato, exceto nas procurações “ad judicia”, que 
poderão ser por prazo indeterminado. DO COMITÊ DE AUDITORIA: ARTIGO 27 A avaliação sobre a efi ciência e con-
fi abilidade do Sistema de Controles Internos e de Administração de Riscos da Companhia, a apreciação da conformidade 
das operações e negócios da Companhia com os dispositivos legais, os regulamentos e a política da Companhia, a super-
visão das atividades da auditoria interna e o monitoramento da auditoria independente serão exercidas pelo Comitê de 
Auditoria, a quem caberá, também, recomendar ao Conselho de Administração a escolha e a destituição dos auditores 
independentes, além de outras atribuições previstas em lei ou norma regulamentar, incluindo as atribuições previstas no 
artigo 134 da Resolução CNSP nº 321 de 15 de julho de 2015 (“Resolução 321”). PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Comi-
tê de Auditoria será constituído por 5 (cinco) membros com mandato fi xo de 3 (três) anos, eleitos pelo Conselho de Ad-
ministração e deverá reportar-se diretamente ao Conselho de Administração, nos termos da Resolução 321. O Conselho 
de Administração nomeará, também, o Presidente do Comitê. O mandato dos membros do Comitê de Auditoria esten-
der-se-á até a posse dos seus substitutos, nos termos previstos na regulamentação em vigor. PARÁGRAFO SEGUNDO– 
Dentre os membros do Comitê, pelo menos um deles deverá possuir comprovados conhecimentos nas áreas de contabi-
lidade e auditoria contábil dos mercados em que a Companhia opera. PARÁGRAFO TERCEIRO – O Conselho de Admi-
nistração poderá, a seu exclusivo critério, alterar a composição do Comitê de Auditoria, substituindo ou destituindo os 
seus membros. PARÁGRAFO QUARTO – O Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mínimo, uma vez a cada dois meses. 
Ademais, o Comitê de Auditoria reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente com a Diretoria da instituição, com a Auditoria 
Independente e com a Auditoria Interna, para verifi car o cumprimento de suas recomendações ou indagações, inclusive 
no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos, formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros. PA-
RÁGRAFO QUINTO – O Comitê de Auditoria deverá zelar: a) pela qualidade e integridade dos processos de fechamen-
to contábil, demonstrações fi nanceiras e informações adicionais; b) pela conformidade com os requisitos legais e regula-
mentares vigentes; e c) pela independência e qualidade dos trabalhos efetuados pelas Auditorias Independente e Inter-
na. PARÁGRAFO SEXTO – O Conselho de Administração defi nirá a verba destinada à remuneração dos membros do 
Comitê de Auditoria, observados os parâmetros de mercado, bem como o orçamento destinado a cobrir as despesas para 
o seu funcionamento, incluindo contratação de especialistas para auxílio no cumprimento de suas atribuições. PARÁ-
GRAFO SÉTIMO – Os membros do Comitê de Auditoria não receberão nenhum outro tipo de remuneração da Compa-
nhia ou de suas empresas ligadas que não seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. PA-
RÁGRAFO OITAVO – O Comitê de Auditoria deverá elaborar, ao fi nal dos semestres fi ndos em 30 de junho e 31 de de-
zembro, o Relatório do Comitê de Auditoria nos termos do artigo 136 da Resolução 321 e manterá o referido documen-
to à disposição da SUSEP e do Conselho de Administração pelo prazo mínimo de cinco anos contados da sua elaboração. 
PARÁGRAFO NONO – O resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, evidenciando as principais informações contidas 
naquele documento, será publicado em conjunto com as demonstrações fi nanceiras intermediárias e anuais da Compa-
nhia. CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL: ARTIGO 28 A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não 
permanente, composto de 3 (três) membros efetivos e suplentes, em igual número. A eleição, instalação e funcionamen-
to do Conselho Fiscal atenderão aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei das Sociedades por Ações. ARTIGO 29 Na 
oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia Geral disporá sobre a eleição dos membros do Conselho Fis-
cal e sobre a fi xação de sua remuneração. CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: 
ARTIGO 30 O exercício social terá a duração de 1 (um) ano e se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. PARÁGRA-
FO ÚNICO – Em 30 de junho e 31 de dezembro serão levantados Balanços Gerais, observadas as regras contábeis e re-
gulatórias aplicáveis. ARTIGO 31 Ao fi m de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração 
mercantil da Companhia, as demonstrações fi nanceiras previstas pela Lei. CAPÍTULO VII - LUCRO, RESERVAS E DI-
VIDENDOS: ARTIGO 32 O lucro da Companhia será apurado conforme as prescrições legais. ARTIGO 33 O lucro líqui-
do do exercício terá a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da reserva legal até 
o limite de 20% (vinte por cento) do capital social; (b) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido ajus-
tado na forma do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, serão destinados ao pagamento dos dividendos obriga-
tórios; e (c) a Assembleia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração, poderá destinar parcela dos lucros 
para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto. PARÁGRAFO ÚNICO – Conforme de-
liberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a título de juros sobre o capital próprio 
nos termos da Lei nº 9.249, de 26.12.95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividen-
do obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos le-
gais. ARTIGO 34 O Conselho de Administração poderá declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumu-
lados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Com-
panhia poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais ou 
anuais, a critério da Assembleia Geral, respeitado o limite legal. PARÁGRAFO SEGUNDO – O Conselho de Adminis-
tração poderá autorizar a distribuição de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da 
Lei nº 9.249/95, em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada neste arti-
go ou, ainda, em adição aos mesmos. PARÁGRAFO TERCEIRO – Os dividendos não reclamados dentro do prazo de 
3 (três) anos, a contar da data do aviso de seu pagamento, prescreverão em favor da Companhia. CAPÍTULO VIII - 
LIQUIDAÇÃO: ARTIGO 35 A Companhia entrará em liquidação voluntária ou compulsória, nos casos previstos em 
lei, competindo à SUSEP eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação. CAPÍTU-
LO IX - ACORDO DE ACIONISTAS: ARTIGO 36 O Acordo de Acionistas assinado pelos acionistas da Companhia 
com relação aos assuntos previstos no Artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações e outras matérias acordadas entre 
os acionistas deverá ser observado pela Companhia. ARTIGO 37  O presidente e o secretário das Assembleias Gerais 
ou das Reuniões do Conselho de Administração serão estritamente proibidos de aceitar os votos proferidos em desa-
cordo com o Acordo de Acionistas. A Companhia também está expressamente proibida de aceitar e proceder com a 
transferência de ações e/ou criação de quaisquer gravames ou transferências de qualquer direito de preferência em 
desacordo com os termos do Acordo de Acionistas. ARTIGO 38 Os casos omissos serão regulados pela Lei das Socie-
dades por Ações, e legislação posterior e todas as demais cominações legais aplicáveis a este tipo de sociedade.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço público a saber que: ÉSIO DOS SANTOS FERNANDES, nascido nesta Capital, em 
11/06/1982, filho de Clemente Fernandes e de Maria Candida dos Santos, nos termos do 
artigo 57 da Lei 6015/73 alterada pela Lei Federal 14.382/2022 promoveu a alteração do 
seu nome para: RODRIGO DOS SANTOS FERNANDES.
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

As autoridades mundiais de 
saúde utilizam a expressão 
wellness como tradução de 
“um estado de completo 
bem-estar físico, mental e 
social”

Embora tenha surgido em 
1947, é nos primeiros anos 
deste século que a ideia 

passa a ter um sentido ainda 
mais amplo, a ponto de definir 
a maneira como as pessoas es-
colhem viver. 

Esta opção pela sustentabi-
lidade, por um estilo de vida 
integrado à natureza e pela cha-
mada “arquitetura do bem-estar” 
vem transformando o mercado 
imobiliário. 

Nos últimos 24 meses, houve 
um crescimento de 22% nos 
empreendimentos wellness 
building, segundo estudo do 
Global Wellness Institute (GWI). 
Em metrópoles como Campinas 
(SP), o conceito já responde por 
um novo jeito de morar. A preo-
cupação com saúde e qualidade 
de vida segue em escalada ascen-
dente no cotidiano das famílias 
brasileiras. 

De acordo com o relatório 
Conta-Satélite de Saúde 2019, do 
IBGE, o gasto com serviços e pro-
dutos relacionados ao wellness 
vem crescendo ano após ano. 
Estes investimentos se refletem 
em decisões diárias, como cuidar 
melhor da alimentação, praticar 
exercícios com regularidade e 

procurar espaços conectados 
com a natureza.

No setor imobiliário, a proposta 
wellness building representa 
uma transformação nas formas 
de morar. Levantamento realiza-
do pela Abrainc em parceria com 
a Brain Inteligência Estratégica 
revela que morar em espaços 
arejados e integrados com a 
natureza é importante para 57% 
dos entrevistados, que estariam, 
inclusive, dispostos a pagar mais 
por isso. 

Como item de valoração do 
imóvel, 53% consideram a área 
verde mais importante que a in-
fraestrutura para automação 5G 
(49%). Campinas já vivencia uma 
nova forma de morar a partir do 
conceito wellness building. Um 

case neste modelo de empreen-
dimento é o Tiê Campinas. No 
Distrito de Sousas, um dos locais 
mais agradáveis e valorizados 
do município, o loteamento de 
alto padrão prima pela chamada 
“arquitetura do bem-estar”.

Os 250 terrenos unifamiliares 
a partir de 1.000 m2 prontos 
para construção são valoriza-
dos pela extensa área verde 
e de preservação ambiental, 
protegida dentro do residencial, 
oferecendo uma vista privile-
giada da metrópole. De acordo 
com Plínio Di Giaimo, diretor 
do empreendimento Tiê Cam-
pinas, a necessidade de viver 
com tranquilidade e perto da 
natureza é um diferencial nes-
te projeto. “Algo dificilmente 

encontrado hoje nas grandes 
cidades”, destaca.

Na concepção de morar bem, o 
residencial vai contar com a es-
trutura de um clube com piscina, 
casa de campo, espaços de lazer 
e convivência, um coworking 
planejado, entre outros equi-
pamentos. O empreendimento 
fica a poucos minutos de várias 
comodidades, como comércio, 
restaurantes e serviços. 

“Estamos, por exemplo, a 8 
minutos do Shopping Iguatemi 
Campinas”, destaca o executivo. 
“Seja qual for a etapa do empre-
endimento, nosso compromisso é 
com a sustentabilidade agregada 
ao desenvolvimento responsável 
do distrito de Sousas”, finaliza 
(https://tiecampinas.com.br/).

Conceito “Wellness’ muda a forma de morar nos grandes centros
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O live commerce na América Latina chegou no meio da pandemia, exatamente no dia 6 de junho de 2020, quando nós 
fizemos a primeira live no Brasil. Naquele momento, as pessoas não podiam sair de casa para fazer suas compras  

por conta do isolamento e pouco tempo depois essa modalidade de vendas virou um fenômeno,  
conquistando espaço no planejamento das marcas e na agenda dos consumidores.

Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 06 a 08 de agosto de 20224
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dendo como as pessoas na América Latina reagem ao 
live commerce e como as marcas estão se beneficiando 
dessa inovação. 

 
É possível vender de tudo - e isso eu posso dizer 

por experiência - há lives para marcas de todos os 
segmentos possíveis, desde moda, beleza, alimentos e 
bebidas, casa e decoração e até para o agronegócio. O 
consumidor brasileiro adora essa maneira de comprar 
e interagir com as marcas.

 
As marcas ainda fazem suas vendas em escala. Para 

se ter ideia, uma transmissão ao vivo é capaz de atin-
gir 1.000, 100.000 e até 1 milhão de pessoas de forma 
simultânea, algo impossível de ser feito na loja física.

As lives dentro dos sites das marcas são capazes de 
oferecer muito mais dados sobre toda a sua jornada. 

Monique Lima (*)

 

Mas qual é a diferença entre e-commerce e live 
commerce? O primeiro que cresce cada vez 
mais, principalmente pós pandemia, oferece 

uma experiência de compra um pouco mais solitária, 
na qual o consumidor precisa passar por várias páginas 
para conseguir concluir seu pedido e sem oportunidade 
de tirar dúvidas sobre o que está comprando.

 
Já o live commerce entrega a experiência mais pes-

soal que existe na compra digital. O consumidor faz 
uma compra mais assertiva - podendo perguntar sobre 
o tecido ou como funciona o eletrônico - e consegue 
otimizar seu tempo, pois faz as suas aquisições duran-
te uma live, de qualquer lugar, com apenas um click. 
É como se estivesse fazendo essa compra dentro de 
uma loja física, com os produtos mostrados de todos 
os ângulos e em tempo real.

 
Outra diferença entre as modalidades: O e-commerce 

na América Latina - onde ainda vivemos uma evolução 
- a penetração é pequena, de 9%, se comparada aos 
Estados Unidos e Ásia - 20 e 30%, respectivamente. 
Isso acontece porque as pessoas ainda sentem falta de 
confiança no processo de compra online. 

 
No live commerce, elas têm a oportunidade de conver-

sar com as pessoas via chat, são chamadas pelo nome, 
acompanham o provador virtual dos produtos e têm 
uma noção exata de quando a compra vai chegar em 
sua casa. Para as marcas, há maior retorno de venda, 
que pode variar entre 10% e 30%, dependendo do 
segmento, contra 1% e 2% do e-commerce.

 
Durante a nossa trajetória em trazer e consolidar o 

live commerce no mercado, pudemos entender muitas 
coisas desse universo. Aos poucos, fomos compreen-

Isso é possível graças à tecnologia SaaS - Software as 
a Service - white label, que permite ser adaptada em 
qualquer site ou app.

 
Além de estrutura plug and play, é possível identificar 

informações sobre as perguntas feitas no chat, quais 
foram os produtos mais clicados, quanto tempo o con-
sumidor passou acompanhando a live, entre outros. 
São insumos que ajudam as marcas a vender mais.

No fim, é muito mais do que vendas por live, há a real 
percepção do consumidor com relação aos produtos 
das marcas, quais perguntas são feitas e por que? Será 
que esse produto não está bem comunicado nos outros 
canais? Quantas perguntas são feitas antes da compra? 
Quais são os produtos mais clicados e por quê? 

 
Ao longo do caminho, entendi que, assim como na 

China, o live commerce é um negócio de recorrência. 
Quanto mais se faz, mais afiados ficamos nesse pro-
cesso. Ou seja, identificando o que performa bem e 
aprimorando o que não vai de acordo com as expec-
tativas. O consumidor também gosta da recorrência, 
acompanha cada vez mais as lives semanais e chama 
os amigos para assistir, como a um programa de TV.

 
O live commerce na América Latina teve seu modelo 

de vendas adaptado à realidade brasileira que é muito 
diferente da chinesa (o berço do live commerce) e 
desenvolvemos uma metodologia própria para ajudar 
as marcas a performar cada vez melhor. 

 
Outro ponto importante é a presença de uma pessoa 

para apresentar a live com conhecimento técnico dos 
produtos. Quem entra numa live, entra com alguma 
intenção de compra, pois qualificamos essa audiência 
antes. E quem quer comprar quer informação, quer 
entender melhor o que está levando para a casa. 

Influenciadores também são um ótimo combo para 
performar bem nas lives. Um micro-médio influencer 
com um engajamento bom e muito fit com o produto é 
sempre certeiro já que ele traz uma audiência incremental 
e faz conexão com o consumidor. Celebridades tendem 
a não trazer vendas, já testamos com muitas. As pessoas 
entram na live para ver a pessoa e não para comprar e o 
chat fica poluído com “lovers e haters” da artista.

 
Eu não tenho dúvida de que o live commerce chegou 

para ficar. Após quase dois anos nessa ‘aventura’, posso 
dizer que assim como hoje toda marca tem que estar 
digitalizada e tem que ter um profissional dentro da 
sua estrutura focado em e-commerce, em breve haverá 
pessoas para focar somente no live commerce. 

 
Sabemos que o ponteiro do comercial é o que dita as 

regras, e com esse número exponencial de vendas não 
há dúvidas. Além disso, ainda a agenda do marketing, 
inovação, e-commerce, todas essas áreas têm metas 
que o live commerce entrega. 

 
E aí, prontos para a humanizar as vendas digitais? 
 

(*) - É CEO da Mimo Live Sales (www.livecommerce.mimo.com.br).
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O atual cenário do 
setor de transportes 

na logística

Nos últimos anos, 
as empresas de 
transportes estão 
enfrentando 
turbulências 
provocadas por 
instabilidades 
econômicas, sociais 
ou até mesmo 
políticas 

Os esforços e as rene-
gociações baseados 
em recomposição de 

preços se mostram insufi-
cientes para o reequilíbrio 
do setor, provocando uma 
forte mudança da matriz 
de custos de frotas próprias 
para a contratação de agre-
gados ou até mesmo outras 
ações de garantia de resul-
tados financeiros.

Para os embarcadores, 
a pressão no aumento de 
preços gera uma busca ace-
lerada por novos parceiros 
como forma de minimizar 
esses impactos diretos. A 
síntese disso acaba sendo 
o repasse dos custos para 
o próximo elo da cadeia, 
até chegar ao consumidor 
final. Isso não é nenhuma 
novidade, pois é a prática 
do modelo convencional se 
encaixando em uma situa-
ção que está acontecendo 
no mundo todo.

Mas ficam algumas per-
guntas: e se pensássemos 
e agíssemos de maneira 
diferente? E se nos unísse-
mos para construir um novo 
modelo? E se pudéssemos 
ir muito além do discurso e 
da intenção e praticássemos 
a essência dos fundamentos 
de “coletividade, igualdade 
e equidade”, interagindo 

com todas as partes em 
busca de soluções que 
efetivamente possam ge-
rar transformações para o 
setor?

Quando nos vemos como 
parte de um processo maior, 
nos desviamos da visão 
limitada de “concorrência” 
e lutamos pelo crescimento 
amplo e de forma realmente 
sustentável, proporcionan-
do soluções de entrega 
com menores impactos em 
custos. Pensar de forma 
holística, participativa e 
integrativa pode estabe-
lecer cenários diferentes 
com novas ideias e um novo 
modelo que proporcione 
transformação.

A logística se tornou um 
grande e necessário pro-
cesso integrado dentro de 
qualquer organização e seg-
mento de mercado e o elo 
entre as várias atividades é o 
transporte. Nesse contexto, 
e como empresa transporta-
dora, aumenta ainda mais a 
nossa responsabilidade com 
os clientes, com país e com 
a nossa nação.

Não podemos ignorar que 
os impactos financeiros 
crescentes em qualquer 
processo de negócio forçam 
mudanças competitivas 
cuja velocidade está direta-
mente ligada à intensidade 
e frequência dessa pressão.

O setor de transportes 
precisa ser sustentável a 
longo prazo antes que a 
médio prazo a aproximação 
da produção ao consumidor 
final seja uma solução de 
competividade a curto pra-
zo para os embarcadores.

(*) - É diretor de Operações 
da MXP Multimodal.

Célio Malavasi (*)

em torno das últimas novidades e tendências logística para o mundo 
dos negócios. Os principais líderes de grandes companhias do mercado 
irão falar de estratégias, tendências e inovações em torno da logística. 
O cenário mundial passa por momentos difíceis e olhar para a logísti-
ca pode contribuir de forma significativa para superação de desafios 
potencializando os negócios. Com o mote “Transformando desafios 
em novos caminhos”, levanta questões que fazem parte da rotina de 
negócio nas empresas que utilizam logística no seu dia a dia, levando 
em consideração todas as mudanças e desafios que o mundo tem 
enfrentado nos últimos dois anos. Inscrições gratuitas em: (https://
seniorlogisticabrasil.com.br/).

E - Empreendedorismo 50+ 
Entre os próximos dias 17 e 20, na FECAP (Av. da Liberdade, 532), São 
Paulo, acontece o Serviço MaturiFest 2022, o maior maior festival de 
trabalho e empreendedorismo 50+ do Brasil. O público poderá participar 
de um amplo debate sobre o futuro do trabalho e empreendedorismo 
50+ com o objetivo de gerar debate, reflexão, inspiração, dicas práticas 
e conexões. Para dar peso ao encontro, a organização do evento trouxe 
para o line-up nomes como o jornalista e apresentador Carlos Tramontina, 
a atriz e cantora Zezé Motta, o ator Ary Fontoura, a modelo e empresária 
Luiza Brunet e o médico italiano e co-fundador das Blue Zones Gianni. 
Inscrições e mais informações: (https://www.maturifest.com/).

F - Museu da Bolsa
No próximo dia 12 (sexta-feira), o MUB3 – Museu da Bolsa do Brasil 
abre suas portas e  passa a integrar as opções do circuito cultural e 
histórico turístico do centro antigo da cidade de São Paulo. O MUB3 
surpreende ao propor uma reflexão  sobre o passado, o presente e o 
futuro do mercado de capitais brasileiro e sua  influência econômica, 
cultural e social no país. A disseminação da cultura e do conhecimento 
faz parte da história da Bolsa, que  detém um significativo acervo cul-
tural, artístico e memorialístico reunido ao longo dos anos. Localizado 
na Rua Quinze de Novembro, 275, mezanino, no Centro Histórico, está 
aberto de segunda a sexta e nos 2ºs e 4ºs sábados do mês, das 9h às 
17h. Entrada gratuita (www.mub3.org.br).

G - Treinamento Anticorrupção 
Nos próximos dias 16, 18 e 23, das 19h às 21h, com o apoio da  Schneider 
Electric, Cushman & Wakefield e Eletrobras, o Pacto Global da ONU 

A - Inverno Solidário
Os postos do Poupatempo em todo o Estado de São Paulo continuam 
com a arrecadação de cobertores novos, com o objetivo de auxiliar 
pessoas em situação de vulnerabilidade social a se aquecerem durante 
os dias de temperaturas baixas. A campanha Inverno Solidário 2022 é 
uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo. Estações de trens e Metrô 
e terminais de ônibus da EMTU também são pontos de coleta. Os quase 
dois mil itens recebidos até o momento pelas unidades do Poupatempo 
estão sendo distribuídos a instituições assistenciais da região onde foram 
doados, como hospitais e centros de acolhida. Este ano, a campanha irá 
até o dia 22 de setembro. Saiba mais: (www.invernosolidario.sp.gov.br).

B - Indústria Naval
Entre os próximos dias 16 e 18, no Expo Mag, na Avenida Paulo de 
Frontin, Cidade Nova, Rio de Janeiro, acontece a Navalshore - a prin-
cipal plataforma de negócio para encontrar inovações e conectar-se à 
comunidade marítima da América do Sul. O evento é o ponto de en-
contro da indústria naval que reúne armadores, estaleiros, fabricantes 
e fornecedores, nacionais e internacionais em um só lugar! Entre os 
temas abordados: Cenários da indústria naval e offshore; Programas 
de renovação e ampliação dos meios navais da Marinha do Brasil; Eó-
licas offshore - perspectivas e oportunidades para a indústria naval; e 
Descarbonização na indústria marítima. Inscrições e mais informações: 
(https://navalshore.com.br).

C - Projetos Inovadores 
Estão abertas as inscrições para o Programa de Incubação do Biopark, 
em parceria com o Sebrae. O Biopark, localizado em Toledo (PR) é um 
parque tecnológico com 131 empresas, formado por um ecossistema de 
negócios e desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Podem participar 
empreendimentos de todo o país - preferencialmente microempresas e 
empresas de pequeno porte que tenham CNPJ ativo e que apresentem 
projetos inovadores em fase de protótipo, validação ou comercialização 
com base nos eixos agro, TI ou saúde (humana ou animal). Os negócios 
selecionados receberão investimento de R$ 33 mil. Mais informações, 
acesse: (https://www.biopark.com.br/incubadora). 

D - Setor de Logística
Nos próximos dias 9, 10 e 11, das 13h00 até às 18h00, acontece o 
evento ‘Logística Brasil’, que deve reunir mais de 3 mil pessoas online 

no Brasil realiza o curso ‘Anticorrupção e Cadeia de Valor’, voltado 
para empresas de pequeno e médio portes. Tratará de temas que 
desmistificam a due diligence – análise e avaliação de dados públicos 
para tomada de decisões informadas – e reduzir riscos. As aulas vão 
abordar a implementação de um processo baseado em riscos, de forma 
prática e simples, além do estudo de casos, de modo que as empresas 
possam implementar esses processos em suas organizações e aprimo-
rar a qualidade no relacionamento com terceiros. O curso é gratuito 
e as inscrições podem ser feitas pelo link: (https://pactoglobal.org.br/
info-agenda/231).

H - Fãs da Astronomia
A observação de Saturno é uma das principais atrações das ses-
sões que acontecem às sextas-feiras e aos sábados de agosto no 
Polo Astronômico de Amparo, no interior de São Paulo. O planeta, 
cerca de 760 vezes maior que a Terra, proporciona um espetáculo 
visual único quando observado por meio de telescópios. Durante o 
inverno, melhor período para observar o céu, o local conta com uma 
estrutura diferenciada para atender o público e fãs da astronomia. 
Destaque para o telescópio refletor de 650mm de abertura, o maior 
do Brasil aberto para uso dos visitantes. O complexo ainda conta 
com telescópios refletores, de 360mm, 340mm e 20mm de abertura 
e o telescópio refrator de 150mm. Outras informações: (www.polo-
astronomicoamparo.com.br). 

I - Ilhas Seychelles
Um arquipélago de 115 ilhas no Oceano Índico, Seychelles é repleto 
de praias de areia platinada, emolduradas por pedras de granito, 
mar turquesa e clima tropical o ano todo. A recuperação do turismo 
é constante, à medida que as chegadas de turistas se intensifica. O 
número de visitantes ultrapassou as marcas de todo o ano de 2021, 
durante o terceiro trimestre de 2022, superando os 182.849 pas-
sageiros que viajaram para o destino no ano passado. Com o maior 
relaxamento das medidas da COVID-19 e a remoção do mandato de 
uso de máscaras ao ar livre, Seychelles está voltando à vida pré-pan-
demia. Espera-se que, com essa vantagem favorável, o país possa 
retomar de onde parou há dois anos. Saiba mais em (https://www.
seychelles.com/home).

J - Formação de Roteiristas
O Sesc-RJ está recebendo inscrições para o 4º Sesc Argumenta, 
laboratório imersivo gratuito de desenvolvimento de argumentos e 
capacitação de profissionais do setor audiovisual, com ênfase para 
roteiristas de projetos cinematográficos. O objetivo principal é o de 
garantir um espaço amplo de reflexão profunda e livre, que possibilite 
aos roteiristas desenvolverem suas vozes autorais e seus projetos de 
longa-metragem. Os novos roteiristas interessados em participar do 
laboratório devem se inscrever no site (https://www.sescargumenta.
com.br/).
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A conclusão consta 
de levantamento do 
Sebrae, com base em 

dados do Caged, do Ministé-
rio da Economia. 

O desempenho das MPE 
é bastante superior ao das 
médias e grandes empre-
sas, que abriram 279,1 mil 
vagas nos seis primeiros 
meses de 2022. Apenas 
em junho, os negócios de 
menor porte foram res-
ponsáveis pela abertura de 
63,6% das vagas formais no 
mês, com 176,8 mil de um 
total de 277,9 mil postos 
de trabalho criados no mês 
passado. As médias e gran-
des empresas abriram 73,9 

O Índice Geral de Preços – Disponibilida-
de Interna (IGP-DI) registrou deflação de 
0,38% em julho. Essa é a primeira queda 
do índice desde novembro de 2021, quan-
do foi registrada deflação de 0,58%. Com 
esse resultado, o IGP-DI em 12 meses caiu 
de 11,12%, em junho, para 9,3%, no mês 
passado. O indicador foi divulgado  pelo 
Ibre/FGV.

Em junho, a taxa apresentou alta de 
0,62%. No ano, o índice acumula alta de 
7,44%. Em julho de 2021, o índice havia 
subido 1,45% e acumulava elevação de 
33,35% em 12 meses. Segundo o coorde-
nador dos Índices de Preços do Ibre/FGV, 
André Braz, as quedas verificadas nos pre-
ços de grandes commodities – minério de 
ferro (de -1,63% para -12,94%), soja (de 
-0,81% para -2,27%) e milho (de -3,30% 
para -4,98%) – explicam a desaceleração 
da inflação ao produtor, que fechou em 
queda de 0,32%.

“No âmbito do consumidor, prevalecem 
as contribuições dos energéticos, principal-
mente gasolina (de 0,18% para -14,24%) e 
energia elétrica (de -0,41% para -5,13%)”, 
afirmou, em nota, André Braz. Entre os 
componentes do IGP-DI, o Índice de Pre-
ços ao Produtor Amplo (IPA) caiu 0,32% 
em julho. No mês anterior, o índice havia 
apresentado taxa de 0,44%. Na análise por 
estágios de processamento, a taxa do grupo 
Bens Finais variou de 0,72% em junho para 
0,28% em julho.

“O principal responsável por este recuo 
foram os alimentos processados, cuja taxa 
passou de 0,72% para -0,08%. O índice de 
Bens Finais (ex), que resulta da exclusão 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu 
1,19% em julho, após alta de 0,67% em junho.

Redução do 
IPI estimula 
consumo

Publicado em 29 de julho, o 
decreto que reduz o Imposto 
sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) - tributação que 
incide em toda produção de 
bens de consumo nacional 
- já está em vigor e redu-
zirá, na prática, o preço de 
cerca de 4 mil categorias de 
itens oferecidos no mercado 
brasileiro. A medida deve 
estimular o consumo mesmo 
com o recente aumento da 
taxa Selic, que geralmente 
restringe o crédito e desa-
celera o consumo. 

Uma das preocupações do 
novo decreto foi preservar 
a competitividade de zonas 
industriais que já contam 
com isenção de impostos, ex-
plicou o secretário especial 
de Produtividade e Compe-
titividade do Ministério da 
Economia, Alexandre Ywata. 
“Você tem o benefício direto 
das empresas. Com essa 
redução de imposto, elas 
poderão colocar no merca-
do produtos mais baratos, 
garantindo maior compe-
titividade para a indústria 
nacional. Ganha, por outro 
lado, o consumidor, porque 
está comprando com preços 
mais baratos. E ganha o país 
como um todo com a redução 
expressiva do Custo Brasil”, 
disse (ABr).
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Pequenos negócios geram 72% das 
vagas de emprego no 1º semestre

As micro e pequenas empresas (MPE) puxaram a criação de empregos formais no primeiro semestre. 
Dos cerca de 1,33 milhão de postos de trabalho formais criados no Brasil de janeiro a junho, 961,2 
mil, o equivalente a 72,1% do total, originaram-se em pequenos negócios

segmentos no acumulado 
do ano. O destaque entre as 
micro e pequenas empresas 
é o setor de serviços, que 
gerou 533 mil vagas. Ape-
nas em junho, o segmento 
abriu 78 mil postos.

A construção e a indústria 
da transformação apare-
cem na segunda e na ter-
ceira posições, com 168,8 
mil e 126,3 mil empregos 
gerados, respectivamen-
te. No comércio, as MPE 
criaram 90,6 mil postos de 
trabalho de janeiro a junho. 
As médias e grandes em-
presas, em contrapartida, 
fecharam 42,8 mil vagas no 
período (ABr).

O destaque entre as micro e pequenas empresas é o setor de 
serviços, que gerou 533 mil vagas.

mil vagas (26,6% do total). 
Na divisão por setores da 
economia, os pequenos 

negócios apresentaram 
saldo positivo na criação 
de empregos em todos os 

IGP-DI tem deflação de 0,38%, a 
menor desde novembro de 2021

de alimentos in natura e combustíveis para 
o consumo, variou 0,55% em julho, contra 
0,82% em junho”, diz o Ibre/FGV. A taxa 
do grupo bens intermediários passou de 
1,33%, em junho, para 0,89% em julho. O 
principal responsável por este recuo foi o 
subgrupo combustíveis e lubrificantes para 
a produção, cuja taxa passou de 7,94% 
para 5,02%. 

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) 
caiu 1,19% em julho, após alta de 0,67% em 
junho. Quatro das oito classes de despesa 
componentes do índice registraram decrés-
cimo em suas taxas de variação: transportes 
(0,18% para -4,81%), educação, leitura e 
recreação (2,06% para -4,06%), habitação 
(0,43% para -0,70%) e vestuário (1,26% 
para 0,47%). Em contrapartida, os grupos 
comunicação (-1,08% para -0,09%), ali-
mentação (1,30% para 1,34%), despesas 
diversas (0,13% para 0,30%) e saúde e 
cuidados pessoais (0,42% para 0,45%) 
apresentaram acréscimo em suas taxas de 
variação. (ABr) 
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OpiniãO
Oportunidades históricas 
que não podemos perder

Na presente 
conjuntura global, 
acirram-se as disputas 
por energia, insumos, 
petróleo, gás, carvão e 
commodities agrícolas, 
provocando a 
majoração dos preços.

 

Até as nações com tra-
dição na estabilidade 
de preços, como os 

Estados Unidos e as da Eu-
ropa, vivenciam o problema, 
que causa um aumento das 
taxas de juros, como já vem 
ocorrendo fortemente no 
Brasil. A única certeza neste 
momento é a incerteza sobre 
o que ocorrerá na economia 
mundial. As novas disputas 
geopolíticas e geoeconô-
micas deverão resultar em 
um novo desenho 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. Ou-
tros 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 prosperidade para todos 
os povos, deverá seguir seu 
caminho de crescimento, 
talvez em menor velocidade. 

A globalização provavel-
mente também deverá ter 
redução em seu ritmo. A 
Ásia, com sua gigantesca 
população, continua como 
mercado muito relevante 
e polo mais dinâmico de 
desenvolvimento. Os diag-
nósticos corretos são estra-
tégicos para que, no cenário 
mundial difícil em que es-
tamos inseridos, possamos 
enxergar as oportunidades, 
que são relevantes para o 
Brasil. Somos detentores 
de imenso potencial para 
ajudar o planeta nas áreas 
da segurança energética e 
alimentar e no âmbito da 
bioeconomia, descarboniza-
ção e créditos de carbono. 

Em todas essas frentes, 
temos significativas van-
tagens competitivas, que 
poderão contribuir para a 
retomada do crescimento, 
atração de investimentos e 
criação de grande número de 
empregos. 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 públi-
cas eficazes. Nessa trilha, 
reconhecendo a importância 
de todos os setores de ati-
vidade, cabe ponderar que 
a indústria é fundamental 
para que retomemos nossa 
trajetória de crescimento. 

Sem seu fomento e ganhos 
expressivos de competi-
tividade, nossa economia 
terá expansão aquém do 
potencial, limitando as pos-
sibilidades de nossa maior 
inserção internacional na 
cadeia de valor de bens 
mais sofisticados e de nossa 
população ascender a um 
padrão de vida com melhor 
educação, saúde, cultura, 
ciência, tecnologia e susten-
tabilidade, que são as bases 
de uma nação verdadeira-

mente 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 
inovação, incluindo os bens 
de capital. Cabe ao governo, 
em parceria com o setor pri-
vado, fomentar a pesquisa e 
ciência nas universidades e 
institutos públicos, remover 
obstáculos burocráticos e 
promover incentivos nas 
áreas nas quais haja van-
tagens competitivas ou 
interesse estratégico. 

Também são fundamentais 
as reformas estruturantes, 
principalmente a tributária 
e a administrativa, para 
melhorar a estrutura do 
setor público, racionalizar 
os impostos e proporcionar 
melhor ambiente de negó-
cios. O fomento industrial 
também precisa ser aderen-
te às novas tecnologias e às 
demandas da sociedade, in-
vestidores 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 con-
ceito de ESG (do inglês 
Environmental, Social and 
Governance / Meio Am-
biente, Social e Governança 
Corporativa).

 Nesse contexto, a indús-
tria 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 consu-
midor, considerando nossos 
212 milhões de habitantes - 
pode e deve explorar todas 
as matrizes disponíveis nas 
áreas de matérias-primas 
renováveis, economia circu-
lar, Manufatura Avançada e 
ambiente de trabalho segu-
ro e respeitoso. 

É um setor inserido na 
agenda da sustentabilidade, 
do combate às mudanças 
climáticas, utilização de 
insumos 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 pes-
soas, representando cerca 
de 8% do total de postos 
de trabalho da indústria de 
transformação no país. 

Portanto, o setor tem 
todo o potencial de surfar 
nas ondas de possibilidades 
que a conjuntura histórica 
proporciona em meio às 
incertezas e crises globais. 
Nosso país, numa mobili-
zação proativa dos gover-
nantes, de todos os setores 
produtivos e da sociedade, 
não pode repetir a defini-
ção de Roberto Campos de 
que “o Brasil nunca perde 
a oportunidade de perder 
uma oportunidade”. 

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 (*)

Inteligência artificial busca 
reduzir acidentes rodoviários
Está sendo testada nas estradas do Reino Unido uma van com tecnologia que detecta automaticamente 
motoristas utilizando celular enquanto dirigem ou que não estão usando cinto de segurança.

Vivaldo José Breternitz (*)

Dependendo de outros fatores, 
como por exemplo a velocidade 
do veículo, os motoristas infra-

tores serão levados à justiça; casos 
menos graves serão advertidos, com 
recomendações para que passem a 
obedecer às regras. 

A van que está sendo testada fica 
estacionada à beira da rodovia; é 
equipada com várias câmeras   que 
gravam imagens dos motoristas que 
passam por ela; essas imagens   são 
processadas por uma inteligência 
artificial que detecta quais são os 
infratores. 

As autoridades britânicas informam 
que os testes fazem parte de sua es-
tratégia de longo prazo que pretende 
reduzir a zero, até 2040, o número de 
pessoas mortas ou gravemente feridas 
na malha rodoviária do país.

dos motoristas britânicos apoiam a 
introdução dessa nova tecnologia, 
que esperamos chegue ao Brasil 
em breve.

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

Brasileiro de Internet das Coisas

O uso de celulares ao volante e 
a falta de segurança são grandes 
responsáveis pelos acidentes graves 
nas estradas britânicas; 23% dos 
mortos   em colisões rodoviárias não 
estavam usando cinto de seguran-
ça. Pesquisas mostraram que 79% 

hakule_CANVA

News@TI
Serpro promove Semana de Privacidade e 
Proteção de Dados

@Comemorando os quatro anos de publicação da Lei Geral de Pro-
teção de Dados, o Serpro vai promover, dias 16, 17 e 18 de agosto, 

sua 1ª Semana de Privacidade e Proteção de Dados. O evento vai tratar 
de diversos temas sob a perspectiva da LGPD, como transferência 
internacional e eliminação de dados, desenvolvimento de sistemas, 
inteligência artificial, anonimização, além de ações de conformidade 
para micro e pequenas empresas. As palestras serão transmitidas pelo 
canal no YouTube da empresa pública e a programação pode ser con-
ferida no link abaixo. O evento vai trazer painelistas do setor privado e 
de diversos órgãos e instituições da administração pública como OAB, 
Gartner, Grupo Globo, Universidade de São Paulo, Sebrae, Serpro e 
também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). É 
possível receber o certificado de participação desde que seja feita a 
inscrição prévia (https://www.youtube.com/tvserpro).

Sankhya anuncia aquisição da maior empresa 
de CRM da América Latina 

@Como parte de mais uma iniciativa de seu plano de aquisições, 
a Sankhya, desenvolvedora brasileira de sistemas de gestão 

(ERPs) e criadora do conceito EIP (Enterprise Intelligence Pla-
tform), acaba de anunciar a aquisição majoritária da Ploomes, maior 
empresa latino-americana de soluções de CRM. Seguida da Neppo, 
de soluções de comunicação omnichannel, e da HR Tech, Ponto 
Tel, essa é a terceira aquisição da Sankhya em menos de 12 meses. 
“Seguimos nossa estratégia de M&A de forma acelerada e esperamos 
mais aquisições até o final do ano, sempre com foco em encontrar 
empresas que apresentem soluções complementares às nossas e que 
agreguem valor aos nossos clientes, ampliando as funcionalidades que 
já dispomos, para proporcionar uma experiência única aos usuários”, 
afirma André Britto CFO da Sankhya.

ricardosouza@netjen.com.br

Aplicativos de segurança pessoal
Quando estamos em uma roda de 

amigos, é muito comum ouvir histórias 
que essas pessoas foram ameaçadas, 
assediadas, assaltadas ou sofreram 
algum tipo de golpe. Isso acontece 
pois, segundo dados do IBGE, 18,3% 
da população acima de 18 anos já 
sofreu algum tipo de violência.

 
Para não virar estatística, muitas 

pessoas estão utilizando a tecnologia 
para reforçar a segurança pessoal. 
Pensando nisso, compilamos uma lista 
com alguns aplicativos que garantem 
que as crianças, mulheres e homens 
se mantenham seguros fora de casa. 

1 - Civi
Civi é um dos principais aplicativos 

de segurança da cidade de São Paulo. 
Entre as funcionalidades, destacamos 
o mapa interativo em que é possível 
visualizar as principais ocorrências 
em seu bairro e arredores como roubo 
de veículos, arrastões, sequestros, 
homicídios, incêndios, desabamentos, 
cortes de energia, trânsito e muito 
mais.

 
Você também consegue visualizar 

as principais novidades de SP pelo 
feed de notícias. Sempre que souber 
de algum acontecimento, você pode 
reportá-lo e a equipe da Civi irá va-
lidar o ocorrido antes de publicá-lo 
no aplicativo.

Disponível em Android e iOS

2 - Sinesp Cidadão
O aplicativo, desenvolvido pela 

Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (Sinesp) e pelo Serviço Fe-
deral de Processamento de Dados 
(Serpro), disponibiliza acesso ao 
banco de dados nacional de veículos 
roubados, mandados de prisão abertos 
e pessoas desaparecidas.

Disponível na Play Store

3 - BSafe: Personal Safety 
Este aplicativo consegue regis
trar a rota e enviar um sinal de aler-

ta para os seus amigos e familiares o 
encontrarem caso aconteça alguma 
emergência. Caso não seja possível 
alcançar o seu celular, o sinal pode 
ser ativado por comando de voz. O 
aplicativo está disponível apenas em 
inglês e nas versões gratuita e paga.

Disponível na Play Store

4 - Malalai 
Parecido com o Waze, esse aplicativo 

mapeia as rotas de trânsito mais segu-
ras para as mulheres desconsiderando 
locais mal iluminados ou em que foram 
registrados casos de violência. E outras 
pessoas podem acompanhar o trajeto 
em tempo real.

Disponível apenas para iOS

5 - Life 360
Esse é o aplicativo ideal para conectar 

familiares, pois possibilita o rastreio 
por GPS em tempo real para que você 
possa ser localizado quando enviar um 
alerta ou mensagem de socorro. 

Também é possível marcar locais 
como casa, trabalho, escola dos filhos 

ou faculdade e receber updates de 
quando uma pessoa entrar ou deixar 
esses locais.

Disponível para Android

6 - Shake2Safety
Quando estiver em uma emergência, 

balance seu smartphone para que o 
sensor identifique o movimento e en-
vie um SMS de pedido de socorro com 
a localização atual para os contatos 
registrados previamente.

O aplicativo também permite que 
seja acionada a câmera ou o gravador 
de voz quando o celular for balançado. 
A sensibilidade do sensor pode ser 
ajustada para que você não acione o 
app sem precisar. 

Disponível em Android.

7 - Find my kids
O aplicativo de controle parental é 

ideal para rastrear a localização do seu 
filho sempre que ele estiver fora de 
casa. Se ligar para a criança e ela não 
atender, é possível ativar o microfone 
e ouvir sons e conversas no ambiente.

Para evitar que seus filhos esque-
çam ou percam o dispositivo móvel, 
é possível configurar sinais sonoros. 
O aplicativo também possui funciona-
lidade de economia de bateria.

Disponível em Android

Gostou das nossas sugestões de apli-
cativos de segurança? É importante 
reforçar que o uso de ferramentas 
tecnológicas para garantir a segurança 
pessoal é importante, mas quando 
estiver em perigo, o ideal é procurar 
ajuda da Polícia pelo telefone 190.

 
Caso você seja mulher e esteja 

exposta a uma situação de perigo 
constante, causado pelo seu parceiro 
ou um familiar, entre em contato com 
a Delegacia da Mulher.
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/09/2021 a 30/09/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 45 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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Marlene Theodoro Polito – Novo Século – Dou-
tora em artes, mestre em comunicação e demais 
atributos, sempre no âmbito das relações humanas, 
urdiu uma obra, simplesmente sensacional. Possui 

elementos históricos, com caráter antropológico que faz o leitor 
viajar num tempo inigualável. O cenário é de um vilarejo , no 
início dos anos 50, com todas vicissitudes inerentes. Seus per-
sonagens diversificados, não só por idiomas, pois nessa época, 
recebíamos com abundância, toda sorte de imigrantes, formam 
um interessante caldo de cultura que Marlene, com talento 
literário impar, soube alinhavar. Há desde mascate, comadres 
fofoqueiras, que tudo enxergam e ouvem, um esperto e inteli-
gente delegado, que será vital para o deslindar dos crimes que 
ocorreram nesse antes tranquilo pedacinho brasileiro. Há espaço 
também para um tórrido romance. Seus capítulos curtos – uma 
grande “sacada” – dão um ritmo à obra que transcende, levando 
o “pobre” do leitor à leitura incessante. Sabe aquele livro que 
ao final pensamos: “já terminou”? Pois é, foi essa sensação que 
assaltou este humilde escriba. Pairou no ar o gostinho de quero 
mais. Com ingredientes e tinta suficiente para um seriado ou 
boa cinematografia. É o que desejo. Imperdível!!

O Enigma de Sofia

Fernando Teodoro Brandariz Fernandes 
– Sodepe – O professor especialista em direito pro-
cessual civil e empresarial, além de ativo membro 
de entidades representativas do exercício do direito, 

nessa obra esclarece pontos que desafortunadamente, muitas 
vezes passam despercebido, ou são relegados, na maioria das 
vezes por desinformação ou desleixo . Um verdadeiro manual 
que literalmente abrirá os olhos daqueles que não desejam en-
frentar “briguinhas”, que além de arrastarem-se longos tempos, 

poderão levar a empresa ao descalabro. Uma bela assessoria.

Holding Familiar e 
o Acordo de Quotistas

Pe. Francisco Galvão – Paulus –  O padre autor 
elencou doze maravilhosas qualidades desse ente 
sensacional, sem o qual não poderemos viver. Na-
turalmente com perfil católico, todavia, não perdeu 
abrangência, antes, qualificou-a devidamente, sem 

excessivas mesuras, com os pés no chão, desanuviando cenário 
religioso. Merecida homenagem.

12 Virtudes da Mulher

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Hamilton Ribas (*)       
   

Ao contratar um em-
préstimo, ele precisa 
ser vantajoso para 

quem está comprando a 
dívida. Então, o melhor tipo 
é relativo conforme a neces-
sidade 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 reformar 
sua casa precisa planejar os 
custos e gastos, pensar em 
um percentual para eventu-
alidades, e então, solicitar 
um empréstimo e trabalhar 
com o valor que tiver na mão 
naquele momento. 

Tomar valores quando 
já se tem um débito abala 
emocionalmente as pes-
soas, 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 costumem ser uma 

O momento em que nos encontramos endividados é sempre 
delicado e estamos fragilizados.

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: HAILTON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 18/10/1982, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Hailton Pereira da 
Silva e de Nildeci Pereira da Silva. A pretendente: MICHELI CRISTINA MERCATELLI, 
profissão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, 
SP, data-nascimento: 14/08/1983, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Rosana Trindade Mercatelli.

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GUSTAVO ROLLO MUNIZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão médico veterinário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/04/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto 
Moniz de Oliveira e de Fatima Augusta Rollo Moniz de Oliveira. A pretendente: LARISSA 
RODRIGUES GARCIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão zootecnista, 
estado civil solteira, nascida em Salto - SP, no dia (03/12/1988), residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio Lima da Silva e de Sirlei Rodrigues 
Garcia da Silva.

O pretendente: MURILO FONSECA MARIN, de nacionalidade brasileira, profissão 
gerente de logística, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
no dia (20/11/1988), residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Edson Corrêa Marin e de Maria Helena Fonseca Marin. A pretendente: LAÍS SIQUEIRA 
RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão administradora, estadi civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (05/06/1989), residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Francisco Palavras Rodrigues Filho e de Rosangela da Silva 
Siqueira Rodrigues.

Analise as opções de crédito 
e escape da inadimplência

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 índice desde 2010, conforme 
aponta a PEIC (Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor)

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 consu-
midor está negativado, não 
faz sentido ele ter que pagar 
antecipadamente nenhuma 
parcela. 

Planejamento é a palavra 
de ordem. Veja o quanto 
você está solicitando, em 
quantas 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 delicado e estamos 
fragilizados, ficando mais 
suscetíveis a golpes. Não 
caia nessa!   

 
(*) - É CEO da Limite na Hora (www.

limitenahora.com.br).
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fonte burocrática, ainda é a 
instituição mais procurada 
quando se fala em emprés-
timo financeiro. 

Contudo, existem ou-
tras formas, mais fáceis e 
vantajosas para obter cré-
dito. Uma modalidade que 
vem crescendo, e muitos 
consumidores ainda não 
conhecem, é baseada no 
limite do cartão, com per-
centuais menores, sem en-

traves 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 (chargeback). 

O ideal ao solicitar um em-
préstimo é pesquisar sobre 
a reputação do local, seja no 
Google, seja no ReclameA-
qui, além de checar o CNPJ 
da contratada e tirar todas 
as dúvidas com o consultor 

 

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:

SILAS MENEZES XAVIER, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/004.FLS.043-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de novembro de mil novecentos e setenta e seis (15/11/1976), residente 
e domiciliado Rua Miguel Soares de Leão, 124, casa 01, CEP:08430-530, Jardim 
Etelvina, nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Vitor Menezes Xavier e de Maria He-
lena Xavier. BÁRBARA AMANDA LIMA SANTANA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão analista de qualidade, nascida em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (07/01/1987), residente 
e domiciliada Rua Frei Antônio Faggiano, 213, cas 02, CEP:08420-740, Jardim São 
Pedro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Santana Silva e de Vanda 
Aparecida Lima.

EMERSON MENDES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de al-
moxarifado, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/040.FLS.007V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de março de mil novecentos e setenta e nove 
(18/03/1979), residente e domiciliado Rua Modelo, 139, fundos, CEP:08240-570, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Mendes de Oliveira 
e de Creusa Narcisa de Oliveira. TABATA CRISTINA FELIX DOS SANTOS, esta-
do civil solteira, profissão cuidadora, nascida em Itu, neste Estado (CN:LV.A/081.
FLS.188-ITU/SP), Itu, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(06/10/1986), residente e domiciliada Rua Modelo, 139, fundos, CEP:08240-570, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Luís dos Santos e de 
Miriam Aparecida Felix dos Santos.

LUCIANO BITENCOURT, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido no Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/091.FLS.155 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia quinze de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (15/02/1994), residente 
e domiciliado Rua Alfredo Catalani, 56, CEP: 08260220, Jardim Cibele, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sergio Ricardo Bitencourt e de Mirian dos Santos Bitencourt. 
LARISSA APARECIDA DEFENDI, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida no 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/194.FLS.267-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (19/01/1996), 
residente e domiciliada Rua Paul Garfunkel, 149, CEP:08270-490, Jardim Nossa Se-
nhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo Soares Defendi e de 
Marcia Aparecida Defendi.

OZAIR INACIO RODRIGUES, estado civil viúvo, profissão motorista, nascido em Ara-
pongas, Estado do Paraná, Arapongas, PR no dia onze de junho de mil novecentos 
e sessenta e sete (11/06/1967), residente e domiciliado Rua Euzébio Bento Barbosa, 
81, CEP:08210-050, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Inacio Rodrigues 
e de Edite Beraldo Rodrigues. SIMONE DA SILVA MOREIRA, estado civil solteira, 
profissão fiscal, nascida neste Distrito (CN:LV.A/079.FLS.284V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e setenta e cinco (02/06/1975), re-
sidente e domiciliada Rua Euzébio Bento Barbosa, 81, CEP:08210-050, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel da Silva Moreira e de Marlene Araujo Correia Moreira.

RAFAEL LAERCIO LIGEIRO, estado civil solteiro, profissão publicitário, nascido no Subdis-
trito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A/043.FLS.165 CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no 
dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (07/08/1984), residente e domiciliado 
Rua José de Oliveira, 635, CEP:02531-010, Parque Peruche, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filho de João Laercio Ligeiro e de Aparecida da Penha Soterio Ligeiro. KAREN LOUISE MA-
GALHAES BARBOSA, estado civil solteira, profissão assistente administrativa, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/510.FLS.230-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e três (24/09/1993), residente e domiciliada 
Rua Manuel Jorge Correa, 145, CEP:08225-220, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Jimenes Barbosa e de Aurelina Maria Magalhaes Barbosa.

WEBSTER LEANDRO GONÇALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão poli-
cial militar, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de junho de mil 
novecentos e oitenta e um (11/06/1981), residente e domiciliado Rua Freguesia de Poia-
res, 280, bloco 03, apartamento 22, CEP: 08290440, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Marcelo da Silva e de Raquel Gonçalves da Silva. RITA DE CÁSSIA 
VIEIRA, estado civil solteira, profissão analista de vendas, nascida em Vinhedo, neste 
Estado (CN:LV.A/042.FLS.070 VINHEDO/SP), Vinhedo, SP no dia oito de outubro de mil 
novecentos e setenta e nove (08/10/1979), residente e domiciliada Rua Freguesia de 
Poiares, 280, bloco 03, apartamento 22, CEP: 08290440, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Vivaldo Vidal Vieira e de Maria Irene Fernandes Vieira.

EMERSON HENRIQUE SOUZA MENDES, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/225.FLS.231-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e cinco (31/05/1995), residente e 
domiciliado Rua Luz e Sombra, 32, Q, CEP:08225-600, Conjunto Habitacional A E Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vildimario Souza Mendes e de Ivany Jardim 
dos Santos Mendes. DAIANE CRISTINA ZANGIACOMO DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão técnica de enfermagem, nascida neste Distrito (CN:LV.A/121.FLS.233V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(03/02/1990), residente e domiciliada Rua Edson Danillo Dotto, 209, apartamento 41-B, 
CEP:08485-280, Conjunto Habitacional Santa Etelvina II, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de Washington dos Santos Silva e de Edneia Zangiacomo.

GILSON LIMA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profissão técnico de enfermagem, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e oito (08/02/1988), residente e domiciliado Rua Serra de Santa Marta, 
488, casa 04, CEP: 08290420, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Candido Bomfim Conceição e de Maria Aldecy Lima Conceição. KELLI CRISTINA PIS-
CIONERI, estado civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia três de setembro de 
mil novecentos e oitenta e dois (03/09/1982), residente e domiciliada Rua Serra de San-
ta Marta, 488, casa 04, CEP: 08290420, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Sebastião Piscioneri e de Margarida Moraes Piscioneri.

RODRIGO ARANTES BONIFÁCIO, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
Mauá, neste Estado (CN:LV.A/121.FLS.101-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia seis de julho de 
mil novecentos e noventa e cinco (06/07/1995), residente e domiciliado Rua Machado Nu-
nes, 324, casa 01, CEP:08275 310, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Pedro Luiz Bonifácio e de Marilene Guillen Arantes. MARCILENE FER-
REIRA TEODOSIO, estado civil solteira, profissão auxiliar de operação, nascida em Icó, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/015.FLS.059 DISTRITO DE PEDRINHAS-ICÓ/CE), Icó, CE no 
dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e sete (09/05/1987), residente e domiciliada 
Rua Machado Nunes, 324, casa 01, CEP:08275-310, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Neto Teodosio e de Cecilia Ferreira Teodosio.
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